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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2011 och föreslår att riksdagen 
beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats 
till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
budgetpolitiken, förslag till budgetpolitiska mål och förslag till hur utgifterna 2011 ska fördelas på 
utgiftsområden. 

Regeringen lämnar också förslag och bedömningar avseende skatteområdet. 
Regeringen presenterar vidare en prognos för statsbudgeten för 2010. 
I bilaga 1 redovisas en specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2011. 
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Förslag till statsbudget för 2011 

Utgifter 
Tusental kronor 

   

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 11 632 895

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 998 129

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 10 008 981

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 36 757 653

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 2 001 841

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 45 306 118

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 30 512 985

Utgiftsområde 8 Migration 7 157 361

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60 066 950

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 93 840 789

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 40 624 493

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 73 092 355

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 6 027 600

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 69 631 844

Utgiftsområde 15 Studiestöd 23 472 135

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 54 531 516

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 194 817

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt 
konsumentpolitik 1 282 195

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 3 509 701

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 5 128 861

Utgiftsområde 21 Energi 2 870 194

Utgiftsområde 22 Kommunikationer 40 124 753

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 866 635

Utgiftsområde 24 Näringsliv 5 473 580

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 88 024 654

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 25 970 000

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen 30 637 317

Summa utgiftsområden 810 746 352

Minskning av anslagsbehållningar -1 508 421

Summa utgifter 809 237 931

 
 

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto -4 473 000

Kassamässig korrigering 22 319 000

Summa 827 083 931
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Inkomster 
Tusental kronor 

   

Inkomsttyp 1000 Statens skatteinkomster 798 460 190

Inkomsttyp 2000 Inkomster av statens verksamhet 50 457 400

Inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld egendom 25 000 000

Inkomsttyp 4000 Återbetalning av lån 1 490 900

Inkomsttyp 5000 Kalkylmässiga inkomster 10 927 400

Inkomsttyp 6000 Bidrag m.m. från EU 13 092 400

Inkomsttyp 7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -66 315 128

Inkomsttyp 8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto -125 000

Summa inkomster 832 988 162

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
Beräknat lånebehov -5 904 231

Summa 827 083 931
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1 Finansplan 

1.1 Politiska utgångspunkter och 
sammanfattning 

Sverige från kris mot full sysselsättning 

Regeringens främsta mål är att föra Sverige till 
full sysselsättning. Alla som kan arbeta ska också 
kunna få ett jobb. Ingen klyfta är så stor som 
den mellan dem som har arbete och dem som 
står utanför arbetsmarknaden. Att ge fler 
möjlighet till jobb är därför den mest 
grundläggande rättvisefrågan. 

Vägen till full sysselsättning handlar om att 
fortsätta att stärka arbetslinjen och att minska 
utanförskapet. Det ska löna sig bättre att arbeta 
och utbilda sig. Det ska bli lättare och billigare 
att anställa. Fler företag ska starta och växa i 
Sverige.  

Regeringen har genomfört kraftfulla insatser 
för att möta den finansiella och ekonomiska 
krisen och bekämpa arbetslösheten. De aktiva 
insatserna har varit möjliga tack vare en 
ansvarsfull politik som värnat de offentliga 
finanserna och satt jobben främst. Sverige är nu 
på väg ur krisen. Ekonomin och arbets-
marknaden återhämtar sig oväntat starkt. 
Återhämtningen ska värnas och arbetslösheten 
ska hindras från att bita sig fast på en hög nivå. 
Arbetet med att förbättra ekonomins 
funktionssätt, minska utanförskapet samt 
varaktigt öka arbetsutbudet och sysselsättningen 
fortgår. Redan genomförda reformer ska vårdas.  

Osäkerheten om utvecklingen i vår omvärld är 
stor. Många länder har stora offentligfinansiella 
problem. Återhämtningen är därför bräcklig. 
Sveriges förmåga att kunna möta en ny 
ekonomisk nedgång måste säkras. Inriktningen i 
politiken under mandatperioden är att de 

offentliga finanserna ska uppvisa balans och 
överskott på 1 procent av BNP i linje med 
överskottsmålet. Ett osäkert framtida reform-
utrymme, som dessutom uppstår först mot 
slutet av mandatperioden, bör inte intecknas för 
snabbt. Regeringen presenterar dels konkreta 
och detaljerade förslag för 2011 och de 
kommande åren, dels reformambitioner som 
gäller för mandatperioden, som bara genomförs i 
den takt överskott kan säkras.  

De skarpa åtgärder som föreslås i denna 
budgetproposition uppgår till knappt 13 
miljarder kronor för 2011. Inriktningen är att 
ytterligare förbättra villkoren för arbete och 
företagande och att värna och utveckla välfärden.  

Kraftfulla åtgärder vidtas för att 
arbetslösheten inte ska fastna på en hög nivå. 
Riktade insatser behövs för långtidsarbetslösa, 
ungdomar och personer med svag förankring på 
arbetsmarknaden. Förslagen innebär bl.a. 
förstärkta resurser för arbetspraktik och 
coachning, ekonomiska stimulanser till unga 
som inte fullgjort sin grund- eller gymnasieskola 
att slutföra sina studier och en förstärkning av 
det särskilda anställningsstödet. 

Invandrare utgör en stor resurs för Sveriges 
ekonomi och för mångfalden i samhället. 
Invandringen bidrar till att motverka ett minskat 
arbetsutbud när antalet äldre i befolkningen 
ökar. Det är nödvändigt att öka arbets-
kraftsutbudet för att trygga välfärden och för att 
lindra belastningen på de offentliga finanserna 
till följd av den åldrande befolkningen. 
Dessutom visar forskning att invandring bidrar 
till ökad utrikeshandel och därmed ökad tillväxt 
genom att personer med utländsk bakgrund 
besitter goda kunskaper om bl.a. affärskultur, 
politik och språk i sina tidigare hemländer. En 
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framgångsrik integration av invandrare och 
flyktingar bygger på möjlighet till arbete och 
egen försörjning. Många invandrare har en fast 
förankring på arbetsmarknaden och det är 
avgörande för nyanländas etablering att få 
möjlighet att arbeta så snart som möjligt. Ett 
ökat och snabbt arbetsmarknadsinträde medför 
omedelbara positiva kommunala och statliga 
ekonomiska effekter i form av både ökade 
skatteintäkter och minskade transfererings-
kostnader. Det är mot denna bakgrund angeläget 
att ta tillvara de nyanländas potential, men även 
att fortsätta arbetet med en förbättrad 
integration. 

Regeringen sätter utbildningen i fokus. I 
denna budgetproposition föreslås och aviseras 
bl.a. insatser för fortbildning av lärare, utökad 
undervisningstid i matematik i grundskolan och 
ett lärlingssystem i gymnasiet.  

Ett omfattande reformarbete har pågått inom 
trygghetssystemen under den gångna mandat-
perioden. Den passivitet som tidigare präglade 
processen har ersatts med aktiva åtgärder. Stora 
förändringar leder alltid till oro för att enskilda 
kommer i kläm, något man måste vara ödmjuk 
inför. Under denna mandatperiod är den 
politiska uppgiften framför allt att vårda de 
reformer som genomförts och se till att de får 
avsedd effekt och inte oönskade effekter. 

Regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att 
minska krisens ofärdseffekter och värna den 
offentligt finansierade välfärden. I denna 
budgetproposition läggs förslag om bl.a. 
ytterligare sänkt inkomstskatt för pensionärer 
och höjda bostadsbidrag till familjer med barn. 
Kommunsektorn tillförs ett extra statsbidrag 
2011 på 3 miljarder kronor för att stödja 
välfärden och jobben. En rad nya åtgärder 
föreslås för att förbättra sjukvården och 
äldreomsorgen. 

Sverige ska ta ett särskilt ansvar för att 
bekämpa hoten mot klimatet och vår miljö. I 
regeringens förslag ingår bl.a. åtgärder för att 
minska utsläppen från bilar och satsningar på 
havsmiljö, miljöteknik och energiforskning. 

För hela mandatperioden presenterar 
regeringen skarpa förslag och reformambitioner 
som uppgår till ca 33 miljarder kronor.  

I reformambitionerna ingår stimulans av jobb 
och minskat utanförskap genom bl.a. ytterligare 
sänkt skatt med tyngdpunkt på låg- och 
medelinkomsttagare samt halverad moms för 
restaurang- och cateringtjänster.  

Regeringen vill införa en allmän 
inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Hur en 
sådan ska utformas utan att få negativa effekter 
på arbetsmarknadens funktionssätt är dock 
komplicerat och frågan utreds av den 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen.  

Reformambitionerna betingas av ordning och 
reda i de offentliga finanserna. Det kan bli 
nödvändigt att avstå från att genomföra reformer 
eller skjuta på dem, eller tillföra ytterligare 
finansiering, om den ekonomiska utvecklingen 
blir svagare än väntat.  

På detta sätt tar regeringen fortsatt ansvar för 
Sverige och värnar en trygg utveckling där fler 
kommer i arbete och välfärden kan stärkas. 

Återhämtning ska vårdas och arbetslösheten 
pressas tillbaka 

Sverige har klarat sig bättre än de allra flesta 
andra länder genom den värsta ekonomiska 
krisen sedan depressionen på 1930-talet. 
Återhämtningen i den svenska ekonomin är 
bredare och kraftigare än vad som bedömdes i 
2010 års ekonomiska vårproposition. Både den 
inhemska efterfrågan och exporten är viktiga 
drivkrafter i konjunkturåterhämtningen.  

Den smärtsamma finanspolitiska 
konsolidering som pressar många andra länders 
ekonomier kommer inte att bli nödvändig i 
Sverige. Tack vare den starka offentligfinansiella 
positionen tillhör Sverige ett av de OECD-
länder som kunnat bedriva den mest expansiva 
finanspolitiken för att  dämpa fallet i 
produktionen och sysselsättningen. Välfärdens 
kärna har värnats och drastiska nedskärningar 
har kunnat undvikas. Regeringen har riktat 
särskilda insatser till grupper som drabbats mer 
än andra av krisen. De omfattande reformer som 
regeringen har genomfört under den gångna 
mandatperioden för att stärka arbetslinjen ökar 
inte bara den varaktiga sysselsättningen utan 
bidrar även till att lindra krisens effekter. 

BNP bedöms öka med 4,8 procent 2010, 
vilket är en upprevidering med 2,3 procent-
enheter jämfört med bedömningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition.  
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Tabell 1.1 Nyckeltal för svensk ekonomi 
Procentuell förändring om annat ej anges 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BNP -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8 

BNP-gap1 -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5 

Sysselsatta2 -2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 

Arbetade timmar -2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3 

Arbetslöshet3 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0 

Löner4 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4 

KPI5 -0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 2,6 

Finansiellt sparande6 -1,2 -1,3 -0,4 1,0 2,0 2,9 

Statsskuld7 37,0 34,6 32,4 29,7 25,7 21,1 
1 I procent av potentiell BNP. 
2 15–74 år. 
3 I procent av arbetskraften, 15–74 år. 
4 Mätt enligt konjunkturlönestatistiken. 
5 Årsgenomsnitt. 
6 Offentliga sektorns finansiella sparande i procent av BNP. 
7 I procent av BNP. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Sysselsättningen fortsätter att öka i högre takt än 
tidigare beräknat och arbetslösheten faller 
tillbaka snabbare än tidigare bedömts (se 
diagram 1.1 och 1.2). Arbetslösheten bedöms bli 
8,4 procent 2010, vilket är betydligt lägre än 
bedömningen i den ekonomiska vår-
propositionen 2010 då arbetslösheten förutsågs 
bli 9,2 procent 2010. Samtidigt förväntas 
nedgången av arbetslösheten bli förhållandevis 
måttlig eftersom arbetskraften fortsätter att 
växa, bl.a. till följd av regeringens politik. De 
bestående negativa ekonomiska effekterna av 
krisen bedöms bli mindre än vad som tidigare 
har antagits. 

 
Diagram 1.1 Arbetslöshet 
Procent av arbetskraften 15–74 år 
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
 

 
 
 
 
 

Diagram 1.2 Sysselsättning 
Tusental personer, 15-74 år 
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
 

De ekonomiska problemen är inte över. Även 
om BNP och sysselsättningen ökar i oväntat god 
takt innebär det stora fallet i BNP i krisens 
inledning att resursutnyttjandet i ekonomin 
alltjämt är lågt. Sverige befinner sig fortfarande i 
en lågkonjunktur med hög arbetslöshet. 
Osäkerheten är stor om utvecklingen i vår 
omvärld, inte minst till följd av de 
offentligfinansiella problemen i många andra 
länder. Det pekar på att riskerna för en svagare 
återhämtning i USA och Europa har ökat 
jämfört med bedömningarna i den ekonomiska 
vårpropositionen. Hårt skuldsatta länder ska 
finansiera sina underskott samtidigt som många 
europeiska banker ska refinansiera sin 
verksamhet. Det innebär en risk för att det blir 
svårare och dyrare att låna och det kan i sin tur 
skapa förnyad stress på finansmarknaderna. Det 
finns därför skäl att vara fortsatt vaksam.  

Återhämtningen kan emellertid ske snabbare 
än prognostiserats. Framåtblickande indikatorer 
är mycket positiva. Sammantaget överväger dock 
de negativa riskerna för den ekonomiska 
utvecklingen. Detta kan leda till att 
återhämtningen i Sverige fördröjs eller, i värsta 
fall, till en andra konjunkturnedgång. Den 
ekonomiska politiken måste därför utformas 
med stor försiktighet och med tillräckliga 
säkerhetsmarginaler för att minimera riskerna. 

Säkerställa överskott har högsta prioritet  

Sveriges starka offentligfinansiella läge har visat 
sig vara helt avgörande för att möta den 
finansiella och ekonomiska krisen. Det gäller att 
säkerställa Sveriges förmåga att kunna möta en 
eventuell ny ekonomisk nedgång. Överskotts-
målet ska upprätthållas och uppsatta utgiftstak 
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ska klaras. Överskott i de offentliga finanserna 
ska säkras relativt snabbt. Välfärdens 
kärnverksamhet och åtgärder för att minska 
krisens ofärdseffekter prioriteras högt i denna 
budgetproposition. Större skattesänkningar, som 
bl.a. syftar till att fortsatt minska utanförskapet 
och öka sysselsättningen, kan genomföras först 
när stabila överskott uppnåtts och ett varaktigt 
reformutrymme är säkerställt.  

Den snabba återhämtningen av svensk 
ekonomi innebär en stark återhämtning av de 
offentliga finanserna. Inklusive de åtgärder som 
föreslås och aviseras i denna proposition, 
bedöms det finansiella sparandet åter uppvisa 
överskott 2012, som ökar till nära 3 procent av 
BNP 2014. Det kan innebära att det uppstår ett 
utrymme för nya reformer under mandat-
perioden. Situationen präglas emellertid av stor 
osäkerhet. Riskerna är betydande. En ny 
nedgång i konjunkturen kan leda till varaktigt 
högre arbetslöshet och därmed ett minskat 
utrymme för reformer.  Det är därtill mycket 
vanskligt att uppskatta utrymmet för 
permanenta reformer på flera års sikt eftersom 
det är svårt att skilja på strukturella och 
konjunkturella förändringar av det finansiella 
sparandet. Detta är särskilt svårt vid så kraftiga 
konjunktursvängningar som under den senaste 
finansiella och ekonomiska krisen. Ett varaktigt 
reformutrymme uppstår bara om det sker en 
strukturell förbättring av det finansiella 
sparandet. Till denna osäkerhet ska läggas 
utgiftsrisker i bl.a. sjukförsäkringssystemet, t.ex. 
att sjuktalen utvecklas annorlunda än väntat.  

Mot denna bakgrund anser regeringen att det 
är nödvändigt att ha en säkerhetsmarginal i 
förhållande till överskottsmålet fram till 2014 vid 
den bedömning som nu görs av vad som kan 
vara ett väl avvägt reformutrymme för 
mandatperioden. Regeringen menar också att ett 
sådant utrymme inte bör intecknas på förhand 
utan i stället stämmas av löpande inför varje nytt 
budgetår.  Det är mer ansvarsfullt att minska ett 
för högt varaktigt sparande genom att 
genomföra angelägna struktur- och välfärds-
reformer när ett varaktigt reformutrymme är 
säkerställt, än att tvingas till nedskärningar. 

De åtgärder som föreslås och aviseras i denna 
budgetproposition, som i huvudsak gäller 2011, 
uppgår till knappt 13 miljarder kronor. Det 
bedöms vara väl avvägt både med hänsyn tagen 
till att finanspolitiken på kort sikt inte ska vara 
för åtstramande i ett läge med fortsatt svagt 

resursutnyttjande och till att överskott ska 
säkerställas relativt snabbt i de offentliga 
finanserna. Reformutrymmet för resterande del 
av mandatperioden bedöms preliminärt uppgå 
till ca 40 miljarder kronor. Bedömningen baseras 
på att en säkerhetsmarginal bör upprätthållas till 
överskottsmålet på minst 1 procent 2014. Det 
kan senare visa sig att utrymmet blir mindre eller 
större. 

De skarpa åtgärder som föreslås i denna 
proposition består i huvudsak av förslag till 
anslagsförändringar och förändringar av 
skatteregler för 2011, men också till en viss del 
av aviseringar av vissa utgiftsreformer som träder 
i kraft efter 2011 och som därmed ingår i 
förslaget till preliminära utgiftsramar för åren 
efter 2011. Därutöver redovisar regeringen ett 
antal reformambitioner för åren efter 2011 som 
inte påverkar de i denna proposition beräknade 
inkomsterna och utgifterna. Möjligheterna att 
genomföra förslagen villkoras dock strikt av att 
de offentliga finanserna inte äventyras.  

 
Regeringens åtgärder i denna 
budgetproposition 

Regeringen prioriterar i budgetpropositionen  
för 2011 reformer med följande inriktning: 
 
− Full sysselsättning och minskat 

utanförskap. 
− Ökad kunskap. 
− Värna och utveckla välfärden och minska 

krisens ofärdseffekter. 
− Förbättra miljö och klimat. 
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Tabell 1.2 Reformer i budgetpropositionen för 2011 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Full sysselsättning och 
minskat utanförskap 

 
    

Arbetsmarknadspolitiskt 
paket 

-Förstärkning av 
arbetsmarknadspolitiska 
insatser 

-Indirekta effekter av 
förstärkta insatser  

 1,4 

 

2,1 

 

-0,7 

 

0,6 

 

1,2 

 

-0,6 

 

0,3 

 

0,7 

 

-0,3 

 

0,1 

 

0,1 

 

0 

 

Integration  0,1 0,1 0,1 0,1 

Entreprenörskap och 
hållbar tillväxt 

 

2,01,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

Höjt schablonavdrag vid 
andrahandsuthyrning av 
bostäder 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Ökad kunskap 0,51 1,2 1,9 2,2 1,9 

Värna och utveckla 
välfärden, minska 
krisens ofärdseffekter 

 

    

Kommuner  3,0    

Pensionärer  2,5 2,5 2,5 2,5 

Hälso- och sjukvård  0,5 1,5 1,5 1,5 

Äldrepolitik  0,2 0,2 0,2 0,2 

Familjepolitik   0,9 0,9 0,9 

Jämställdhet  0,2 0,2 0,2 0,2 

Kultur och idrott  0,5 0,6 0,6 0,6 

Förbättra miljö och 
klimat 

 
0,7 1,1 0,7 0,7 

Övriga utgifter och 
inkomster 

 

1,11 2,0 1,4 1,1 0,6 

Försvagning av 
finansiellt sparande av 
förslagen i 
budgetpropositionen 
för 2011  

 

 

 

1,61 12,8 11,4 10,7 9,7 

Anm: Beloppen är avrundade. 
1 Beloppen avser förslag som lämnas i hösttilläggsbudgeten för 2010.  
2 Beloppet påverkar inte det finansiella sparandet. 
 

Full sysselsättning och minskat utanförskap 
Regeringens viktigaste mål är att öka den 
varaktiga sysselsättningen och att minska 
utanförskapet. En viktig uppgift nu är att vidta 
de åtgärder som behövs för att arbetslösheten 
inte ska bita sig fast. Insatser bör genomföras för 
att såväl öka arbetsutbudet som att öka 
efterfrågan på arbetskraft. Detta gäller särskilt 
för grupper som har en svag förankring på 
arbetsmarknaden. Regeringen presenterar i 
denna proposition åtgärder utformade för 
korttidsarbetslösa, ungdomar och långtids-
arbetslösa. Förstärkta resurser föreslås för 

arbetspraktik och coachning, ökade incitament 
för unga som saknar grund- eller gymnasie-
utbildning att slutföra sina studier, fler 
utbildningsplatser på yrkesvux  samt för en 
förstärkning av det särskilda  anställningsstödet 
2011 och 2012. Volymerna i de arbetsmarknads-
politiska programmen ska efter hand återgå till 
nivåerna innan krisen. För att fortsätta att 
bekämpa utanförskapet för de utrikes födda 
föreslås bl.a. förbättringar av sfi-lärarnas 
kompetens inom ramen för lärarlyftet, 
förstärkning av instegsjobben och ökade resurser 
till skolor i utsatta områden.1 

Det är avgörande att säkra att jobben ökar 
tidigt i återhämtningen och att flaskhalsar inte 
hindrar en snabb och stark sysselsättnings-
tillväxt. För att bl.a. underlätta rörligheten på 
arbetsmarknaden stimuleras utbudet av bostäder 
genom höjt schablonavdrag vid andrahands-
uthyrning av privatbostad.  

Ett dynamiskt näringsliv med nya och 
växande företag ökar sysselsättningen och bidrar 
till finansieringen av vår gemensamma välfärd. 
Regeringen föreslår därför ytterligare reformer 
för att förbättra villkoren för företagare. För att 
stärka innovationsklimatet föreslås bl.a. en 
satsning på Almis rådgivnings- och mentor-
verksamhet, innovationsfinansiering genom 
Innovationsbron och ytterligare satsningar på 
regelförenkling för företagen. En särskild 
satsning görs redan 2010 om 2 miljarder kronor 
för att stärka utvecklingskraften i  norra Sveriges 
inland, genom satsningen Inlandsinnovation. 

Ökad kunskap 
Utbildningspolitiken ställs i fokus för 
regeringens fortsatta reformarbete. Ett väl 
fungerande utbildningssystem är avgörande för 
en ökad varaktig sysselsättning och ett minskat 
utanförskap samt stärker Sveriges konkurrens-
kraft. På samma sätt är forskning, utveckling och 
innovation centrala delar av tillväxtpolitiken. 
Tyngdpunkten i satsningarna inom utbildnings-
området ligger på grundskolan. Både kvantiteten 
av och kvaliteten på utbildningen ska öka. Inom 
utbildningsområdet föreslår regeringen 
satsningar som bl.a. innefattar fortbildning för 
lärare, utökad undervisningstid i matematik i 
grundskolan, ett utbyggt lärlingssystem i 

 
 
                                                      
1 Sfi = Svenska för invandrare. 
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gymnasiet och på komvux samt införande av 
betyg från årskurs 6. Studiemedlen höjs fr.o.m. 
höstterminen 2011. Regeringen föreslår vidare 
bl.a. att elevhälsan i skolan och kvaliteten i 
högskolan ska stärkas. 

Värna och utveckla välfärden och minska krisens 
ofärdseffekter 
Den ekonomiska krisen har drabbat många 
människor hårt. Många har förlorat jobbet och 
är fortfarande arbetslösa. Andra har tvingats till 
krävande omställningar för att försörja sig och 
sin familj. För vissa grupper har inkomsterna 
utvecklats svagt eller fallit till följd av krisen och 
arbetslösheten. Regeringen fortsätter därför att 
prioritera att minska krisens ofärdseffekter. 
Inkomstkatten för pensionärer ska sänkas 
genom ytterligare en höjning av det förhöjda 
grundavdraget. För att framför allt stärka 
ensamstående föräldrars ekonomiska situation 
föreslås att barndelen i bostadsbidraget höjs. 

Välfärdens kärnverksamhet och åtgärder för 
att minska krisens ofärdseffekter prioriteras högt 
i denna budgetproposition. En god folkhälsa 
motverkar klyftor i samhället, minskar riskerna 
att människor lämnar arbetslivet i förtid, ger 
bättre livskvalitet och ger friska år att lägga till 
ett längre liv. Stärkt hälsa hos barn och unga 
ökar möjligheten att etablera sig på 
arbetsmarknaden och få ett bättre liv. Inom 
hälso- och sjukvården föreslås satsningar med 
inriktning på bl.a. ökad patientsäkerhet och ett 
tredje steg i tandvårdsreformen. Inom 
äldrepolitiken föreslås bl.a. prestationsbaserade 
statsbidrag till kommuner och landsting för att 
stärka helhetssynen i vården och omsorgen om 
äldre. För att värna välfärden och jobben föreslås 
att kommunsektorn 2011 tillfälligt tillförs ett 
extra statsbidrag på 3 miljarder kronor, utöver de 
5 miljarder kronor för 2011 och framåt som 
aviserats tidigare. 

Förbättra miljö och klimat 
Klimatförändringarna är vår tids största 
utmaning och kräver globala lösningar. Fortsatta 
satsningar behövs för att på ett kostnadseffektivt 
sätt minska utsläppen av växthusgaser. Fr.o.m. 
den 1 januari 2011 möjliggörs en ökning av den 
skattebefriade låginblandningen av biodrivmedel 
i bensin och diesel. Vidare föreslås att ett 
demonstrationsprogram för elbilar och 
laddhybrider skapas samt att en 
supermiljöbilspremie för bilar med låga utsläpp 
införs. Satsningar föreslås också beträffande 

havsmiljö, miljöteknik och energiforskning. En 
handlingsplan för att identifiera, begränsa och 
fasa ut farliga kemikalier ska utarbetas. 

Regeringens reformambitioner framöver  

Regeringens politik ska även fortsättningsvis 
inriktas mot strukturellt riktiga reformer som 
ytterligare stärker ekonomins funktionssätt. 
Regeringens reformambitioner för mandat-
perioden genomförs bara i den takt överskott 
kan säkras.  

Politikens huvudinriktning är alltjämt att 
stärka arbetslinjen. Alla som kan ska ges chansen 
att delta i arbetslivet. På detta sätt minskas 
klyftorna och så kan välfärden finansieras 
uthålligt. När sysselsättningen ökar och 
arbetslösheten faller är det centralt att säkra att 
arbetsmarknaden fungerar väl så att uppgången 
inte bryts i förtid. Att stimulera arbetsutbudet, 
fortsatt stärka drivkrafterna att arbeta och till 
yrkesmässig och geografisk rörlighet samt skapa 
bättre förutsättningar att anställa och starta 
företag är avgörande för en rättvis fördelning 
och en utveckling av välfärden. 

För att minska utanförskapet, öka den 
varaktiga sysselsättningen och göra det mer 
attraktivt att starta och driva företag vill 
regeringen ytterligare förstärka jobbskatte-
avdraget.  När individer och familjer får mer kvar 
i plånboken efter skatt ökar dessutom 
självständigheten och möjligheterna att forma 
sina egna liv. Regeringen anser att en skillnad i 
inkomstbeskattning mellan löntagare och 
pensionärer inte har ett egenvärde. Därför är 
ambitionen att gradvis minska inkomst-
skatteskillnaden och ett förstärkt jobb-
skatteavdrag bör därför kombineras med sänkt 
skatt för pensionärer. Ambitionen är också att 
höja den nedre gränsen för statlig inkomstskatt i 
syfte att färre personer med vanliga inkomster 
ska betala statlig inkomstskatt. Regeringen avser 
vidare att sänka mervärdesskatten för 
restaurang- och cateringtjänster samtidigt som 
skatten på alkohol och tobak höjs. 

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är en 
god grund för en väl fungerande arbetsmarknad. 
Vissa grupper som ungdomar och utrikes födda 
har dock svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden, vilket föranleder mindre 
justeringar av gällande regler och andra åtgärder.  
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Regeringen vill införa en allmän inkomst-
försäkring vid arbetslöshet. Hur en sådan ska 
utformas utan att få negativa effekter på 
arbetsmarknadens funktionssätt är dock 
komplicerat och frågan utreds av den 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen.  

Forskning och infrastruktur är två centrala 
områden för att Sverige ska stå väl rustat inför 
framtiden. Båda dessa områden har prioriterats 
högt under den gångna mandatperioden och nya 
satsningar avses genomföras.  

Regeringen avser att se över beskattningen av 
sparande i aktier och andra värdepapper i syfte 
att förenkla regler och effektivisera 
administrationen. Även företagsbeskattningen 
ska ses över med inriktning att skapa ett robust 
system som leder till fler investeringar och ökad 
välfärd.  Ambitionen är att införa avdragsrätt för 
gåvor till hjälpverksamhet.  

Den tidsbegränsade nedsättningen av 
förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar är 
viktig för att driva fram den senaste och bästa 
tekniken vad gäller miljöfordon. Regeringen har 
därför som reformambition att förlänga den 
tidsbegränsade nedsättningen för de bilar som är 
utrustade med den senaste och bästa tekniken 
för drift med elektricitet eller annan gas än gasol. 
Regeringen avser återkomma med ett detaljerat 
förslag under 2011 om vilka bilar som 
nedsättningen kommer att omfatta.  

Trycket på rättsväsendet är fortsatt högt. För 
att människor ska känna trygghet krävs inte bara 
ett fungerande polisväsende utan också 
brottsförebyggande insatser och ett rättsväsende 
där alla delar kan arbeta effektivt.  

Effekter av regeringens politik 

Regeringen har sedan 2006 genomfört en rad 
reformer som gjort det mer lönsamt att arbeta 
samt enklare och billigare att anställa, samtidigt 
som matchningen på arbetsmarknaden har 
förbättrats. Utbud av och efterfrågan på 
arbetskraft har stimulerats. Bedömningen är att 
de hittills vidtagna strukturreformerna, inklusive 
de reformer som föreslås i denna proposition, 
varaktigt ökar sysselsättningen med ca 140 000 
personer på lång sikt. 

Reformerna påverkar emellertid inte enbart 
sysselsättningen. De minskar också antalet 
sjukfrånvarande och bidrar till att de redan 
sysselsatta arbetar mer. Sammantaget bedöms de 

hittills vidtagna åtgärderna samt de reformer 
som föreslås och aviseras i denna proposition 
varaktigt öka antalet arbetade timmar med 5,0 
procent på lång sikt, vilket omräknat motsvarar 
ca 200 000 årsarbetskrafter. Jobbskatteavdraget 
bedöms bidra med drygt  hälften av denna 
ökning. 

För att möta krisen har regeringen också 
förstärkt och temporärt kompletterat tidigare 
genomförda åtgärder i syfte att motverka en 
lägre sysselsättning på längre sikt, exempelvis  
genom åtgärder som upprätthåller sökaktiviteten 
och genom en utvidgning av de arbetsmarknads- 
och utbildningspolitiska programmen. Dessa 
åtgärder bedöms dämpa krisens effekter på den 
varaktiga sysselsättningen med 25 000 personer.  

Den samlade politiken under perioden 2006–
2011 bedöms öka hushållens justerade disponibla 
inkomst med i genomsnitt 6,9 procent. På sikt 
kommer de med lägst inkomster att gynnas 
mest. 

1.2 Övergripande mål för den 
ekonomiska politiken  

Den ekonomiska politikens huvuduppgift är att 
skapa en så hög varaktig välfärd som möjligt 
genom hög uthållig tillväxt, hög varaktig 
sysselsättning, välfärd som kommer alla till del 
och ekonomisk stabilitet.  

Politiken ska bidra till tillväxt och 
sysselsättning  

För att förbättra förutsättningarna för god 
ekonomisk tillväxt är åtgärder som bidrar till att 
öka sysselsättningen, investeringarna och 
produktiviteten avgörande. Den ekonomiska 
tillväxten måste dessutom vara förenlig med en 
god miljö och hälsa, dvs. den ska vara uthållig.  

För att uppnå en varaktigt hög 
sysselsättningsnivå krävs att det lönar sig att 
arbeta. För dem som i dag står utanför 
arbetsmarknaden ska det löna sig att ta ett jobb 
och för dem som har ett jobb ska det löna sig att 
arbeta mer eller ta ett jobb med större ansvar.  

Goda villkor för företagande är avgörande för 
ekonomisk tillväxt. För att uppnå en hög nivå på 
de privata investeringarna krävs att Sverige har 
ett bra företagsklimat. Politiken ska också bidra 
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till hög produktivitetstillväxt genom att skapa 
goda förutsättningar för konkurrens, forskning, 
innovation och lärande.  

Politiken ska bidra till att välfärden kommer 
alla till del  

Ett viktigt medel för att välfärden ska komma 
alla till del är offentlig finansiering av tjänster 
som riktar sig till enskilda individer efter behov, 
oavsett inkomst och bakgrund. En politik för att 
värna välfärdens kärna är därför central. Genom 
offentligt finansierad utbildning, vård och 
omsorg utjämnar politiken livsvillkoren mellan 
människor.  

För att alla ska få del av välfärden omfördelas 
ekonomiska resurser dessutom genom offentliga 
transfereringar. De flesta offentliga trans-
fereringar syftar emellertid inte främst till att 
omfördela mellan individer utan till om-
fördelning av ekonomiska resurser över livs-
cykeln. Under perioder i livet med låg inkomst 
får individen olika typer av transfereringar och 
subventioner och under perioder i livet med 
högre inkomst betalas i stället mer i skatt. 
Exempel på sådana transfereringar är pensioner, 
studiemedel och barnbidrag.  

Politiken ska bidra till ekonomisk stabilitet  

Konjunkturnedgångar leder till ökad arbets-
löshet och drabbar den enskilde och riskerar 
att leda till social utslagning. Stora 
konjunktursvängningar kan också leda till en 
långsiktigt lägre produktivitetsnivå och 
därmed till lägre välfärd.  

Riksbanken har huvudansvaret för 
stabiliseringspolitiken genom penningpolitiken. 
Finanspolitiken bidrar indirekt till att dämpa 
svängningar i konjunkturen genom de 
automatiska stabilisatorerna.  Därutöver finns 
det särskilda situationer då finanspolitiken  av 
stabiliseringspolitiska skäl behöver komplettera 
penningpolitiken genom direkta åtgärder. Detta 
gäller framför allt om det finns en tydlig 
penningpolitisk målkonflikt mellan att stabilisera 
inflationen och att stabilisera sysselsättningen 
(vid utbudsstörningar). Det gäller också vid  
stora efterfrågestörningar där  penningpolitiska 
åtgärder inte  räcker till för att dämpa 
efterfrågebortfallet. Till skillnad från 

penningpolitiken har finanspolitiken därtill en 
roll att spela när det gäller att genomföra riktade 
insatser i samband med stora konjunktur-
svängningar. Finanspolitiken kan också bidra till 
att utjämna de ekonomiska villkoren genom 
särskilt riktade åtgärder. 

Tillbaka till överskott i de offentliga 
finanserna 

För att uppnå målen om tillväxt, fördelning och 
stabilitet krävs långsiktigt uthålliga offentliga 
finanser. Det budgetpolitiska ramverket ska 
respekteras; det finansiella sparandet i den 
offentlig sektorn ska uppgå till 1 procent av 
BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och 
uppsatta utgiftstak ska klaras. Starka offentliga 
finanser i linje med uppsatta budgetpolitiska mål 
säkerställer förmågan att möta framtida 
konjunkturnedgångar från en stark position. Det 
ger också förutsättningar för att kunna 
genomföra angelägna reformer. Att säkra 
framtida överskott i de offentliga finanserna har 
därför högsta prioritet. 

1.3 Svensk ekonomi 

Den svenska ekonomin befinner sig fortfarande i 
lågkonjunktur med lågt resursutnyttjande och 
hög arbetslöshet. Återhämtningen sker dock på 
bred front och är snabbare än vad som förutsågs 
i 2010 års ekonomiska vårproposition. Både 
produktionen och sysselsättningen har ökat i 
god takt under första halvåret 2010. Bakom 
vändningen ligger en expansiv ekonomisk politik 
och en snabb omsvängning i den internationella 
efterfrågan på svenska exportvaror. 
Utvecklingen har bidragit till att hushållen och 
företagen har blivit allt mer optimistiska och till 
att konsumtionen och investeringarna har tagit 
fart. I år och under kommande år fortsätter 
svensk ekonomi att återhämtas till följd av en 
stark inhemsk efterfrågan, en förbättrad 
konjunktur i omvärlden, regeringens reformer 
och en fortsatt expansiv penningpolitik. 
Resursutnyttjandet i den svenska ekonomin 
bedöms vara tillbaka på en balanserad nivå i 
slutet av 2014.  

Samtidigt finns det en betydande risk för en 
sämre utveckling föranledd bl.a. av den 
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statsfinansiella situationen i omvärlden. En 
svagare tillväxt  i länder med stora statsfinansiella 
problem riskerar leda till att återhämtningen i 
konjunkturen i Sverige går långsammare och i 
värsta fall till en andra konjunkturnedgång. 

1.3.1 Återhämtningen i världen fortsätter 
trots statsfinansiella problem 

Världsekonomin fortsätter att återhämtas efter 
den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet. 
En bidragande orsak till återhämtningen är de 
ekonomisk-politiska åtgärder som har vidtagits 
av regeringar och centralbanker runt om i 
världen. Den expansiva finanspolitiken har dock 
bidragit till att försämra ofta  redan ansträngda 
statsfinanser i många OECD-länder.  

Den mest sannolika utvecklingen för de 
närmaste åren är att den globala konjunktur-
återhämtningen fortsätter och att världshandeln 
ökar. Återhämtningen i omvärlden går dock in i 
en lugnare fas. Den statsfinansiella situationen i 
flertalet länder i EU och i USA medför att 
regeringarna där måste genomföra stora 
finanspolitiska åtstramningar för att minska 
budgetunderskotten. Åtstramningarna väntas 
dämpa BNP-tillväxten i dessa länder de närmaste 
åren, något som i sin tur håller tillbaka tillväxten 
i exporten och därmed konjunktur-
återhämtningen i Sverige. 
 
Diagram 1.3 Svensk BNP 
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1.3.2 Svensk BNP ökar starkt 2010 och 
2011 

Svensk ekonomi har utvecklats starkt den 
senaste tiden och framåtblickande indikatorer 
tyder på en fortsatt stark och bred återhämtning 
under hösten 2010. Både den inhemska 
efterfrågan och exporten är viktiga drivkrafter 
för återhämtningen. Trots en stark återhämtning 
under 2010 är emellertid resursutnyttjandet i 
ekonomin lågt.  

Förutsättningarna för en fortsatt stark och 
bred återhämtning är goda även framöver. En 
fortsatt expansiv penningpolitik i kombination 
med regeringens reformer, t.ex. jobb-
skatteavdraget, höjda statsbidrag till 
kommunerna och sänkt skatt för pensionärer, 
bidrar till att hushållens reala disponibla 
inkomster ökar. En ökning i sysselsättningen har 
också en positiv effekt på konsumtionen och 
investeringarna. Samtidigt har den djupa 
lågkonjunkturen medfört att hushållen har ökat 
sparandet av försiktighetsskäl, vilket har lett till 
en historiskt hög sparkvot. Framöver bedöms 
försiktighetssparandet minska i takt med att 
arbetsmarknaden förbättras, vilket bidrar till att 
konsumtionen ökar relativt starkt de närmaste 
åren.  

Den ökande världshandeln bidrar till en ökad 
efterfrågan på svenska exportvaror. Samtidigt 
ökar investeringarna i takt med att 
kapacitetsutnyttjandet stiger. Sammantaget 
bedöms BNP stiga med 4,8 procent 2010 och 
med 3,7 procent 2011 (se tabell 1.3).  

Under 2012–2014 fortsätter återhämtningen 
och resursutnyttjandet närmar sig balans i slutet 
av 2014. Att återhämtningen  går snabbare  än 
vad som tidigare förutsågs  medför att de 
permanenta effekterna av krisen bedöms bli 
mindre än vad som tidigare antagits. Det medför 
att BNP kan växa snabbare och nå en högre nivå 
utan att resursutnyttjandet blir ansträngt.   
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Tabell 1.3 Nyckeltal 
Procentuell förändring om annat ej anges 
Utfall 2009, prognos 2010–2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BNP -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8

Produktivitet1,2 -2,6 2,8 2,5 2,3 1,8 1,6

Arbetade timmar2 -2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3

Sysselsatta3 -2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2

Arbetslöshet4 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0

BNP-gap5 -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5

Löner6 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4

KPI7 -0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 2,6
1 I hela ekonomin. 
2 Kalenderkorrigerad. 
3 15–74 år. 
4 Andel av arbetskraften 15–74 år. 
5 Procent av potentiell BNP.  
6 Timlön enligt Konjunkturlönestatistiken.  
7 Årsgenomsnitt.  
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar. 

1.3.3 Tydlig återhämtning på 
arbetsmarknaden 

Den starka produktionsökningen och den 
tilltagande optimismen i näringslivet bidrar till 
stigande sysselsättning och allt mer positiva 
anställningsplaner. Sysselsättningen i tjänste-
sektorerna vände upp redan under hösten 2009 
och har fortsatt att öka under 2010. Inom 
industrin började både produktionen och 
sysselsättningen stiga i början av 2010. 
Framåtblickande indikatorer som anställnings-
planer och nyanmälda lediga platser, pekar på en 
fortsatt uppgång i sysselsättningen under hösten.  

I takt med att efterfrågan och produktionen 
stiger de kommande åren fortsätter 
sysselsättningen och antalet arbetade timmar att 
öka i framför allt tjänstesektorn. Sammantaget 
bedöms antalet sysselsatta stiga med ca 220 000 
personer från 2010 till 2014 till följd av 
konjunkturåterhämtningen, regeringens politik 
samt att befolkningen i arbetsför ålder ökar. 
Arbetslösheten faller därmed tillbaka. 
Nedgången blir dock måttlig de närmaste åren 
eftersom arbetskraften fortsätter att växa av 
samma skäl som sysselsättningen stiger. 
Sammantaget bedöms arbetslösheten bli 
8,4 procent 2010 för att därefter falla till 
6,0 procent 2014 (se diagram 1.4).  

Som en följd av det låga resursutnyttjandet 
bedöms såväl priser som löner stiga långsamt de 
närmaste åren. 

 

Diagram 1.4 Arbetslöshet  
Procent av arbetskraften, 15-74 år 

0

2

4

6

8

10

12

89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 13

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.  

1.3.4 En mer stabil finansmarknad 

De omfattande extraordinära åtgärder som 
regeringar och centralbanker vidtog hösten 2008 
medförde att en finansiell härdsmälta kunde 
undvikas. Därefter har marknaderna steg för steg 
börjat fungera allt bättre, men betydande risker 
kvarstår. Under våren ökade osäkerheten åter till 
följd av de statsfinansiella problemen i flera 
länder. De åtgärder som vidtogs i samband med 
den statfinansiella krisen och EU:s stresstest av 
de europeiska bankerna har dock bidragit till att 
osäkerheten om det europeiska banksystemet 
minskat. 

Likviditetssituationen för de europeiska 
bankerna har förbättrats jämfört med den 
situation som rådde under den senare delen av 
våren, men läget har ännu inte normaliserats.  
Bankerna kan nu i högre grad finansiera sig själva 
på marknaden utan stöd av statliga garantier, 
men till en högre kostnad än innan krisen. 
Samtidigt var förhållandena på finansmarknaden 
precis innan den finansiella krisen utbröt 
onormalt gynnsamma med riskpremier 
nedpressade till nivåer som inte var långsiktigt 
hållbara. Det finns dock kvarstående risker med 
finansieringen för de europeiska bankerna och 
företagen kopplade till ett stort statsfinansiellt  
finansieringsbehov framöver för de länder som 
har stora budgetunderskott.  

Sammantaget är läget på finansmarknaderna  
nu mer stabilt, men det finns skäl att vara 
fortsatt vaksam.  
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1.3.5 Risker för en svagare utveckling  

Trots den senaste tidens positiva utveckling 
råder det stor osäkerhet om hur konjunkturen 
kommer att utvecklas framöver. Det är också för 
tidigt att säga hur krisen har påverkat ekonomins 
funktionssätt och därmed hur hög den 
långsiktigt hållbara tillväxttakten i ekonomin är. 
Riskerna för en svagare utveckling än i 
huvudscenariot är större än möjligheterna till en 
mer gynnsam utveckling.  

Det finns en betydande risk att de 
statsfinansiella problemen i omvärlden dämpar 
den internationella konjunkturåterhämtningen 
mer än vad som antas i huvudscenariot. De 
statsfinansiella problemen med stora 
budgetunderskott i många länder kan leda till att 
hushåll och företag i dessa länder blir mer 
försiktiga eftersom de vet att stora 
finanspolitiska åtstramningar väntar framöver. 
En sådan utveckling leder till lägre tillväxt och en 
svagare arbetsmarknad i  omvärlden. Genom 
bl.a. en lägre exporttillväxt  skulle en sådan 
utveckling ytterligare kunna dämpa 
konjunkturåterhämtningen i  Sverige (se 
fördjupningsrutan Effekter av hög offentlig 
skuldsättning). 

I värsta fall skapar de statsfinansiella 
problemen en förnyad finansiell oro som leder 
till en utveckling som påminner om den hösten 
2008. I ett sådant läge blir det bl.a. avsevärt 
svårare och dyrare för hushåll och företag att 
låna pengar och för skuldsatta länder att omsätta 
sina lån. Det skulle leda till en betydligt svagare 
utveckling i omvärlden, framför allt i Europa och 
därmed också i Sverige. 

Samtidigt är det möjligt att återhämtningen 
går snabbare än i huvudscenariot. 
Framåtblickande indikatorer för både hushållen 
och företagen är mycket positiva och om dessa 
förväntningar realiseras kan återhämtningen 
under hösten 2010 bli starkare. I ett sådant 
scenario finns det en risk att det uppkommer 
brist på arbetskraft i vissa sektorer under de 
närmaste åren.  
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Effekter av hög offentlig skuldsättning  

Höga skuldnivåer och en betydande försämring 
av de offentliga finanserna i många länder 
kommer att bidra till en utdragen återhämtning i 
den globala ekonomin och verka återhållande på 
den långsiktiga tillväxten. Detta kommer också 
få inverkan på den svenska tillväxten. 

Snabbt ökande skulder i många länder  

I de flesta av de utvecklade länderna har den 
offentliga skulden ökat snabbt i den finansiella 
krisens spår. OECD:s bedömning är att 
skuldsättningsgraden i USA kommer att öka 
från 62 till 95 procent av BNP mellan 2007 och 
2011, i Japan från 167 till 205 procent av BNP 
och i EMU-området från 71 till 97 procent av 
BNP.  

Orsakerna till de höga skuldnivåerna är flera. 
Redan innan krisen var skuldnivåerna i många 
länder höga. Detta var en följd av att skulderna 
sedan 1970-talet ökat kraftigt vid 
konjunkturnedgångar och därefter inte återgått 
till tidigare nivåer i goda tider. Sverige har brutit 
detta mönster sedan mitten av 90-talet och även 
den senaste finanskrisen innebar endast en 
marginellt högre skuld i Sverige medan den i 
många andra länder förde med sig en dramatisk 
ökning av skuldkvoten. Orsaken var att Sverige i 
goda tider behöll tillräckliga marginaler i de 
offentliga finanserna för att kunna möta krisen 
utan en kraftigt ökande skuldsättning. 

Den skuldökning som har skett i många andra 
länder i samband med finanskrisen kan i relativt 
liten utsträckning förklaras av finanspolitiska 
stimulanser och stödet till den finansiella 
sektorn. Dessa orsaker har endast stått för 
omkring en tiondel vardera av skuldökningen.2 
De främsta orsakerna har i stället varit fallande 
BNP-tillväxt, ett förhållandevis lågt offentligt 
sparande före krisen och permanent minskade 
skatteintäkter till följd av minskade skattebaser.  

 
 

 
 
                                                      
2 IMF (2010), Fiscal Monitor, Maj 2010. 

Diagram 1.5 Okonsoliderad offentlig bruttoskuld, procent av 
BNP, 1970-2011 
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Källa: OECD. 

En hög skuldsättning utgör ett hot mot den 
långsiktiga tillväxten 

Både de höga ökningstakterna och nivåerna på 
de offentliga skulderna hämmar återhämtningen 
av världsekonomin. Offentlig skuld kan enligt 
ekonomisk teori antas påverka den långsiktiga 
tillväxten genom i huvudsak två kanaler: 

 
1. Undanträngning av privata investeringar 

via stigande räntor. När den offentliga 
sektorns lånebehov ökar blir det svårare 
och dyrare för den privata sektorn att 
låna, bl.a. till följd av en högre räntenivå 
på riskfria placeringar.  Vid osäkerhet om 
huruvida skulden kan hanteras stiger 
därtill riskpremien för den offentliga 
sektorn. Om räntan stiger för den 
offentliga sektorn stiger som regel också 
räntan för företag och hushåll, vilket 
ytterligare minskar de privata 
investeringarna. Därtill tränger stigande 
offentliga ränteutgifter undan andra 
offentliga utgifter. 

2. En negativ tillväxteffekt av de högre 
skatter som krävs för att finansiera högre 
räntebetalningar. 

 
Huvuddelen av senare års forskning inom detta 
område visar ett signifikant samband mellan 
skuldutvecklingen och räntan i enskilda länder.3  

 
 
                                                      
3 För en översikt, se t.ex. Haugh, D., P. Ollivaud och D. Turner (2009), 

What drives sovereign risk premiums? An analysis of recent evidence 
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Många studier visar att effekten på räntan av 
skulden är icke-linjär i meningen att effekten av 
en skuldökning är större för länder med relativt 
hög skuldsättningsgrad. Ny forskning visar ett 
starkt samband mellan höga skuldnivåer (över 90 
procent av BNP) och lägre ekonomisk tillväxt. 
En studie visar att tillväxttakten i BNP skiljer sig 
cirka 2 procentenheter mellan länder med låg 
skuldsättningsgrad (under 30 procent) och 
länder med hög skuldsättningsgrad (över 90 
procent).4 Det är därför oroande att många 
länder förväntas nå den senare nivån under de 
kommande åren. Enligt den Internationella 
valutafonden (IMF) kan den potentiella 
tillväxttakten i de utvecklade länderna aggregerat 
minska med över en halv procent om inte 
skuldsättningsgraden återvänder till nivåerna 
innan krisen.5  Det finns även forskning som 
visar att välfärdsnivån kan minska av hög 
offentlig skuldsättning genom att denna 
skuldsättning kan vara förenad med en 
försvagning av växelkursen. 

Forskningen på området visar sålunda att de 
skuldnivåer som många länder förväntas nå de 
närmaste åren riskerar att minska den långsiktiga 
tillväxten. Vid höga skuldnivåer ökar därtill 
risken för en negativ skulddynamik, vilket kan ge 
en okontrollerbar skuldutveckling. Skulden 
växer då okontrollerat till följd av att det inte 
finns tillräckliga intäkter för att betala räntorna 
och att nya lån tas för att betala ränteutgifterna, 
vilket i sin tur leder till behov av ytterligare lån 
med en allt högre ränta. Ju högre skulden och 
räntan är desto högre måste det primära 
sparandet (finansiellt sparande exklusive räntor) 
vara för att skulden ska stabiliseras eller minska. 
För de länder som har behov av konsolidering är 
det nödvändigt att trovärdigt redovisa hur dessa 
avses genomföras. Annars stiger räntorna för 
dessa länder och de får därmed större svårigheter 
att hålla skulden under kontroll. 

Att minska skulderna kan minska tillväxten på kort 
sikt 

De stora underskotten och de höga 
skuldnivåerna ställer krav på betydande 

 
from the Euro area, Economics Department Working Papers, No. 718, 

OECD. 
4 Reinhart, C. and K. Rogoff (2010), Growth in a Time of Debt, 

American Economic Review, vol. 100(2), s. 573-578. 
5 IMF (2010), Fiscal Monitor, Maj 2010. 

konsolideringar av de offentliga finanserna. IMF 
bedömer att det finns behov av en varaktig 
konsolidering på i genomsnitt 8,7 procent av 
BNP för de utvecklade länderna för att skulden 
ska ligga under 60 procent 2030 och 6,5 procent 
för att skuldsättningen ska återvända till nivån 
före krisen. Beräkningar från EU-kommissionen 
visar att med de konsolideringar som hittills 
presenterats i EMU-länderna  förväntas 
skuldsättningsgraden vara ökande fram till 2020. 
För Sverige bedöms i stället bruttoskulden 
minska kraftigt, till under 30 procent av BNP 
2020. 

 
Diagram 1.6 Utvecklingen av den konsoliderade brutto-
skulden innefattande de hitintills annonserade 
budgetförstärkningarna, Sverige och EMU-länderna,  
procent av BNP 
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Anm. Framskrivningen baseras på planerade budgetförstärkningar enligt 2010-
års Konvergensprogram. Hänsyn har tagits till de förväntade ökade kostnaderna 
av en åldrande befolkning. Hänsyn har inte tagits till skuldutvecklingens effekt 
på tillväxten. Skatteintäkterna har antagits återgå till 2007 års nivåer. 
Källa: European Commission (2010), Public Finances in the EMU–2010. 

 
Samtidigt som det är nödvändigt med en 
betydande konsolidering för att ta ned 
skuldnivåerna och undvika en accelererande 
skuld kan detta på kort sikt verka hämmande för 
tillväxten. Detta gäller i synnerhet om räntan 
redan i utgångsläget är låg och därigenom inte 
kan sänkas för att motverka en åtstramande 
finanspolitik. Det är troligt att den typ av 
konsolidering som krävs kommer att ha en 
kortsiktigt negativ effekt på tillväxten i de 
aktuella länderna. För länder med stora skulder 
kan det dock finnas s.k. omvända effekter av en 
konsolidering, dvs. att den ekonomiska 
aktiviteten ökar till följd av det ökade offentliga 
sparandet.6 Effekten på tillväxten i de länder som 
 
 
                                                      
6 Alesina, A. (2010), Fiscal adjustments: lessons from recent history, 

Paper prepared for the Ecofin meeting in Madrid April 15, 2010. 
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behöver göra betydande konsolideringar är 
därför osäker och kan variera från land till land. 
Även det sätt på vilket konsolideringen 
genomförs kommer att få stor betydelse för 
effekten på tillväxten. Ekonomisk forskning har 
visat att åtstramningar som främst genomförs via 
minskade utgifter ger en högre ekonomisk 
tillväxt och förbättrade offentliga finanser, 
jämfört med åtstramning som inriktas på att höja 
skatterna. Därtill är det viktigt att 
konsolideringsprogrammen är trovärdiga för att 
den negativa effekten på tillväxten ska bli så 
ringa som möjligt. 
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1.4 Läget i de offentliga finanserna 

1.4.1 Det finansiella sparandet stärks 
snabbt 

Den snabba återhämtningen av svensk ekonomi 
innebär även en stark återhämtning av de 
offentliga finanserna. Det finansiella sparandet 
beräknas uppgå till -1,3 procent av BNP 2010 
och -0,4 procent av BNP 2011. Förstärkningen 
av det finansiella sparandet sker främst genom 
fallande utgifter, bl.a. till följd av färre arbetslösa, 
färre sjuka och förtidspensionerade,  som 
tillsammans med en stark BNP-tillväxt bidrar till 
att de offentliga utgifterna minskar som andel av 
BNP fram till och med 2014. Samtidigt ligger 
skatterna på en nivå på omkring 45 procent av 
BNP under prognosperioden. Det finansiella 
sparandet beräknas uppgå till 1,0 procent av 
BNP 2012 för att öka till 2,9 procent av BNP 
2014. Förstärkningen av det finansiella sparandet 
sker främst i staten. Ålderspensionssystemets 
sparande går mot ett underskott 2014 när 
pensionsutbetalningarna stiger. Kommun-
sektorn redovisar ett svagt negativt sparande 
samtliga år utom 2010. Det förklaras bland annat 
av att kommunernas avsättningar till 
pensionsutfästelser numera påverkar det 
finansiella sparandet.  

Det ljusare läget på arbetsmarknaden och den 
förbättrade orderingången för svensk 
exportindustri medför att utvecklingen av de 
offentliga finanserna förväntas bli starkare än 
bedömningen i 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Återhämtningen inom industrin 
innebär högre inkomstskatter från företagen. 
Den högre sysselsättningen, lägre räntor och 
förslaget om sänkt inkomstskatt för pensionärer 
medför att hushållens disponibla inkomster ökar 
mer. Det möjliggör en högre privat konsumtion 
och därmed högre intäkter från mervärdesskatt. 

Jämfört med prognosen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition har sparandet i 
kommunsektorn försämrats med ca 5 miljarder 
kronor under prognosperioden. Till stor del 
förklaras detta av att nationalräkenskapernas 
redovisning av kommunernas och landstingens 
pensionskostnader (se avsnitt 10.2.3) har 
ändrats. 

 
 
 

 

Tabell 1.4 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser 
Miljarder kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inkomster 1 607 1 651 1 704 1 788 1 874 1 960

   Procent av BNP 51,7 50,2 49,4 49,6 49,6 49,7

Skatter och avgifter 1 435 1 488 1 531 1 607 1 686 1 764

   Procent av BNP 46,2 45,2 44,4 44,6 44,7 44,7

Övriga inkomster 172 163 173 181 188 196

Utgifter 1 643 1 692 1 718 1 750 1 798 1 845

   Procent av BNP 52,9 51,4 49,8 48,6 47,6 46,8

Finansiellt sparande -37 -41 -14 38 77 115

   Procent av BNP -1,2 -1,3 -0,4 1,0 2,0 2,9

Konsoliderad bruttoskuld 1 295 1 288 1 280 1 244 1 157 1 033

Procent av BNP  41,7 39,1 37,1 34,5 30,7 26,2
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
 

Den konsoliderade bruttoskulden beräknas 
uppgå till 39,1 procent av BNP 2010 och falla till 
26,2 procent 2014. Skuldnivån har reviderats ned 
jämfört med bedömningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. 

Det finns stor osäkerhet i bedömningen av de 
offentliga finanserna. På kort sikt kan 
skatteintäkterna från kapital avvika både uppåt 
och nedåt. På lite längre sikt utgör utvecklingen 
på arbetsmarknaden den största osäkerhets-
faktorn eftersom omkring  60 procent av de 
totala skatteintäkterna utgörs av skatt på 
arbetsinkomster. En sämre utveckling på 
arbetsmarknaden innebär även ökade utgifter. 
Om den prognostiserade minskningen i 
ohälsotalen, främst i sjuk- och aktivitets-
ersättningen, inte inträffar innebär även detta 
högre utgifter. Den sammantagna bedömningen 
är att riskerna för en sämre utveckling än i 
huvudscenariot överväger. 

Den goda offentligfinansiella utvecklingen gör 
att Sverige, till skillnad från de flesta andra EU-
länder, inte är föremål för ett s.k. 
underskottsförfarande inom ramen för EU:s 
stabilitets- och tillväxtpakt. Sverige har 
respekterat detta regelverk och uppfyllt målen 
samtliga år sedan det infördes och väntas också 
göra det under kommande år. 
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1.5 Reformutrymme och vägen till 
överskott 

1.5.1 Betydelsen av att snabbt komma 
tillbaka till överskott 

De offentliga finanserna förbättras snabbt i takt 
med att konjunkturen stärks. Sverige ser ut att 
kunna återgå till överskott i linje med 
överskottsmålet när konjunkturläget 
normaliseras utan att beslut om större 
förstärkningar av budgeten behöver vidtas. I 
jämförelse med många andra länder blir vägen 
tillbaka till överskott därför mindre dramatisk. 

Att komma tillbaka till överskott i de 
offentliga finanserna är viktigt av flera skäl. Som  
den senaste krisen illustrerat är ordning och reda 
i de offentliga finanserna en avgörande 
förutsättning för att kunna hantera de 
utmaningar som finanspolitiken ställs inför i en 
sådan situation. Det är viktigt att även 
kommande lågkonjunkturer kan mötas från en 
stark offentligfinansiell position. Att komma 
tillbaka till överskott inom en rimlig tidshorisont 
är också nödvändigt för att upprätthålla de 
budgetpolitiska målen och förtroendet för 
finanspolitiken, vilket i förlängningen krävs för 
att säkra långsiktigt hållbara offentliga finanser. 
Vid en bedömning av hur snabbt ett överskott 
bör uppnås igen, är det samtidigt viktigt, i 
rådande läge med fortsatt svagt 
resursutnyttjande och hög arbetslöshet, att 
finanspolitiken inte är för åtstramande. 

Till följd av den djupa konjunkturnedgången 
har de offentliga finanserna försvagats påtagligt, 
även om underskotten i ett internationellt 
perspektiv har varit begränsade. De svenska 
underskotten är framför allt ett resultat av att de 
s.k. automatiska stabilisatorerna verkat fullt ut, 
vilket har varit avgörande för att hålla uppe 
efterfrågan i ekonomin. Utöver det har 
regeringen genom stimulansåtgärder aktivt 
bidragit till att dämpa fallet i sysselsättningen 
och till att förhindra att arbetslösheten fastnar på 
en hög nivå.  

De offentliga finanserna kommer att stärkas 
igen när ekonomin återhämtar sig. Det gäller att 
finna en balans för finanspolitiken mellan 
behovet att stödja återhämtningen och kravet att 
nå tillbaka till överskott. Det offentliga 
sparandet ska uppvisa ett överskott i linje med 
överskottsmålet när ekonomin och 
resursutnyttjandet är normalt. Regeringens 

bedömning är att ekonomin närmar sig ett 
balanserat resursutnyttjande 2014. Enligt 
prognosen når det finansiella sparandet 
1 procent av BNP redan under 2012, trots att 
resursutnyttjandet är fortsatt svagt det året (se 
diagram 1.7). År 2014 ligger sparandet på knappt 
3 procent av BNP i frånvaro av nya åtgärder 
utöver de skarpa som föreslås och aviseras i 
denna proposition. 

 
Diagram 1.7 Finansiellt sparande och BNP-gap 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  

1.5.2 Utrymme för nya åtgärder 

Starkare offentliga finanser kan ge ett visst 
reformutrymme om förbättringen är strukturell 
Den nuvarande bedömningen pekar således på 
att det faktiska offentligfinansiella sparandet når 
upp till 1 procent av BNP redan 2012 och att det 
i frånvaro av nya reformer beräknas ligga väl över 
1 procent av BNP (överskottsmålets nivå) åren 
därefter. Det innebär att det är möjligt att det 
kan finnas ett visst utrymme för permanenta 
reformer framöver vid sidan av de skarpa 
åtgärder som föreslås och aviseras i denna 
proposition. Ett utrymme för permanenta 
reformer kan dock bara uppstå om det sker en 
förbättring av det offentliga sparandet – utöver 
överskottsmålet – som är varaktig, dvs. om 
förbättringen beror på strukturella faktorer. 

Det är viktigt att en bedömning av 
reformutrymmet utgår från den analysram som 
presenterades i 2008 års ekonomiska vår-
proposition (prop. 2008/09:100 s. 141–146). 
Enligt den ska en avstämning göras både mot 
målen i det budgetpolitiska ramverket och mot 
konjunkturläget. Dessutom ska osäkerheten i 
bedömningen beaktas och hänsyn tas till den 
aktuella riskbilden (se vidare avsnitt 4).  
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För att bedöma reformutrymmet på ett mer 
systematiskt sätt med hänsyn tagen till 
konjunkturläget, använder regeringen två 
indikatorer: strukturellt sparande och den s.k. 
sjuårsindikatorn. Strukturellt sparande justerar 
det finansiella sparandet direkt för 
konjunkturläget mätt med BNP-gapet. 
Strukturellt sparande indikerar hur stort det 
finansiella sparandet skulle vara om 
konjunkturläget vore normalt. Sjuårsindikatorn 
är ett glidande medelvärde av det finansiella 
sparandet det angivna året, de tre föregående 
åren, samt de tre efterföljande åren. Indikatorn 
beaktar på så vis konjunkturläget till viss del 
eftersom den är ett genomsnitt över flera år. 
Eftersom dessa år inte nödvändigtvis består av 
lika många hög- och lågkonjunkturår redovisas 
även en konjunkturjustering av sjuårsindikatorn, 
vilket görs via medelvärdet för BNP-gapet under 
de aktuella åren.7 Bedömningen av 
reformutrymmet, både på kort och längre sikt, 
görs utifrån en sammantagen bedömning av 
dessa olika indikatorer med hänsyn tagen till 
konjunkturläget, osäkerheten i bedömningen 
och den aktuella riskbilden. 

Reformutrymmet på kort sikt  
Givet prognoserna för den offentliga sektorns 
finansiella sparande och för BNP-gapet kommer 
det strukturella sparandet att ligga runt 1 
procent av BNP 2011 (se tabell 1.5). 
Sjuårsindikatorn ligger marginellt under målet. 
Den konjunkturjusterade sjuårsindikatorn ligger 
dock betydligt högre än målet 2011. På grund av 
osäkerheten i måttet och risken för en 
asymmetrisk konjunkturutveckling bör viss vikt 
även läggas vid den ojusterade sjuårsindikatorn. 
Bedömningen är då att sparandet förefaller vara i 
linje med eller något högre än överskottsmålet. 
Sett enbart till indikatorerna för 2011 bedöms 
det sammantaget inte finnas något ytterligare 
reformutrymme för 2011 utöver de reformer 
som föreslås eller aviseras i denna 
budgetproposition eller som tidigare aviserats 
och beslutats med ikraftträdande 2011. 
Försvagningen av det finansiella sparandet till 
följd av de skarpa åtgärder som föreslås eller 
aviseras i denna proposition, som uppgår till 
knappt 13 miljarder kronor, bedöms vara väl 

 
 
                                                      
7 Se vidare avsnitt 4 för en utförligare beskrivning av dessa indikatorer. 

avvägd sett till behovet att relativt snabbt nå upp 
till överskott i de offentliga finanserna igen och 
samtidigt undvika att finanspolitiken blir för 
åtstramande i en situation med fortsatt svagt 
resursutnyttjande. 

 
Tabell 1.5 Finansiellt sparande samt indikatorer för 
avstämning mot överskottsmålet 
Procent av BNP respektive potentiell BNP 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Finansiellt sparande -1,2 -1,3 -0,4 1,0 2,0 2,9

  Sjuårsindikatorn 0,8 0,8 0,7   

     konjunkturjusterad1 1,5 1,7 1,9   

  Strukturellt sparande 2,1 0,6 1,0 2,0 2,7 3,2

BNP-gap -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5

  Sjuårsgenomsnitt -1,2 -1,6 -2,0   
1 Konjunkturjusteringen görs genom att indikatorvärdet minskas med BNP-gapet 
under motsvarande period multiplicerat med en antagen budgetelasticitet på 
0,55. 
Anm.: År 2009 är utfall. Tabellen inkluderar förslagen i denna budgetproposition. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Reformutrymmet sett över hela mandatperioden 
Sett enbart till sjuårsindikatorn för 2011 (som 
omfattar det finansiella sparandet även för åren 
2012–2014) är det, som också konstaterades 
ovan, inte uppenbart att det uppstår ett 
tillkommande reformutrymme. Beräkningen av 
strukturellt sparande indikerar dock ett ökat 
reformutrymme över tiden. En sådan beräkning 
är dock osäker. Riskbilden talar för att 
reformutrymmet mot slutet av prognosperioden 
kan bli betydligt mindre än vad strukturellt 
sparande visar. Bedömningen av det strukturella 
sparandet är också osäker. Ett osäkert framtida 
bedömt reformutrymme bör därför inte 
intecknas på förhand utan stämmas av inför varje 
nytt budgetår. Det är mer ansvarsfullt att i 
efterhand korrigera ett för högt varaktigt 
sparande genom att genomföra angelägna 
struktur- och välfärdsreformer, än att tvingas till 
nedskärningar om exempelvis den negativa 
riskbilden skulle realiseras.   

De skarpa åtgärder som föreslås i denna 
proposition består i huvudsak av förslag till 
anslagsförändringar och förändringar av 
skatteregler för 2011, men också till  viss del av 
aviseringar av vissa utgiftsreformer som träder 
ikraft efter 2011 och som därmed ingår i 
förslaget till preliminära utgiftsramar för åren 
efter 2011. Därutöver redovisar regeringen ett 
antal reformambitioner för åren efter 2011 som 
inte påverkar de i denna proposition beräknade 
inkomsterna och utgifterna. Dessa reform-
ambitioner, och tidsplanen för dem, betingas av 
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att ett tillräckligt stort överskott i de offentliga 
finanserna kan säkerställas och av att det faktiskt 
uppstår ett varaktigt reformutrymme. För att 
kunna skissa på dessa reformambitioner och 
ange prioriteringar för mandatperioden, har 
regeringen ändå gjort en preliminär bedömning 
av reformutrymmet för hela mandatperioden där 
osäkerheten i bedömningen har beaktats genom 
att reformutrymmet beräknats med en 
säkerhetsmarginal i förhållande till 
överskottsmålet.  

Sammantaget gör regeringen bedömningen att 
det är rimligt att i nuläget upprätthålla en 
säkerhetsmarginal på minst 1 procent av BNP i 
strukturellt sparande 2014, om hänsyn tas till 
den negativa riskbilden, att konjunkturcykeln 
normalt är asymmetrisk enligt de metoder som 
används och till osäkerheten i bedömningen av 
det strukturella sparandet. Med hänsyn tagen till 
behovet av en sådan säkerhetsmarginal, bedöms 
reformutrymmet för mandatperioden, utöver de 
skarpa reformer som föreslås eller aviseras i 
denna proposition eller som tidigare aviserats 
eller beslutats, preliminärt uppgå till omkring 
40 miljarder kronor. Detta utrymme kan senare 
visa sig bli mindre eller större.  

Budgetförstärkningar kan behövas för att öka 
utrymmet för  angelägna strukturreformer 
Det går inte att utesluta att budgetförstärkande 
åtgärder kan behövas på inkomst- och/eller 
utgiftssidan. Sådana förstärkningar kan behövas 
för att skapa utrymme för  angelägna strukturella 
reformer under innevarande mandatperiod. 
Förstärkningar kan också bli nödvändiga om 
exempelvis kostnaderna för socialförsäkringarna 
åter stiger. En viktig utgångspunkt är att den 
offentliga sektorns resurser ska användas på ett 
effektivt sätt. Potentialen för ökad effektivitet 
ska tas till vara. En annan viktig utgångspunkt är 
att samhällsekonomiskt effektiva skatte-
höjningar kan användas för att finansiera en 
sänkning av samhällsekonomiskt skadliga 
skatter, men att skattehöjningar inte normalt ska 
användas för att finansiera ökade utgifter. 

Utgiftstaket  – ett viktigt styrmedel  
Regeringens förslag till utgiftstak tar sin 
utgångspunkt i en samlad bedömning av det 
finanspolitiska regelverket och i prognosen för 
de offentliga finanserna, samt i att utgiftstaket 
ska fastställas på en nivå som är förenlig med 
överskottsmålet och en långsiktigt hållbar 
finanspolitik. Regeringens bedömning i 2010 års 

ekonomiska vårproposition var att utgiftstaket 
bör öka med 10 miljarder kronor per år 2013 och 
2014. Regeringen anser att denna bedömning 
fortfarande är väl avvägd. Den valda nivån på 
utgiftstaken innebär en återgång till utgiftstak 
som i högre grad är förenliga med 
överskottsmålet. Det leder samtidigt till att 
budgeteringsmarginalen för 2013 och 2014 
minskar jämfört med den förhållandevis stora 
marginalen 2012. Det innebär att utgiftstaket blir 
mer styrande för utgiftsutvecklingen.  

 
Tabell 1.6 Utgiftstak för staten 2010–2014 
Miljarder kronor om inget annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Regeringens förslag till 
utgiftstak 1 024 1 063 1 083 1 093 1 103 

Takbegränsade utgifter 989 1 006 1 009 1 022 1 043 

Budgeteringsmarginal 35 57 74 71 60 

Budgeteringsmarginal, 
procent av 
takbegränsade utgifter 3,6 5,7 7,3 6,9 5,8 

Källa: Egna beräkningar. 

Budgeteringsmarginalen medger reformer om 
överskottsmålet gör det 
Det är viktigt att poängtera att 
budgeteringsmarginalen visar det maximala 
utrymmet för reformer på utgiftssidan med 
hänsyn till ett antal andra restriktioner. 
Utrymmet för reformer på utgiftssidan 
begränsas primärt av överskottsmålet. Även 
skattepolitiken under innevarande mandatperiod 
begränsar reformutrymmet på utgiftssidan 
eftersom en skattesänkning tar i anspråk delar av 
ett potentiellt reformutrymme. Slutligen 
begränsas utrymmet för reformer på utgiftssidan 
av behovet av en säkerhetsmarginal under 
utgiftstaket.  Givet att samtliga ovanstående 
villkor är uppfyllda kan delar av budgeterings-
marginalen användas för reformer. 

Nivån på utgiftstaken 2013 och 2014 medför 
att budgeteringsmarginalen minskar jämfört med 
2012. Trots det är marginalen 2014 större än vad 
som följer av regeringens riktlinje för 
budgeteringsmarginalens minsta storlek för 
denna tidshorisont. Samtidigt är osäkerheten 
stor i utgiftsprognoserna. Riktlinjen för 
budgeteringsmarginalens storlek beaktar i första 
hand osäkerhet om den makroekonomiska 
utvecklingen och därmed de automatiska 
stabilisatorernas inverkan på utgiftsutvecklingen. 
Den kraftiga nedgången av volymerna i 
transfereringssystemen som utgiftsprognosen 
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baseras på kan dock tala för ett behov av en 
något större osäkerhetsmarginal än vad som 
normalt är befogat. 

1.6 Utmaningar för svensk ekonomi 

1.6.1 Utmaningar för 
stabiliseringspolitiken 

Tillväxtutsikterna för Sverige har ljusnat och 
tecknen på återhämtning har blivit än tydligare 
jämfört med bedömningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. Återhämtningen 
stöds av en fortsatt expansiv penningpolitik, fullt 
ut verkande automatiska stabilisatorer och ett 
antal finanspolitiska åtgärder. Regeringens 
bedömning är att det inte behöver vidtas några 
ytterligare stora stabiliseringspolitiska åtgärder i 
rådande konjunkturläge.  

Beredskap för sämre ekonomisk utveckling 
Trots tydliga tecken på en återhämtning av den 
svenska ekonomin, finns det betydande risker 
för en sämre utveckling än den som tecknas i 
huvudscenariot. Många länder har stora skulder 
och offentliga finanser som måste saneras 
samtidigt som räntorna förväntas stiga över 
tiden. Om oron på de finansiella marknaderna 
åter sprider sig ökar risken för en svagare 
konjunkturuppgång eller till och med en andra 
ekonomisk nedgång. Det är därför viktigt att 
hålla en hög beredskap för både ny finansiell oro 
och behov av nya stimulansåtgärder.  

Om den svenska konjunkturen vänder 
kraftigt nedåt kan nya åtgärder för att möta 
utvecklingen på arbetsmarknaden behöva 
övervägas. Även om den internationella oron 
inte utmynnar i en allvarlig global kris riskerar 
den att medföra att den svenska 
konjunkturuppgången fördröjs. Detta ökar i så 
fall risken för att arbetslösheten biter sig fast på 
en permanent hög nivå. Ytterligare åtgärder för 
att förhindra en sådan utveckling kan då behöva 
övervägas. 

Sverige har i ett internationellt perspektiv ett  
gott offentligfinansiellt utgångsläge. Detta gör 
det möjligt att hantera förnyad finansiell oro, en 
mer utdragen återhämtning eller till och med en 
ny nedgång i konjunkturen. Det är mot denna 
bakgrund viktigt att snabbt nå tillbaka till 
överskott i de offentliga finanserna. En viktig 

förutsättning för detta är att de temporära 
stabiliseringspolitiska åtgärder som vidtagits i 
nuvarande lågkonjunktur inte blir permanenta 
utan avvecklas. Det säkerställer att det finns ett 
stabiliseringspolitiskt manöverutrymme utan 
risk för att marknaden ska kräva en riskpremie 
av Sverige som innebär höjda upplånings-
kostnader. Detta är särskilt viktigt eftersom de 
stora skulder som nu byggs upp i delar av 
omvärlden kan komma att pressa upp de globala 
upplåningskostnaderna vid en ny 
konjunkturnedgång. Även vid ett mer normalt 
konjunkturförlopp är detta viktigt. En utmaning 
för stabiliseringspolitiken i nuläget är således att i 
lämplig takt, med hänsyn till behovet av att 
återvända till överskott och att understödja 
konjunkturåterhämtningen, avveckla de tillfälliga 
åtgärderna.  

Beredskap för att  förhindra flaskhalsar och 
tendenser till överhettning när ekonomin tar fart 
I takt med att resursutnyttjandet ökar måste 
politiken också successivt anpassas för att 
motverka flaskhalsar och tendenser till 
överhettning. Det kan ske genom justeringar av 
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och 
genom en förskjutning av tyngdpunkten från 
efterfrågestimulerande till utbudsskapande 
åtgärder. 

Säkerställa fortsatt fungerande finansiella 
marknader 
En viktig del i stabiliseringspolitiken är att 
säkerställa finansiell stabilitet och en väl 
fungerande kreditgivning. Även om situationen 
stabiliserats, måste utvecklingen på de finansiella 
marknaderna fortsättningsvis följas noga. Den 
finansiella stabiliteten och kreditgivningen till 
företag och hushåll måste säkerställas. 
Utfasningen av stödprogrammen ska därför 
genomföras på ett ansvarsfullt sätt och behov av 
nya åtgärder snabbt övervägas vid eventuell 
förnyad finansiell oro. 

1.6.2 Utmaningar för strukturpolitiken 

För att skapa så hög välfärd som möjligt genom 
hög ekonomisk tillväxt krävs, över tid, att 
strukturella åtgärder genomförs. Regeringens 
arbete har varit och kommer framöver att vara 
särskilt fokuserat på ökad varaktig 
sysselsättning, utbildning och ökade kunskaper, 
finansiering av välfärden, klimatutmaningen  
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samt globalisering och konkurrenskraft. Den 
Europeiska unionen har också enats om en 
strategi för hållbar tillväxt och full sysselsättning, 
den s.k. Europa 2020-strategin. Strategin 
innefattar till stor del ovannämna utmaningar för 
strukturpolitiken. Strategin innebär bl.a. att 
medlemsstaterna ska sätta upp mål inom de olika 
områden som innefattas i strategin. Europa 
2020-strategin beskrivs i en fördjupningsruta i 
slutet av detta avsnitt. 

1.6.2.1 Ökad varaktig sysselsättning 

Struktur- och stabiliseringspolitiska utmaningar 
på arbetsmarknaden bör ses i ett sammanhang 
eftersom  konjunkturella problem riskerar att 
leda till långvariga strukturella problem. Det 
finns t.ex. en risk att arbetslösheten fastnar på en 
hög nivå under lång tid eller att människor som 
förlorar jobbet lämnar arbetsmarknaden. Sådana 
effekter av krisen innebär att sysselsättningen 
och ekonomins produktionskapacitet blir lägre 
under lång tid framöver.  

Det finns nu tydliga indikationer på att 
arbetsmarknaden har börjat att återhämta sig 
under 2010. Både arbetskraften och 
sysselsättningen har ökat under det första 
halvåret 2010 och arbetslösheten har börjat falla 
tillbaka (se diagram 1.8 och 1.9). Den 
begynnande sysselsättningsuppgången under 
2010 tyder på att risken för tillväxt utan ökad 
sysselsättning i denna konjunkturuppgång är 
liten. 

 
Diagram 1.8 Arbetskraften och sysselsatta  
Tusental personer, säsongrensade kvartalsvärden, 15-74 år 
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Arbetskraften minskade inte under krisen och 
har nu börjat öka igen vilket är positivt. På lång 
sikt är det främst utbudet av arbetskraft som 
bestämmer sysselsättningen och därmed också 

produktionsmöjligheterna i ekonomin. Det är 
därför mycket viktigt att arbetskraftsdeltagandet 
upprätthålls även i lågkonjunkturer även om det 
bidrar till högre arbetslöshet eftersom 
sannolikheten att komma tillbaka till arbete har 
visat sig vara större för en arbetslös än för en 
person som har lämnat arbetskraften. Under 
första halvåret 2010 har sysselsättnings-
uppgången varit så stark att arbetslösheten har 
börjat falla tillbaka trots att arbetskraften ökar. 

 
Diagram 1.9 Arbetslöshet 
Procent av arbetskraften, 15-74 år 
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.  
Ytterligare ett positivt tecken är att antalet lediga 
jobb ökar. Det visar statistik från både 
Arbetsförmedlingen och SCB. Särskilt i den 
privata sektorn, men även i den offentliga, finns 
nu många lediga jobb (se diagram 1.10). Även 
företagens anställningsplaner är positiva (se 
diagram 1.11). Dessa framåtblickande 
indikatorer pekar på att sysselsättningen 
kommer att fortsätta att öka under hösten 2010.  

 
Diagram 1.10 Lediga jobb per kvartal 
Tusental 
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Diagram 1.11 Anställningsplaner och sysselsättning 
Årlig procentuell förändring                              Nettotal 
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Anm.: Säsongrensade kvartalsvärden. Anställningsplanerna är leadad med ett kvartal.
Källor: Statistiska centralbyrån (nationalräkenskaperna) och Konjunkturinstitutet 
(Konjunkturbarometern).

Korrelation: 0,8

 
Långtidsarbetslöshet är ett allvarligt problem för 
den enskilde individen, men också för samhället 
eftersom sannolikheten att hitta ett jobb 
minskar med tiden som arbetslös. En ökad 
långtidsarbetslöshet riskerar således att minska 
produktionskapaciteten i ekonomin. Under 
krisen har långtidsarbetslösheten stigit kraftigt. 
Nu finns det dock tecken på att den ökar 
långsammare. 

Risken för långtidsarbetslöshet skiljer sig åt 
mellan olika grupper vilket framgår av diagram 
1.12. Personer födda utanför Europa, äldre och 
personer med högst förgymnasial utbildning är 
långtidsarbetslösa i högre utsträckning än andra 
grupper.  

 
Diagram 1.12 Kvarstående arbetslösa och deltagare i 
program med en inskrivningstid på mer än två år  
Procent av befolkningen 
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Källor: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.  

Sammantaget finns således tydliga indikationer 
på att återhämtningen på arbetsmarknaden tar 
fart under 2010. Bedömningen är att 
sysselsättningen ökar och att arbetslösheten 
minskar fram till 2014 (se avsnitt 1.3). Det 
relativt höga arbetskraftsdeltagandet tyder på att 
produktionskapaciteten i ekonomin är 
förhållandevis hög och att det finns en potential 
att varaktigt öka sysselsättningen. Ett allvarligt 

problem är emellertid att arbetslöshetstiderna 
förlängts till följd av krisen vilket riskerar att 
dämpa uppgången i den varaktiga 
sysselsättningen.  

Sysselsättningspolitikens utmaningar de närmaste 
åren  
Åtgärderna för att mildra krisens konsekvenser 
på arbetsmarknaden bör anpassas successivt efter 
det nya arbetsmarknadsläget. I krisens akuta 
skede inriktades politiken på att dämpa fallet i 
sysselsättningen samt på åtgärder som 
säkerställer att arbetslösa bibehåller sin 
motivation och anställningsbarhet. Nu bör 
åtgärderna i allt större utsträckning inriktas mot 
att underlätta konjunkturuppgången. 

När arbetskraftsefterfrågan tar fart är det 
angeläget att arbetslösa söker jobb för att den 
ökande efterfrågan snabbt ska leda till 
sysselsättning utan att överhettning och 
flaskhalsproblem uppstår. Det är också viktigt 
att de arbetslösa står till arbetsmarknadens 
förfogande. Därför är det rimligt att minska  
nivåerna på arbetsmarknadspolitiska program 
riktade till korttidsarbetslösa i takt med att 
arbetskraftsefterfrågan växer och på så vis 
minska riskerna för inlåsningseffekter. 
Dessutom är det viktigt att bevaka 
arbetsmarknaden noga så att inte bristsituationer 
uppstår i vissa yrken eller regioner. Beredskap 
måste finnas för att snabbt sätta in insatser som 
motverkar en sådan utveckling.  

En utmaning för politiken är att säkerställa att 
även långtidsarbetslösa får del av 
konjunkturuppgången. Det är därför angeläget 
att  även långtidsarbetslösa söker de jobb som 
skapas. För att öka deras konkurrenskraft om 
jobben är även fortsättningsvis löne-
subventionerade anställningar ett viktigt 
instrument. Långtidsarbetslösa med kort 
utbildning kan också vara i behov av ytterligare 
utbildning för att vara konkurrenskraftiga på 
arbetsmarknaden. 

Den ekonomiska krisen har inneburit att 
regeringens åtgärder till stor del fokuserats på att 
mildra krisens effekter på arbetsmarknaden. När 
arbetsmarknadsläget normaliseras bör det 
långsiktiga arbetet med att öka den varaktiga 
sysselsättningen genom ett minskat utanförskap 
stå i fokus.  

Det finns vissa grupper som har en relativt 
svag förankring på arbetsmarknaden och för 
vilka arbetsmarknaden fortfarande inte fungerar 
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tillfredsställande. Unga, utrikes födda, personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga, personer med högst förgymnasial 
utbildning och äldre är grupper som har en 
betydligt sämre arbetsmarknadssituation än 
befolkningen i arbetsför ålder som helhet.  

Unga, särskilt de som saknar fullständiga 
gymnasiebetyg, drabbas oftare av arbetslöshet än 
befolkningen som helhet. Personer med relativt 
kort utbildning tillhör dessutom dem som 
riskerar att fastna i långtidsarbetslöshet. Därför 
är utbildningspolitiken av stor betydelse för 
arbetsmarknadsutvecklingen och reformeringen 
av gymnasieskolan syftar bl.a. till att förbättra 
genomströmningen och minska antalet avhopp 
från skolan. För att förbättra genomströmningen 
och prestationerna i skolan har regeringen under 
föregående mandatperiod satsat på kvalitets-
höjande åtgärder som t. ex. lärarlyft, ny 
lärarutbildning, ny skollag och en reformerad 
gymnasieskola. I denna budgetproposition 
föreslår regeringen fortsatta utbildnings-
satsningar, bl.a. fortsatt lärarlyft, utökad 
undervisningstid i matematik, en omfattande 
lärlingsutbildning och en satsning på elevhälsa. 
Vidare föreslår regeringen att arbetslösa 
ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar 
fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning 
tillfälligt ska kunna erhålla den högre 
bidragsnivån i studiemedlet under förutsättning 
att de avbrutit sina studier innan halvårsskiftet 
2010.  

Äldre personer som förlorar sina arbeten 
möter en svår arbetsmarknadssituation och 
riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet eller 
lämna arbetskraften. Dessutom lämnar många 
frivilligt arbetskraften relativt tidigt via t.ex. 
avtalspension. Det är viktigt att stimulera ett 
längre deltagande på arbetsmarknaden, inte 
minst för att säkerställa den offentliga sektorns 
finansiering. Den viktigaste åtgärden för att 
stimulera utbud av arbetskraft bland äldre är det 
högre jobbskatteavdraget för personer som fyllt 
65 år. För att öka efterfrågan på äldre arbetskraft 
har den särskilda löneskatten på lön och inkomst 
av aktiv näringsverksamhet avskaffats för 
personer över 65 år. Vidare kan personer i åldern 
55–64 år få nystartsjobb i maximalt tio år, vilket 
är dubbelt så lång tid som personer i åldern 26–
54 år. Dessutom har kvalificeringstiden för ett 
nystartsjobb temporärt förkortats från tolv till 
sex månader för personer som fyllt 55 år för att 

förbättra möjligheterna för de äldre arbetslösa 
att stanna kvar på arbetsmarknaden.  

Utrikes födda har i förhållande till personer 
som är födda i Sverige betydligt lägre 
sysselsättningsgrad (andel sysselsatta i  
befolkningen) och högre arbetslöshet, även om 
stora variationer förkommer. Det är centralt att 
öka arbetsutbudet bland utrikes födda och 
förbättra integrationen av nyanlända invandrare 
så att de snabbt kommer i arbete. Snabbare 
etablering på arbetsmarknaden för utrikes födda 
är än mer betydelsefullt när andelen utrikes 
födda i arbetsför ålder växer. Regeringen inför 
därför ett nytt system för att uppnå en snabbare 
etablering på arbetsmarknaden för nyanlända 
flyktningar. Det reformerade systemet innebär 
bland annat att en statlig ersättning införs som 
stärker individens incitament både att delta i 
aktiviteter och att arbeta vid sidan av 
etableringsaktiviteter. Vidare ges Arbets-
förmedlingen en tydligare roll och ett 
samordnande ansvar för att påskynda den 
nyanländes etablering. För utrikes födda som 
fått uppehållstillstånd  finns under de första åren 
i Sverige instegsjobb och nystartsjobb. 
Regeringen har också vidtagit åtgärder för att 
stärka valideringen av utländsk utbildning och 
annan yrkeskompetens.  

Alla ska ha möjlighet att delta i arbetslivet 
utifrån sina förmågor och förutsättningar, men 
många personer med funktionsnedsättning står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Förutsättningarna 
för dessa personer  att kunna finna, få och 
behålla ett arbete måste därför förbättras. 
Regeringen avser att förstärka Arbets-
förmedlingens förvaltningsanslag med 
200 miljoner kronor under 2011, bl.a. för att 
prioritera detta arbete. Arbetet med att 
identifiera och undanröja de hinder som idag 
finns på arbetsmarknaden måste fortsätta och 
stärkas. Regeringen kommer också fortsätta 
arbetet med att förbättra möjligheter till arbete 
och deltagande i samhällslivet för unga med 
funktionsnedsättning. För arbetet mot de 
övergripande funktionshinderpolitiska målen 
tänker regeringen utforma en strategi inför 2011 
som sträcker sig fem år framåt med 
uppföljningsbara delmål och tydliga roller i 
genomförandet. 
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1.6.2.2 Utbildning för högre välfärd 

Utbildning är centralt både för den enskilde 
individen och för samhället i stort. En bra skola 
kompenserar för skillnader i elevernas livsvillkor 
och förutsättningar samt utgör grunden för 
människors framtida möjligheter.  Utbildning 
förbättrar individens kunskaper och förmågor. 
En högre produktivitet ökar chanserna att få 
arbete och ger också avkastning i form av högre 
lön. Därmed ökar konsumtionsmöjligheterna 
och förutsättningarna för att kunna bestämma 
över och forma den egna vardagen. 

Även för samhället finns stora vinster av 
utbildning. Högre produktivitet och 
sysselsättning förbättrar förutsättningarna för 
ekonomisk utveckling, ökar den gemensamma 
välfärden och bidrar till en jämnare 
inkomstfördelning. Studier visar att länder med 
en bättre utbildad arbetskraft har en högre 
tillväxt. En ojämn fördelning av kunskap bidrar 
till en ojämn inkomstfördelning. Ett väl 
fungerande utbildningssystem kan utjämna delar 
av dessa inkomstskillnader.  

Genom att utbildning särskilt stärker svaga 
gruppers ställning på arbetsmarknaden, kan 
sysselsättningen öka genom ett minskat 
utanförskap. Ett väl fungerande utbildnings-
system som förser unga med rätt färdigheter är 
förmodligen det mest effektiva sättet att 
förbättra ungas arbetsmarknadssituation, och på 
så vis motverka en hög ungdomsarbetslöshet. 
Möjligheterna för utrikes födda och nyanlända 
invandrare att lyckas på arbetsmarknaden ökar 
avsevärt om de på ett effektivt sätt kan integreras 
i utbildningssystemet.  

Nya och ökade kunskaper genom utbildning 
är även ett krav för att  upprätthålla och öka den 
internationella konkurrenskraften. En utmaning 
är därför att successivt anpassa utbildnings-
systemet så att näringslivet kan förses med en 
välutbildad arbetskraft och att struktur-
omvandlingen underlättas. Det är med kunskap 
och kvalitet som svenska företag bäst kan 
konkurrera eftersom det leder till högre 
ekonomisk välfärd. 

Trots att Sverige har en välutbildad arbetskraft 
har det funnits allvarliga brister i utbildnings-
systemet som regeringen under den gångna 
mandatperioden arbetat intensivt för att åtgärda. 
De förslag som presenteras i denna 
budgetproposition har till syfte att komma till 
rätta med brister i utbildningssystemet så att 

tillgången till en välutbildad arbetskraft kan bli 
en starkare konkurrensfaktor för svenska företag 
framöver.   

1.6.2.3 Finansiering av välfärden 

Ökad efterfrågan på välfärdstjänster 
Med ökat välstånd stiger medellivslängden. I 
Sverige, liksom i många andra länder, kommer 
andelen äldre i befolkningen att öka i 
framtiden till följd av den positiva 
utvecklingen av medellivslängden.  

Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer 25 
procent av befolkningen att vara 65 år eller äldre 
2050. Motsvarande andel för 2009 är 18 procent. 
Antalet äldre än 75 år kommer näst intill att 
fördubblas under de närmaste 40 åren, samtidigt 
som antalet unga och antalet personer i 
yrkesverksam ålder förväntas förbli konstant.  

Den demografiska utvecklingen innebär 
sannolikt att efterfrågan på offentligt 
finansierade välfärdstjänster ökar. Beräkningar 
som presenterats i 2010 års ekonomiska 
vårproposition visar att de offentliga finansernas 
långsiktiga hållbarhet är god vid oförändrade 
skatte- och välfärdssystem och om demografin 
utvecklas i linje med SCB:s befolkningsprognos. 
I beräkningarna förutsätts att kvaliteten i de 
skattefinansierade välfärdstjänsterna är 
oförändrad över tid. Uppdaterade beräkningar 
ändrar inte denna bedömning. 8 

Under de senaste decennierna har emellertid 
kostnaderna för välfärdstjänsterna stigit mer än 
vad som har varit motiverat av den demografiska 
utvecklingen. En orsak till denna utveckling är 
att kraven på välfärdstjänsternas kvalitet stiger 
med ökad levnadsstandard och att en högre 
kvalitet ofta leder till ökade kostnader. I den 
mån denna utveckling fortsätter kommer 
kostnaderna för välfärdstjänsterna att stiga 
snabbare  än vad som kan förklaras av den 
demografiska utvecklingen. Detta kan komma 
att innebära betydande påfrestningar på de 
offentliga finanserna. En motverkande kraft kan 
bli att den historiska förbättringen av hälsoläget 
fortsätter framöver. En sådan utveckling kan 
minska efterfrågan på vård.  

 
 
                                                      
8 Den s.k. S2-indikatorn är oförändrad.   
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En utmaning för strukturpolitiken är att utforma 
en politik för ökad efterfrågan på välfärdstjänster 
som kan förenas med kravet på hållbara 
offentliga finanser. De offentliga välfärd-
systemen behöver utformas så att de blir 
långsiktigt stabila samtidigt som legitimiteten 
och förtroendet för systemen upprätthålls. 

Hög sysselsättning grunden för välfärdens 
finansiering 
En politik inriktad på hög varaktig sysselsättning 
är avgörande för att värna och utveckla 
välfärdens kärna då fler i arbete och längre 
arbetsliv ökar antalet arbetade timmar och 
därmed skatteintäkterna, samtidigt som 
kostnader förenade med utanförskap minskar. 

Effektivisering av välfärdssystemen 
Effektivisering av de offentligt finansierade 
välfärdssystemen bidrar till att  den långsiktiga 
finansieringen. Detta är viktigt för att  säkra 
principen om att vård och omsorg ges efter 
behov och finansieras solidariskt. Det är därför 
viktigt att effektiviseringsarbetet kontinuerligt 
fortgår. Det gäller åtgärder som höjer 
produktiviteten i de offentligt finansierade 
tjänsterna och åtgärder för att minska 
överutnyttjande i trygghetssystemen. Det är 
även centralt att  myndigheternas och övriga 
berörda instansers arbete med effektivisering av 
systemens administration  fortgår.  
Regeringens arbete med att främja ökad 
konkurrens och entreprenörskap inom vård och  
omsorg är ett led i arbetet med att stimulera  
förnyelse och att öka produktiviteten inom 
välfärdssektorn. 

Den tekniska utvecklingen inom vård och 
omsorg leder till kvalitetsförbättringar. Hög 
kvalitet är viktigt för att bibehålla förtroendet 
för och legitimiteten i välfärdssystemen.  

För att kunna anpassa och vidareutveckla 
välfärdstjänsterna ställs det fortsatt stora krav på 
politikens utformning.  

Skattepolitiken är central för välfärd och 
sysselsättning  
Skatterna ska utformas så att de ger en hållbar 
finansiering av offentliga utgifter samtidigt 
som de ger en så hög välfärd som möjligt. I det 
sammanhanget är skatternas inverkan på  
sysselsättningen central genom att en hög 
varaktig sysselsättning förstärker den 
ekonomiska standarden för dem med arbete 

men också bidrar till hållbara offentliga 
finanser. 

Skattepolitiken är därför inriktad på att 
identifiera och genomföra de förändringar som 
på bästa sätt kan bidra till att stärka välfärden 
och öka sysselsättningen. Det handlar om att 
förbättra villkoren för arbete, utbildning, 
kompetensutveckling och investeringar. Med 
denna inriktning är det särskilt angeläget att 
minska skattekilarna på arbete och investeringar 
vilket ökar BNP och välfärden.  

1.6.2.4 Klimatutmaningen 

Klimatfrågan är vår tids  största utmaningar som 
mänskligheten står inför och en angelägenhet för 
världens alla länder. Breda och internationella 
överenskommelser om radikalt minskade utsläpp 
av växthusgaser är helt avgörande för framgång i 
det globala klimatarbetet. Som efterföljare till 
Kyotoavtalet krävs ett globalt avtal där alla 
länder medverkar till tillräckliga utsläpps-
minskningar. Den industrialiserade världen 
behöver gå före med att göra de största 
utsläppsminskningarna och även ge stöd till 
klimatanpassning i de fattigaste länderna. Men 
inte heller utsläppsminskningar bland de 
utvecklade länderna räcker för att möta 
klimathotet. Snabbt växande ekonomier bland 
utvecklingsländerna behöver också stå för 
betydande bidrag till utsläppsminskningar. 
Mekanismer och resursöverföringar för 
investeringar bör utformas för effektiva 
utsläppsminskningar och ge utvecklingsländer  
möjlighet till tillväxt med låga utsläpp.  

De utfästelser som har gjorts inom ramen för 
det s.k. Köpenhamnsackordet är långt ifrån 
tillräckliga. Samtidigt innebar Köpenhamns-
mötet för första gången internationella 
utfästelser om utsläppsreduktioner och 
begränsningar från världens största ekonomier, 
däribland USA, Kina, Indien och Brasilien.  
Ackordet innehåller de byggstenar som behövs i 
en överenskommelse, om än inte i den 
omfattning eller med den ambitionsnivå som 
krävs. Även om Sveriges och EU:s ambitionsnivå 
inte återfinns i ackordet  finns nu en bättre 
utgångspunkt för fortsatta diskussioner än vi 
någonsin haft tidigare. 

EU har, bl.a. under Sveriges ordförandeskap 
hösten 2009, drivit flera viktiga frågor framåt. 
Det är en framgång för EU att tvågradersmålet 
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har fått stöd av världens största ekonomier, att 
andra  åtaganden gjorts av stora utsläppsländer 
och att  insatser enligt Köpenhamnsackordet 
finansierats de närmaste åren. Sverige har en 
stark tradition och hög ambition, men därmed 
också stort ansvar, att driva på den 
internationella processen mot en 
överenskommelse.  

Regeringens ambition är att stärka Sveriges 
roll i de internationella klimatförhandlingarna. 
EU ska till 2020 minska sina utsläpp med 30 
procent jämfört med 1990. Detta ska ske inom 
ramen för ett ambitiöst internationellt 
klimatavtal där andra utvecklade länder gör 
motsvarande åtaganden och där även snabbt 
växande ekonomier bidrar.  

Sveriges nationella klimatpolitik bygger i hög 
grad på samarbetet inom EU. Genom 
allianspartiernas energi- och klimatöverens-
kommelse lades grunden för en långsiktig, 
hållbar och kostnadseffektiv klimat- och 
energipolitik. Överenskommelsen bygger på 
underlag från Vetenskapliga Rådet, den 
parlamentariska Klimatberedningen och den 
dialog som regeringen har fört med olika 
samhällsaktörer kring energi- och klimat-
frågorna. Vetenskapliga rådet rekommenderade 
att Sveriges utsläpp av växthusgaser bör minska 
med 20–25 procent till 2020 och med 70–85 
procent till 2050, jämfört med 1990-års nivå för 
att Sverige ska ta sin del av det globala ansvaret. 
Alliansens överenskommelse innebär att 
utsläppen av växthusgaser för de verksamheter 
som inte innefattas av EU:s utsläpps-
handelssystem ska minska med 40 procent till 
2020 jämfört med 1990. År 2050 ska Sverige inte 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. 

Kostnadseffektivitet och långsiktighet är 
centrala faktorer eftersom de möjliggör en 
internationellt unikt hög ambitionsnivå 
samtidigt som de ger de signaler som energi-
marknadens aktörer behöver. Regeringens högt 
ställda ambitioner inom klimatområdet skapar 
förutsättningar för ett fortsatt starkt svenskt 
ledarskap i de pågående internationella klimat-
förhandlingarna.  

1.6.2.5 Globalisering och konkurrenskraft 

Handel med varor och tjänster, företagens 
direktinvesteringar och arbetskraftens rörlighet 

över gränserna – det som bl.a. ingår i begreppet 
globalisering – är förutsättningar för ekonomiskt 
välstånd i ett litet land som Sverige. Genom 
handel och direktinvesteringar kan svenska 
företag få avsättning för sina produkter på andra 
marknader, vilket skapar ökad produktion och 
sysselsättning i Sverige. Genom att utländska 
företag erbjuder sina produkter på den svenska 
marknaden eller etablerar sig här får svenska 
konsumenter dra fördel av fler, billigare och 
bättre varor och tjänster, samtidigt som viktig 
kompetens tillförs näringslivet. När 
arbetskraften i ökad utsträckning rör sig över 
gränserna vidgas arbetsmarknaderna så att idéer 
och erfarenheter bättre kan tas tillvara, både av 
svenskar som arbetar i utlandet och utländsk 
arbetskraft i Sverige.  

För att kunna dra nytta av globaliseringens 
fördelar ställs samtidigt krav på ekonomins 
förmåga till ständig anpassning till nya 
förutsättningar. Enligt OECD är Sverige det 
land som sammantaget har de bästa 
förutsättningarna inom OECD-området att dra 
nytta av en allt mer globaliserad värld.9 I studien 
har bl.a. flexibiliteten på arbetsmarknaden, 
kunskapsnivån, innovationsförmågan och 
nyföretagandet jämförts mellan olika OECD-
länder. 

En utmaning för den ekonomiska politiken på 
lång sikt är att även i framtiden ta tillvara de 
fördelar som globaliseringen medför, samtidigt 
som ekonomins anpassning till ändrade 
förutsättningar underlättas. Sunda offentliga 
finanser, låg inflation, stabila spelregler på 
arbetsmarknaden, upprätthållandet av arbets-
linjen, satsning på utbildning och kompetens 
samt ett gott företagsklimat utgör grunden i 
regeringens politik för att möta  globaliseringens 
utmaningar. Så skapas förutsättningar för en god 
anpassningsförmåga och för de strategiska 
investeringar inom forskning och utveckling, 
utbildning och infrastruktur som behövs för att 
ta tillvara globaliseringens fördelar.  

Det är viktigt att Sverige fortsätter att bygga 
vidare på sina styrkor; den konkurrenskraftiga 
industriella basen, den växande tjänstesektorn  
och den välutbildade arbetskraften. Det är med 

 
 
                                                      
9Rae, D. och M. Sollie (2007), Globalisation and the European Union: 

Which Countries are Best Placed to Cope, Economic Department 

Working Paper, nr. 586.  
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kunskap och kvalitet som svenska företag bäst 
kan konkurrera. Genom privata och offentliga 
satsningar på infrastruktur, utbildning, forskning 
och innovationer säkerställs företagens förmåga 
att konkurrera på världsmarknaden.  

För att utnyttja globaliseringens fördelar är 
det också viktigt att politiken inriktas på att 
främja god konkurrens. Onödiga hinder för de 
företag som vill etablera sig i Sverige ska tas bort. 
Därmed ökar konkurrensen vilket leder till lägre 
priser och ett större och mer varierat utbud av 
varor och tjänster. Ökad internationell 
konkurrens bidrar också till att göra svenska 
företag mer produktiva genom att de får tillgång 
till nya idéer och nya produktionsmetoder. 
Genom en aktiv och pådrivande roll inom EU 
verkar regeringen för att den inre marknaden ska 
utvecklas och förbättras – med beaktande av att 
detta även ska vara förenligt med 
medlemsstaternas legitima intressen – samt för 
att frihandeln värnas i utformningen av den 
gemensamma handelspolitiken.  

Det är viktigt att globaliseringens vinster 
kommer alla till del och att de omställnings-
kostnader som oundvikligen uppstår i dess spår 
blir så små som möjligt och inte bärs endast av 
dem som drabbas. Detta  uppnås genom de 
sociala trygghetssystemen som förhindrar allt 
för kraftiga inkomstbortfall för personer som 
förlorar sina arbetstillfällen, men som samtidigt 
också uppmanar till ett aktivt arbetssökande. 
Genom en aktiv arbetsmarknadspolitik samt 
vidareutbildnings- och omskolningsinsatser 
underlättas omställningen så att de som friställs 
exempelvis kan söka nytt arbete inom de 
näringar och regioner som expanderar.  

Goda skattemässiga villkor för företagande och 
investeringar i Sverige,  globalt och i ett EU-
perspektiv 
Globaliseringen ökar välfärden, men ställer också 
krav på konkurrenskraftiga villkor för 
investeringar och start av företag. Den ständigt 
pågående strukturomvandlingen i svensk 
ekonomi bör mötas genom goda  skattemässiga 
villkor för företagande och investeringar i 
Sverige. Befintliga företag ska kunna expandera, 
utländska företag etableras och nya företag 
bildas.  

Regeringen avser att tillsätta en bred 
utredning av företagsbeskattningen, som syftar 
till att utforma beskattningen så att investeringar 
och sysselsättning gynnas. Utredningen kommer 

att analysera hur olika skatteförändringar bör 
rangordnas. 

Det är också viktigt att de svenska 
skattereglerna – för företag och individer – ska 
vara hållbara och försvarbara i ett EU-perspektiv. 
EU-rätten och dess utveckling  har en väsentlig 
inverkan på våra möjligheter att införa nya 
skatteregler och att bevara gällande regler. 
Samtidigt ger vårt medlemskap möjlighet att i 
EU-arbetet påverka utvecklingen och även 
bevaka svenska intressen. 
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EU:s strategi för hållbar tillväxt och full 
sysselsättning 

Gemensamma utmaningar 

Sverige står tillsammans med övriga EU-länder 
inför en rad långsiktiga utmaningar bl.a.  
globaliseringen, en åldrande befolkning och 
klimatförändringar. Dessa utmaningar kan bara 
mötas genom goda tillväxtvillkor och hållbara 
offentliga finanser. 

EU har under en längre tid brottats med 
betydande strukturella problem som har tagit sig 
uttryck i bl.a. annat en låg produktivitetstillväxt, 
stora grupper som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden och strukturella underskott i 
de offentliga finanserna. Vissa länder har haft en 
bättre utveckling än andra, men EU-länderna 
måste hantera de grundläggande problemen 
tillsammans. 

I och med den ekonomiska och finansiella 
krisen har EU-ländernas strukturella problem 
blivit tydligare. Dessutom har utgångsläget 
försämrats i många länder genom kraftigt 
försvagade offentliga finanser och sämre 
fungerande finansmarknader. Eftersom EU-
ländernas ekonomier i ökad utsträckning 
påverkas av varandra och utmaningarna är 
gemensamma, krävs en gemensam strategi för 
hur de ska hanteras. Sverige och övriga EU-
länder har därför enats om en strategi för att 
förbättra förutsättningarna för full sysselsättning 
samt hållbar tillväxt för alla – Europa 2020-
strategin. 

Den nya strategin tar fasta på lärdomar från 
den tidigare strategin för tillväxt och 
sysselsättning – Lissabonstrategin – som har 
visat sig vara otillräcklig. Flera EU-länder har 
inte genomfört strukturreformer i den takt som 
var nödvändig för att uppnå målen. Genom 
tydligare målsättningar med ansvar på nationell 
nivå och förbättrade mekanismer för uppföljning 
undviker Europa 2020-strategin bristerna i 
genomförandet av Lissabonstrategin. 

Europa 2020-strategin 

Vid Europeiska rådets möte den 17 juni 2010 
enades EU-ländernas stats- och regeringschefer 
om utformningen av Europa 2020-strategin. 

Strategin bygger på tre prioriteringar som ska 
förstärka varandra: 

 
− Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad 

på kunskap och innovation. 
− Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, 

grönare och konkurrenskraftigare ekonomi.  
− Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med 

hög sysselsättning och med social och 
territoriell sammanhållning. 

 
En central del i strategin är kvantitativa mål på 
EU-nivå inom fem områden: sysselsättning, 
social delaktighet, utbildning, FoU samt klimat. 
Framsteg inom dessa områden är nödvändiga för 
att uppnå en hög långsiktigt hållbar tillväxt som 
kommer alla till del. Målen ska vara uppfyllda 
senast 2020. 

EU-länderna har även enats om riktlinjer för 
den ekonomiska politiken respektive 
sysselsättningspolitiken. Dessa riktlinjer avser 
den ekonomiska politiken på EU-nivå och på 
nationell nivå. Av riktlinjerna följer att länderna 
ska genomföra reformer med syfte att uppnå 
bl.a. sunda offentliga finanser, förbättrat 
företagsklimat, förbättrad utbildning och 
forskning samt ökat arbetskraftsdeltagande. 
Dessutom lyfter riktlinjerna fram vikten av 
öppna och väl fungerande marknader för att 
stärka EU:s globala konkurrenskraft. 

I strategin ingår att EU-länderna ska anpassa 
strategin efter nationella förutsättningar och 
utgångslägen. Det innebär bland annat att 
länderna ska utforma nationella mål och 
identifiera landspecifika faktorer som är viktiga 
för att stärka tillväxten. 

Mål i EU fram till 2020 

Ökad sysselsättning 
En central faktor  för att höja tillväxtpotentialen 
i EU är att sysselsättningen varaktigt höjs. 
Genom att fler blir sysselsatta kan den åldrande 
befolkningens negativa effekter på produktion 
och offentliga finanser motverkas. Även om 
utmaningarna på arbetsmarknaden ser olika ut i 
olika länder finns det en särskilt stor potential 
för ökat arbetskraftsdeltagande bland kvinnor i 
EU (se diagram 1.13).  

Sveriges regering har varit pådrivande för att 
detta ska lyftas fram i Europa 2020-strategin. 
Regeringens viktigaste mål är full sysselsättning. 
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Fler i arbete är inte bara grunden för ett högre 
ekonomiskt välstånd och hållbara offentliga 
finanser, utan även för att människor ska kunna 
påverka sin egen tillvaro.  

 
Diagram 1.13 Sysselsättning i EU och i Sverige 2009 
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Anm.: Andel sysselsatta i åldern 20–64 år som andel av befolkningen. 
Källa: Eurostat. 

 
EU-länderna har enats om att eftersträva att 
sysselsättningen ska nå 75 procent för kvinnor 
och män i åldern 20–64 år. Kvinnor och män bör 
ges samma drivkrafter, förutsättningar och 
möjligheter till arbete. 

Social delaktighet och minskat utanförskap 
Ett minskat utanförskap minskar fattigdomen 
och stärker den sociala delaktigheten. Det finns 
därför ett EU-mål, som Sverige har verkat för, 
om att fokusera på att minska utanförskapet som 
en väg att bekämpa fattigdom. EU-länderna har 
enats om att främja social delaktighet, framför 
allt genom att minska fattigdomen. Målet är att 
hjälpa åtminstone 20 miljoner personer inom 
EU att komma ur en situation där de riskerar att 
drabbas av fattigdom och socialt utanförskap. 

Höjd utbildningsnivå 
En god utbildning är nödvändig både för att 
stärka människors ställning på arbetsmarknaden 
och för att säkra näringslivets konkurrenskraft. 
Utbildning, särskilt i tidiga år, minskar dessutom 
risken för utanförskap och social utslagning 
senare i livet. 

Mot denna bakgrund har EU-länderna satt 
upp mål för att höja utbildningsnivån. 
Medlemsländerna ska särskilt sträva efter att 
minska andelen elever som i förtid avbryter sin 
skolgång till mindre än 10 procent och dessutom 
öka andelen som avslutar en eftergymnasial 
utbildning till minst 40 procent. 
 

Förbättrade villkor för forskning och utveckling 
samt  innovationer 
I kombination med ett väl fungerande 
utbildningssystem är forskning och innovation 
centralt för att klara den ökande konkurrensen 
som globaliseringen innebär samt de stora miljö- 
och samhällsutmaningar vi står inför.  

EU har enats om att förbättra villkoren för  
forskning och utveckling med målet att de 
offentliga och privata FoU-investeringarna 
sammantaget ska uppgå till minst 3 procent av 
BNP. Dessutom är det viktigt att följa upp 
resultatet av forskningen i termer av 
innovationer. Europeiska kommissionen avser 
att återkomma under hösten 2010 med konkreta 
förslag på hur detta kan göras. 

Minskad klimatpåverkan 
Klimatfrågan är en av de största utmaningar som 
mänskligheten står inför. På grund av dess 
globala omfattning är internationell samverkan 
nödvändig. För att klara höga klimatpolitiska 
ambitioner krävs ökad användning av effektiva 
ekonomiska styrmedel och omställning till mer 
klimatvänlig produktion och konsumtion, där 
utgångspunkten är att den som förorenar också 
ska betala.  

EU understryker betydelsen av de tidigare 
överenskomna klimatmålen: utsläppen av 
växthusgaser ska minska med minst 20 procent i 
förhållande till 1990 års nivåer,  de förnybara 
energikällornas andel av den slutliga 
energikonsumtionen ska öka till 20 procent och 
energieffektiviteten ska öka med 20 procent.  

På klimat- och energiområdet finns redan 
nationella mål fastställda. Dessa mål ligger fast. 
Sveriges har åtagit sig att minska utsläppen av 
växthusgaser med 17 procent jämfört med 2005. 
Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp 
bör vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. 
Målet gäller för de verksamheter som inte 
omfattas av systemet för handel med 
utsläppsrätter inom EU (EU-ETS).  

Sveriges har också åtagit sig att andelen 
förnybar energi ska öka till 49 procent 2020. Det 
nationella målet är satt till minst 50 procent av 
den totala energianvändningen 2020. Riksdagen 
har dessutom beslutat om ett mål för 
energieffektivitet, uttryckt som en minskad 
energiintensitet med 20 procent till 2020 jämfört 
med 2008.  
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Sveriges nationella mål fram till 2020 

I linje med den fastlagda Europa 2020-strategin 
arbetar nu EU-länderna med att införa nationella 
mål och utarbeta nationella reformprogram. 
Regeringen arbetar med att integrera strategin i 
Sverige och kommer att utforma nationella mål 
för de fyra områden där sådana ännu inte 
formulerats. 
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1.6.3 Utmaningar för fördelningspolitiken 

Sverige har tillsammans med Danmark den lägsta 
inkomstspridningen i världen.  Inkomst-
spridningen mätt med Gini-koefficienten har 
varit stigande fram till 2007(se diagram 1.14). 
Detta gäller såväl i Sverige som i många andra 
västländer. År 2008 minskade inkomst-
spridningen något i samband med finanskrisen. 
 
Diagram 1.14 Inkomstspridningens utveckling 
Gini-koefficienten för justerad disponibel inkomst 
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Anm.: Uppgifter för 2009 och 2010 utgör en prognos.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  

 
Det finns flera förklaringar till den långsiktigt 
ökade inkomstspridningen. En förklaring är 
kapitalinkomsternas växande betydelse  och dess 
koncentration till grupper med höga inkomster.  
Dessutom har löneskillnaderna ökat mellan dem 
som arbetar samtidigt som skillnaderna i 
disponibel inkomst mellan dem som arbetar och 
dem som inte arbetar också har ökat. Sedan 
mitten av 1990-talet har de som arbetar haft en 
snabbare inkomsttillväxt än de som inte arbetar 
(se diagram 1.15).  

Yngre pensionärer (65–74 år) har haft en 
relativt snabb inkomstutveckling medan 
inkomsterna utvecklats långsammare för äldre 
pensionärer (över 75 år) och ensamstående 
föräldrar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 1.15 Inkomstutveckling för olika grupper 1991–
2011,  (Justerad disponibel inkomst kr) 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
 

En följd av de långsiktigt ökade inkomst-
skillnaderna är att även den relativa andelen med 
låg ekonomisk standard har ökat (se diagram 
1.16). Låg ekonomisk standard är ett relativt 
begrepp. I absoluta termer ökar även 
inkomsterna för dem med låga inkomster. 
Ökningstakten är dock lägre vilket förklaras av  
att de som arbetar haft många år med 
reallöneökningar medan transfererings-
inkomsterna i allt väsentligt bara följer 
prisökningarna. Det är framför allt ensamstående 
föräldrar, yngre ensamstående utan barn och 
äldre ensamstående pensionärer som är 
överrespresenterade bland dem med låg 
ekonomisk standard. 
 
Diagram 1.16 Andel med inkomster under 60 procent av 
medianen 2010 
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Anm. 1: Inga utfallsdata finns ännu tillgängliga för 2011. Uppgifterna är således en 
prognos.
Anm. 2: Relativ 60 anger andel med inkomster under 60 procent av 2011 års median. 
Absolut 60 anger andel med inkomster under 60 procent av 1991 års median.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Den främsta förklaringen till varför hushåll har 
låg ekonomisk standard är en svag anknytning 
till arbetsmarknaden. En stor andel av denna 
grupp arbetar deltid eller inte alls och försörjs till 
stor del av transfereringar. Regeringen  har sedan 
den tillträdde 2006 fört en politik för att stärka 
arbetslinjen och göra det mer lönsamt att arbeta. 
Tillsammans med förändringarna i arbetslöshets- 
och sjukförsäkringen minskar jobbskatte-
avdraget trösklarna in på arbetsmarkanden. 
Därmed stimuleras människor till ökad arbetstid 
då marginal- och tröskeleffekter sänks, framför 
allt för låg- och medelinkomsttagare. När fler 
arbetar och färre försörjer sig på sociala 
ersättningar minskar inkomstskillnaderna i 
samhället gradvis. Den långsiktigt bästa 
fördelningspolitiken är därför att få fler i arbete. 

1.7 Regeringens politik för tillväxt 
och full sysselsättning 

1.7.1 Finanspolitikens allmänna 
inriktning 

Den övergripande inriktningen för politiken ligger 
fast − att nå upp till överskott har högsta prioritet 

Finanspolitiken bör utformas för att uppnå en så 
hög varaktig välfärd som möjligt. Det sker 
genom att politiken är inriktad på uthållig och 
hög tillväxt, hög sysselsättning, välfärd som 
kommer alla till del samt på att upprätthålla 
makroekonomisk stabilitet. För att uppnå dessa 
mål är långsiktigt uthålliga offentliga finanser en 
grundläggande förutsättning. Det skapar 
stabilitet och utrymme att föra en expansiv 
finanspolitik vid en framtida ekonomisk 
nedgång. Det ger också förutsättningar för att 
kunna genomföra angelägna reformer. Att säkra 
framtida överskott i de offentliga finanserna har 
därför högsta prioritet. Om det därutöver 
uppstår ett reformutrymme bör det användas till 
att stärka välfärden och att genomföra 
skattelättnader i nämnd ordning. 

Varaktigt hög sysselsättning och minskat 
utanförskap står fortsatt i fokus. Den 
ekonomiska politiken för att minska utanför-
skapet bör befästas genom att vårda genomförda 
åtgärder inom bl.a. skattesystemet, arbets-
löshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Det är 
viktigt att säkerställa att avsikterna med 

sjukförsäkringsreformen upprätthålls. Den som 
är svårt sjuk och inte kan arbeta ska kunna få 
ersättning. Samtidigt ska reformen öka 
drivkrafterna och stödet till dem som kan 
komma tillbaka i arbete. Stora förändringar, likt 
sjukförsäkringsreformen, kan leda till att 
enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda 
konsekvenser. Regeringen kommer fortsatt att 
följa utvecklingen och avser att se över om 
regelverken och deras tillämpning fått icke 
avsedda konsekvenser för enskilda individer.  

Ytterligare åtgärder bör genomföras för att 
öka arbetsutbudet och underlätta efterfrågan på 
arbetskraft, särskilt bland grupper som har en 
svag förankring på arbetsmarknaden. Det är 
viktigt att reformerna också fortsättningsvis 
inriktas på att förbättra ekonomins funktions-
sätt. Därigenom kan utanförskapet förebyggas, 
konkurrenskraften förbättras och välfärden öka 
för alla. 

1.7.2 Stabiliseringspolitiska överväganden 

Som konstaterats i avsnitt 1.6.1 är regeringens 
bedömning att det i rådande konjunkturläge inte 
finns skäl att vidta några ytterligare stora 
stabiliseringspolitiska åtgärder utöver de som 
redan beslutats, förutom att låta de automatiska 
stabilisatorerna verka. Politiken bör i stället 
inriktas på att vårda återhämtningen och säkra 
överskott i de offentliga finanserna inför nästa 
konjunkturnedgång, men också på att förebygga 
flaskhalsar och tendenser till överhettning när 
ekonomin tar fart. 

Stabiliseringspolitikens inriktning vid en 
eventuell ny konjunkturnedgång 

Även om tillväxtutsikterna för Sverige har 
ljusnat och tecknen på en ekonomisk 
återhämtning har blivit än tydligare jämfört med 
bedömningen i 2010 års ekonomiska 
vårproposition, finns det mot bakgrund av 
riskbilden goda skäl att redan nu principiellt 
diskutera inriktningen på stabiliseringspolitiken i 
händelse av en snar ny konjunkturnedgång. 
Erfarenheterna av hanteringen av den senaste 
krisen visar att i den mån strukturellt riktiga 
åtgärder kan ge god stabiliseringspolitisk effekt, 
och det finns ett framtida reformutrymme, bör 
sådana åtgärder genomföras. Dessa åtgärder ger 
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också bättre förutsättningar att motverka 
problem med flaskhalsar och tendenser till 
överhettning i en efterföljande konjunktur-
uppgång. 

1.7.3 Regeringens satsningar i denna 
proposition 

Sedan 2010 års vårproposition har konjunkturen 
och de offentliga finanserna utvecklats starkare 
än vad som då förväntades. Resursutnyttjandet i 
ekonomin är emellertid fortsatt lågt. Även om 
konjunkturen förstärks och utvecklingen av den 
offentliga sektorns finansiella sparande ser 
positiv ut under prognosperioden är osäker-
heterna i vår omvärld betydande. Regeringen 
väljer därför att inte inteckna det 
reformutrymme som huvudscenariot indikerar 
fram till 2014. Reformutrymmet ska främst 
användas till att värna och utveckla välfärden och 
för att ytterligare förbättra villkoren för arbete 
och företagande. Möjligheterna att genomföra 
förslagen villkoras dock strikt av att de offentliga 
finanserna inte äventyras. Regeringen prioriterar 
i budgetpropositionen för 2011 reformer med 
följande inriktning: 

- Full sysselsättning och minskat 
utanförskap. 

- Ökad kunskap. 

- Värna och utveckla välfärden och minska 
krisens ofärdseffekter. 

- Förbättra miljö och klimat. 
 

Därutöver redovisas i avsnitt 1.7.4 
reformambitioner inom olika områden, som 
regeringen avser att återkomma till i kommande 
propositioner under mandatperioden. I vilken 
takt och omfattning som dessa reform-
ambitioner kommer att genomföras är beroende 
av säkerställt reformutrymme. 

I tabellen nedan redovisas de åtgärder som 
föreslås eller aviseras i denna proposition. Det är 
nya åtgärder som läggs till de ca 7 miljarder 
kronor för 2011 som aviserades i 2010 års 
ekonomiska vårproposition, och som 
inkluderade sänkt skatt för pensionärer, 
infrastruktursatsningar, slopad revisionsplikt och 
höjt flerbarnstillägg.   

 
 
 

Tabell 1.7 Reformer i budgetpropositionen för 2011 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Full sysselsättning och 
minskat utanförskap 

 
    

Arbetsmarknadspolitiskt 
paket 

-Förstärkning av 
arbetsmarknadspolitiska 
insatser 

-Indirekta effekter av 
förstärkta insatser  

 1,4 

 

2,1 

 

-0,7 

 

0,6 

 

1,2 

 

-0,6 

 

0,3 

 

0,7 

 

-0,3 

 

0,1 

 

0,1 

 

0 

 

Integration  0,1 0,1 0,1 0,1 

Entreprenörskap och 
hållbar tillväxt 

 

2,01,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

Höjt schablonavdrag vid 
andrahandsuthyrning av 
bostäder 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 

Ökad kunskap 0,51 1,2 1,9 2,2 1,9 

Värna och utveckla 
välfärden, minska 
krisens ofärdseffekter 

 

    

Kommuner  3,0    

Pensionärer  2,5 2,5 2,5 2,5 

Hälso- och sjukvård  0,5 1,5 1,5 1,5 

Äldrepolitik  0,2 0,2 0,2 0,2 

Familjepolitik   0,9 0,9 0,9 

Jämställdhet  0,2 0,2 0,2 0,2 

Kultur och idrott  0,5 0,6 0,6 0,6 

Förbättra miljö och 
klimat 

 
0,7 1,1 0,7 0,7 

Övriga utgifter och 
inkomster 

 

1,11 2,0 1,4 1,1 0,6 

Försvagning av 
finansiellt sparande av 
förslagen i 
budgetpropositionen 
för 2011  

 

 

 

1,61 12,8 11,4 10,7 9,7 

Anm: Beloppen är avrundade. 
1 Beloppen avser förslag som lämnas i hösttilläggsbudgeten för 2010.  
2 Beloppet påverkar inte det finansiella sparandet. 

1.7.3.1 Full sysselsättning och minskat 
utanförskap 

Full sysselsättning är regeringens viktigaste mål. 
Alla som kan arbeta ska också kunna få ett jobb. 
Arbete är grunden för att kunna påverka sin 
egen tillvaro men även för nationens välstånd. 
En viktig uppgift för arbetsmarknadspolitiken är 
att förhindra att människor blir arbetslösa under 
lång tid. Det finns sedan en lång tid grupper som 
unga, utrikes födda, äldre och funktionshindrade 
som har svårare att etablera sig på 
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arbetsmarknaden. Regeringen föreslår ytterligare 
åtgärder för att öka arbetsutbudet och för att 
öka efterfrågan på arbetskraft, särskilt bland 
grupper som har en svag förankring på 
arbetsmarknaden.  

Ett dynamiskt näringsliv med nya och 
växande företag ökar sysselsättningen och bidrar 
till finansieringen av vår gemensamma välfärd. 
Regeringen föreslår därför ytterligare reformer 
för att förbättra näringslivsklimatet. 

I regeringens reformambitioner för den 
resterande delen av mandatperioden ingår också 
ett antal åtgärder för att öka utbudet och 
efterfrågan på arbetskraft (se avsnitt 1.7.4). 

Anpassning av arbetsmarknadspolitiken  
De ljusare utsikterna för Sveriges ekonomi 
innebär att åtgärderna för att mildra krisens 
negativa konsekvenser för arbetsmarknaden 
successivt kommer att anpassas efter det nya 
arbetsmarknadsläget. Strategin kommer 
fortfarande vara att motverka långa 
arbetslöshetstider samt att säkerställa att de 
människor som är arbetslösa står till arbets-
marknadens förfogande och är anställningsbara 
när arbetskraftsefterfrågan vänder upp. I takt 
med att arbetskraftsefterfrågan tar fart kommer 
politiken återigen inriktas mot de mer 
långsiktiga problemen på arbetsmarknaden som 
håller nere den varaktiga sysselsättningen. 
Åtgärder kommer att vidtas för att volymerna i 
arbetsmarknadspolitiska program ska kunna 
återgå till nivåerna före krisen. För att den 
ökande arbetskraftsefterfrågan ska leda till en 
varaktigt högre sysselsättning är det viktigt att 
arbetslösa söker och finner jobb och att 
långtidsarbetslösheten minskar.  

Långtidsarbetslösheten har ökat till följd av 
krisen. En hög långtidsarbetslöshet kan leda till 
att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå 
och till ökat utanförskap. Regeringen föreslår 
därför att det särskilda anställningsstödet 
förstärks tillfälligt 2011 och 2012 genom en 
höjning av taket för ersättning till arbetsgivare. 
En handledarersättning, s.k. handledarstöd, till 
arbetsgivaren införs dessutom. 

När antalet lediga jobb nu ökar är det viktigt 
att de arbetslösa söker arbete. Regeringen 
föreslår därför att coachningsinsatserna för 2011 
ökas i förhållande till vad som tidigare beslutats. 
Vidare föreslås i denna proposition föreslås 6 000 
nya praktikplatser under 2011, vilket 

tillsammans med redan beslutade åtgärder 
innebär 14 200 helårsplatser. 

Ungdomsarbetslösheten är fortsatt hög även 
om en stor del av ungdomar som är registrerade 
som arbetslösa är studerande. De ungdomar som 
inte avslutat sina gymnasiestudier löper särskilt 
stor risk att hamna i utanförskap. I budget-
propositionen för 2010 föreslog regeringen en 
temporär satsning på folkhögskolorna för 
ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller 
gymnasieskolan. I denna proposition föreslås en 
förlängning av denna satsning med ett år t.o.m. 
2011. Därutöver föreslås det högre studie-
bidraget inom studiemedelssystemet tillfälligt 
under 2011 bli tillgängligt för arbetslösa 
ungdomar mellan 20 och 24 år som saknar 
slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan för 
studier på komvux. Ungdomarna ska för att få 
det högre studiebidraget vara inskrivna i 
jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och 
utvecklingsgarantin och ha avbrutit studierna 
innan halvårsskiftet 2010. För att arbetslösa 
ungdomar lättare ska kunna ta korta tillfälliga 
jobb utan att riskera att därigenom inte omfattas 
av jobbgarantin, föreslås att en ramtid införs. 
Ramtiden innebär att det är tillåtet att arbeta en 
månad inom en fyramånadersperiod och ändå 
omfattas av jobbgarantin.  

Arbetsförmedlingen föreslås vidare få extra 
resurser under 2011. Andelen långtidsarbetslösa 
har ökat till följd av krisen. Det finns ett behov 
av att bl.a. öka stödet för deltagarna i garanti-
programmen och för personer med funktions-
nedsättning. 

Regeringens nya satsningar på anpassning av 
arbetsmarknadspolitiken i denna proposition 
omfattar totalt 1,4 miljarder kronor 2011 och 
sammanlagt 1 miljard kronor för perioden 2012–
2014.  

Integration 
Invandrare utgör en stor resurs för Sveriges 
ekonomi och för mångfalden i samhället. 
Invandringen bidrar dessutom till att motverka 
ett minskat arbetsutbud när antalet äldre i 
befolkningen ökar. Arbete och egen försörjning 
bidrar till att stärka självkänslan, samtidigt som 
arbete ger kontakter med andra och kunskaper i 
det svenska språket. Utrikes födda har, i 
förhållande till personer som är födda i Sverige, 
betydligt lägre sysselsättningsgrad och högre 
arbetslöshet, även om stora variationer 
förkommer. Faktorer som försvårar för de 
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utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden 
inkluderar diskriminering, bristande språk-
kunskaper samt sämre tillgång till informella 
nätverk. Som ett fortsatt led i att bekämpa 
utanförskapet för de utrikes födda föreslås bland 
annat förbättringar av sfi-lärarnas kompetens 
som en del av lärarlyftet och en förstärkning  av 
instegsjobben genom en höjning av 
subventionsgraden från 75 till 80 procent samt 
ersättning för företagens kostnader för hand-
ledning. Vidare aviseras därutöver en satsning på 
att höja kvaliteten på skolor i utsatta områden 
fr.o.m. 2012. 

Entreprenörskap och hållbar tillväxt 
Ett innovativt och dynamiskt näringsliv med god 
anpassningsförmåga  är centralt för tillväxt och 
sysselsättning. Regeringen har därför vidtagit ett 
stort antal åtgärder i syfte att förbättra 
näringslivsklimatet. Det har blivit lättare och 
billigare att anställa och regelverken har 
förenklats. Arbetet med att säkra ett livskraftigt 
näringsliv kommer att drivas vidare. En god 
offentlig och kommersiell service skapar 
förutsättningar för att hela landet ska kunna 
växa. Genom landsbygdsprogrammet ska 
landsbygdens villkor ytterligare förbättras under 
mandatperioden. 

För att stärka innovationsklimatet ytterligare 
föreslås bl.a. en satsning på ALMI:s rådgivnings- 
och mentorverksamhet, innovationsfinansiering 
genom Innovationsbron, ytterligare satsningar 
på regelförenkling för företagen samt särskilda 
satsningar på exportrådgivning till små- och 
medelstora företag. En särskild satsning görs för 
att stärka utvecklingskraften i norra Sveriges 
inland, Inlandsinnovation. Ökat entreprenör-
skap och utvecklad innovationsförmåga ska 
bidra till förnyelse av ekonomin. Regeringens 
satsning på kvinnors företagande fortsätter. 
Satsningen på rådgivning och mentorskap för 
företagare, bl.a. invandrare, förstärks.  

Satsningarna uppgår till ca 400 miljoner 
kronor per år för perioden 2011–2014. 
Därutöver föreslås 2 miljarder kronor på höst-
tilläggsbudget redan 2010 för Inlandsinnovation. 

Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av 
bostäder 
Förbättrade villkor för andrahandsuthyrning 
av bostäder kan stimulera  utbudet på 
andrahandsmarknaden. Regeringen föreslår en 
höjning av schablonavdraget vid upplåtelse av 

privatbostadsfastighet, privatbostad eller 
hyreslägenhet från 12 000 kronor per år till 
18 000 kronor per år. Åtgärden ska träda i 
kraft den 1 januari 2011. 

1.7.3.2 Ökad kunskap 

Utbildning 
Regeringen har under  förra mandatperioden 
vidtagit en rad åtgärder för att förbättra 
utbildningssystemets olika delar, däribland en 
gymnasiereform och en höjning av studie-
medlen. Gymnasieskolan reformeras bl.a. i syfte 
att förbättra genomströmningen. Ett annat sätt 
att öka andelen individer som fullföljer sin 
utbildning är reformer som gör att elever 
kommer bättre förberedda till gymnasiet. 

Fokus för regeringens kommande satsningar 
ligger därför på grundskolan. Där har de 
genomsnittliga studieprestationerna försämrats 
samtidigt som spridningen ökat om man 
studerar betygsutvecklingen. Nedgången  är 
därmed sannolikt som störst för de med sämre 
förutsättningar. Ur fördelningssynpunkt är det 
önskvärt med breda satsningar på utbildning i 
tidig ålder. Kunskap föder kunskap, vilket 
betyder att goda grundkunskaper ger bättre 
förutsättningar att tillgodogöra sig vidare 
utbildning. Särskilt för barn som upplever 
svårigheter i skolan är tidiga insatser 
betydelsefulla. 

En generell utgångspunkt är att det är både 
kvantiteten av och kvaliteten på utbildningen 
som ska stärkas. I praktiken betyder det att 
eleverna ska få mer av lärarledd undervisning av 
välutbildade och kompetenta lärare. Denna 
utgångspunkt stämmer väl med vad forskningen 
på området visar. Forskning indikerar att mer 
undervisning i form av lärarledda lektioner 
påverkar elevers prestation i grundskolan 
positivt, särskilt för yngre elever och i ämnen där 
barn kan förväntas få mindre hjälp och influenser 
hemifrån, främst matematik. Forskning visar 
också att lärare är mycket viktiga för elevernas 
studieprestationer, särskilt deras ämnes-
pedagogiska kunskaper tycks vara betydelsefulla. 
Regeringen föreslår bl.a. följande reformer:  

- Den största satsningen någonsin på 
lärlingsutbildning, 30 000 lärlingsplatser 
inrättas i gymnasieskolan och 5 900 inom 
vuxenutbildningen. 
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- Ett lärarpaket med förlängt lärarlyft, stärkt 
pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av 
obehöriga lärare och forskarskolor. 

- Utvärdering av elevernas kunskaper med 
tidigare betyg och fler nationella prov. 

- Stöd till elever som behöver extra hjälp i 
skolarbetet genom en förlängd läsa-skriva-
räkna-satsning och förlängd satsning på 
sommarskolor. 

- En fortsatt kamp mot diskriminering och 
mobbning genom förebyggande arbete.  

- Ett riktat bidrag för att stärka elevhälsan 
2012 och 2013. 

- Stärkt undervisning i matematik, natur-
vetenskap och teknik genom förlängd s.k. 
MNT-satsning, fler lektionstimmar i 
matematik i grundskolan och en 
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt 
år i gymnasieskolan. 

- En satsning på entreprenörskap i skolan 
och skapande verksamhet. 

- Bättre skolor i utsatta områden genom 
incitament  till skolor som utvecklar sitt 
arbete och blir bättre på att ge elever goda 
kunskaper. 

- Förbättrad utvärdering av utbildnings- 
området. En ny utvärderingsfunktion 
inrättas fr.o.m. den 1 januari 2012. 

 
Det ska löna sig att vara en bra lärare och att bli 
en bättre lärare. Regeringen avser därför att 
tillsätta en arbetsgrupp för att analysera hur ett 
stimulansbidrag kan utformas som kan utgå till 
skolhuvudmän som inför lönesättningsmodeller 
som belönar lärare vars undervisning visar en 
positiv påverkan på elevernas resultat och trivsel. 

Regeringen har genomfört stora satsningar på 
fler utbildningsplatser inom yrkesvux/komvux, 
yrkeshögskolan samt universitet och högskolor. 
Mot bakgrund av dels att svensk ekonomi 
fortfarande befinner sig i en lågkonjunktur, dels 
för att motverka ungdomsarbetslösheten föreslår 
regeringen på hösttilläggsbudgeten att ytterligare 
10 000 platser på yrkesvux skapas för läsåret 
2010/2011.  

Regeringen fortsätter arbetet med att öka 
kvaliteten i den högre utbildningen. I 
propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i den 
högre utbildningen (prop. 2009/10:139) redogör 
regeringen för sina bedömningar vad gäller ett 

nytt kvalitetssäkringssystem. Den kvalitets-
baserade resurstilldelningen kommer att omfatta 
ca 300 miljoner kronor och fasas in 2013. För att 
ytterligare stärka kvaliteten inom den högre 
utbildningen föreslår regeringen en höjning av 
grundutbildningsanslagen om inledningsvis 
200 miljoner kronor 2012 och därefter 
400 miljoner kronor fr.o.m. 2013. Höjningen av 
ersättningen per helårsstudent riktas mot de 
samhällsvetenskapliga och humanistiska 
utbildningarna och möjliggör en ökad lärartäthet 
och en ökad andel disputerade lärare.  

Den 1 januari 2010 höjde regeringen 
studiemedlet. Vidare höjs det s.k. fribeloppet 
från 2011. Regeringen bedömer nu att 
studenternas ekonomi behöver förbättras 
ytterligare. Studiemedlets lånedel höjs därför 
med ca 500 kronor per studiemånad från hösten 
2011. 

Totalt uppgår kostnaderna för de föreslagna 
reformerna på utbildningsområdet till 7,7 
miljarder kronor under perioden 2010–2014, 
varav 0,5 miljarder kronor föreslås anvisas på 
hösttilläggsbudget för 2010 och 1,2 miljarder 
kronor föreslås för 2011. 

1.7.3.3 Värna och utveckla välfärden och 
minska krisens ofärdseffekter 

Välfärden ska hålla högsta kvalitet och komma 
alla till del efter behov. Grunden för att nå dit är 
en solidarisk och offentlig finansiering. 
Avgörande för att långsiktigt värna välfärden är 
ökad sysselsättning och starka offentliga 
finanser. Välfärdssystemet finansieras solidariskt 
med främst skattemedel. För att upprätthålla 
legitimiteten och förtroendet för transfererings-
systemen bland skattebetalarna är det viktigt att 
utbetalningar sker i tid och enbart till dem som 
är berättigade till stöd. Regeringen arbetar aktivt 
vidare med dessa frågor samt med att bekämpa 
svartarbete och annat skattefusk. 

För många av välfärdstjänsterna är kommuner 
eller landsting huvudmän. Den ekonomiska och 
finansiella krisen har på ett väsentligt sätt 
påverkat den kommunala ekonomin och därmed 
också kommuners och landstings förutsättningar 
att tillhandahålla dessa välfärdstjänster. Likaså 
har pensionärerna som en konsekvens av krisen 
fått se sina inkomstpensioner, före skatt, sjunka. 
Regeringen har tidigare vidtagit åtgärder för att 
undvika nedskärningar inom kommunsektorn 
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och för att mildra den lägre pensions-
uppräkningen. I denna proposition föreslås 
ytterligare åtgärder. 

Övriga områden där regeringen presenterar 
reformer är hälso- och sjukvård, äldrepolitik, 
familjepolitik och jämställdhet.  

Tillfälligt statsbidrag till kommunsektorn 
En viktig utgångspunkt för regeringen är att 
bevara förtroendet för att det offentliga klarar att 
tillhandahålla viktiga välfärdstjänster såsom 
utbildning, vård och omsorg.  

Kommunsektorn har tillförts 17 miljarder 
kronor i tillfälligt höjda statsbidrag för 2010. I 
2009 års ekonomiska vårproposition aviserades 
en permanent höjning av det generella 
statsbidraget med 5 miljarder kronor fr.o.m. 
2011. 

Det ekonomiska läget har förbättrats sedan 
2010 års ekonomiska vårproposition beslutades. 
Trots starkare ekonomisk utveckling bedöms 
dock kommunsektorns inkomster utvecklas 
svagt under 2011.  

Tillfälligt höjda statsbidrag till kommun-
sektorn bidrar till att upprätthålla kvaliteten i 
kommunernas välfärdstjänster och att hålla uppe 
den kommunfinansierade sysselsättningen.  
Regeringen gör bedömningen, utifrån den 
beräknat relativt svaga inkomstutvecklingen i 
kommunsektorn under 2011 och det begränsade 
behovet av stabiliseringspolitiska åtgärder, att 
kommunsektorn bör tillföras ett nytt tillfälligt 
statsbidrag om 3 miljarder kronor 2011. 
Tillsammans med den permanenta höjningen av 
statsbidraget på 5 miljarder kronor tillförs 
kommunsektorn därmed totalt 8 miljarder 
kronor 2011. 

Pensionärer 
En av de grupper som påverkats mest av 
finanskrisen och den efterföljande låg-
konjunkturen är pensionärerna. Balanseringen av 
ålderspensionssystemet leder till sänkta 
inkomst- och tilläggspensioner både 2010 och 
2011. Sänkningen är betydande. Det finns därför 
goda skäl att överväga ytterligare förstärkningar 
av pensionärernas ekonomi.  

Regeringen har för  att förbättra välfärden för 
pensionärer, sänkt inkomstskatten för denna 
grupp både 2009 och 2010 genom ett förhöjt 
grundavdrag för personer som är 65 år eller 
äldre. För att minska krisens efterverkningar och 
förbättra välfärden för pensionärerna aviserade 
regeringen i 2010 års ekonomiska vårproposition 

en ytterligare skattesänkning med 5 miljarder 
kronor 2011. Mot bakgrund av att bl.a. 
inkomstindex, som styr pensionsutvecklingen, 
har reviderats ned för 2011 i jämförelse med den 
bedömning som gjordes i vårpropositionen, 
föreslås ytterligare en sänkning av skatten för 
pensionärerna genom ett förhöjt grundavdrag.10 
Satsningen omfattar 2,5 miljarder kronor utöver 
de 5 miljarder kronor som aviserades i 
vårpropositionen. För att reformen ska vara 
finansiellt neutral för kommuner och landsting 
föreslås att det generella statsbidraget till 
kommunsektorn ökas i motsvarande 
utsträckning. 

 
Tabell 1.8 Skattesänkning till följd av förhöjt grundavdrag  

Inkomstnivå kr/år Vårproposition 
5 mdkr 

5 mdkr + 
2,5 mdkr 

   

Garantipensionär, född 1938 
eller senare: 

  

- Gift/sammanboende, 81 320 947 1 862 

- Ensamstående, 91 164 1 199 2 178 

Garantipensionär född 1937 
eller tidigare: 

  

- Gift/sammanboende, 83 178 1 009 1 925 

- Ensamstående, 93 364 1 231 2 241 

För övriga:   

50 000 220 883 

150 000 2 587 4 039 

200 000 3 945 5 523 

300 000 4 261 5 839 

400 000 4 166 5 744 

500 000 2 165 4 743 
Effekt beräknad vid genomsnittlig kommunalskatt (31,56 procent). 

 
De lägre inkomst- och tilläggspensionerna under 
2010 och 2011 beror som tidigare nämnts på 
balanseringen i pensionssystemet. Systemet är så 
utformat att när balanstalet, dvs. kvoten mellan 
pensionssystemets tillgångar och dess skulder, 
överstiger 1 ökar inkomstpensionen i snabbare 
takt. Den snabbare ökningen pågår till dess att 
inkomstpensionerna når den nivå som gäller 
utan balansering.  Enligt nuvarande prognos går 
systemet in i denna återhämtningsperiod redan 
2012. Det är regeringens uppfattning att 
pensionsutvecklingen ska bestämmas av det 
autonoma pensionssystemet där 
 
 
                                                      
10 Inkomstindex är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i Sverige. 
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följsamhetsindexeringen, som styrs av 
inkomstindex, garanterar att pensionssystemet 
är långsiktigt hållbart. Den skattesänkning som 
ägt rum 2009 och 2010, och som föreslås för 
2011, ska delvis ses mot bakgrund av 
finanskrisens extraordinära karaktär och att 
pensionärerna, utan de vidtagna och föreslagna 
åtgärderna, skulle ha påverkats orimligt mycket. 

Hälso- och sjukvård  
Tillgången till en hälso- och sjukvård av god 
kvalitet efter behov till alla, oavsett inkomst och 
bakgrund, är en viktig grundpelare för det 
svenska välfärdssamhället.  I ett internationellt 
perspektiv håller den svenska sjukvården hög 
klass, exempelvis vad avser kunnande, medicinsk 
standard och teknisk utveckling. Fortsatta 
satsningar behövs dock för att ytterligare öka 
tillgängligheten, valfriheten och kvaliteten.  

Kömiljarden har visat sig vara en träffsäker 
och effektiv reform för att korta vårdköerna. För 
att patientens ställning ska stärkas ytterligare 
föreslås vårdgarantin förstärkas inom ramen för 
kömiljarden. Målet är att väntetiden för 
specialistbesök och behandling ska minskas 
successivt under hela mandatperioden. 
Satsningar föreslås även med inriktning på bl.a.  
ökad patientsäkerhet och från och med 2012 en 
sammanhållen vård och omsorg om äldre samt 
ett tredje steg i tandvårdsreformen.  

Satsningarna uppgår till totalt 0,5 miljarder 
kronor 2011, 1,5 miljarder kronor 2012 och 
3,4 miljarder kronor per år 2013 och 2014. Drygt 
hälften av satsningarna sker genom om-
prioriteringar inom befintliga ramar. Netto 
tillförs 0,5 miljarder kronor för 2011 och 
1,5 miljarder kronor per år 2012–2014. 

Äldrepolitik 
Regeringens reformering av äldrepolitiken syftar 
bland annat till att öka äldres valfrihet och 
välbefinnande samt stödja huvudmännens arbete 
med att utveckla en vård och omsorg av god 
kvalitet.  
Regeringen föreslår att ett prestationsbaserat 
statsbidrag införs för perioden 2011–2014. 
Bidraget syftar till att stimulera förbättrade 
arbetssätt med äldre multisjuka inom 
primärvården samt för ökad samordning mellan 
kommuner och landsting i vård- och 
omsorgsinsatser för äldre. 

Vidare föreslås en bred satsning på äldres 
boende. Under 2011 ska en arbetsgrupp utarbeta 
förslag till breda och strategiska boendelösningar 

för äldre, däribland förutsättningar för stöd i 
planeringsprocessen till kommuner som erbjuder 
lösningar för äldre par som fortsatt vill bo ihop 
även om omsorgsbehov skiljer sig åt. En fyraårig 
satsning i form av stimulansmedel för lokala 
värdighetsgarantier föreslås. 

Vidare föreslås att det under mandatperioden 
sker en utbildningssatsning i syfte att stärka 
kompetensen i äldreomsorgen och kunna 
erbjuda fördjupningsutbildningar.  

Slutligen föreslås en fortsättning på 
regeringens tidigare satsning på ökad valfrihet i 
äldreomsorgen t.o.m. 2014. 

Satsningarna uppgår sammantaget till drygt 
0,5 miljarder kronor 2011, ca 1,6 miljarder 
kronor 2012 och ca 2,1 miljarder kronor 2013 
och 2014. Merparten av satsningarna sker genom 
omdisponering av befintliga medel. Äldre-
politiken tillförs 200 miljoner kronor per år. 

Familjepolitik 
Alla barn och ungdomar ska ges förutsättningar 
för en ekonomisk och social trygghet samt en 
god relation till båda sina föräldrar.  Barnfamiljer, 
särskilt ensamstående föräldrar med barn är 
överrepresenterade bland de med relativt sett låg 
ekonomisk standard. Regeringen aviserar därför 
att bostadsbidragets särskilda bidrag för 
barnfamiljer kommer att höjas fr.o.m. den 1 
januari 2012. Reformen riktar sig till barnfamiljer 
med låga inkomster eller en stor 
försörjningsbörda. En stor del av de som får 
bostadsbidrag är ensamstående föräldrar med 
barn. En höjning av bostadsbidragets särskilda 
bidrag för barnfamiljer förbättrar därför den 
ekonomiska situationen särskilt för just 
ensamstående föräldrar.  

Regeringen vill att föräldrar som är ensamma i 
sitt föräldraskap ska kunna överlåta en del av 
föräldrapenningen. För den som i  praktiken är 
ensamstående, bör möjligheten att ta del av alla 
föräldraförsäkringens dagar också införas. 
Regeringen vill också utreda möjligheten för 
studenter att låta någon som avstår arbete ta 
hand om studentens sjuka barn genom att 
överlåta dagar i den tillfälliga föräldrapenningen. 
Dessutom kommer regeringen att pröva 
förutsättningarna för att ge kompensation till 
föräldrarna om barnomsorgsgarantin inte infrias. 
Vidare föreslås att en förenklad jämställdhets-
bonus införs. Bonusen kopplas till utbetalningen 
av föräldrapenningen i stället för att som nu ges 
som en kreditering på skattekontot. Också 
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vårdnadsbidraget görs mer flexibelt. Regeringen 
föreslår även att föräldrar ska kunna vara 
föräldralediga samtidigt, med föräldrapenning, i 
30 dagar under barnets första levnadsår. 
Därutöver föreslås ett antal andra mindre 
reformer på familjepolitikens område. 

Sammantaget uppgår satsningen till ca 
900 miljoner kronor per år 2012–2014. 

Jämställdhet 
I Sverige ska kvinnor och män ha samma 
möjligheter att påverka sin vardag och forma sina 
liv. Detta är centralt ur ett rättviseperspektiv, 
men även för ett effektivt användande av 
samhällets resurser. Även om Sverige ligger långt 
framme i ett internationellt perspektiv i detta 
avseende kvarstår flera utmaningar. Det 
föreligger alltjämt löneskillnader som förklaras 
av kön. Inom familjepolitiken föreslås en 
förenkling av jämställdhetsbonusen. En fortsatt 
satsning på kvinnors företagande föreslås liksom 
ett fortsatt stöd till arbetet med att motverka 
mäns våld mot kvinnor, exempelvis skyddat 
boende. I syfte att stödja kommuners och 
landstings arbete med jämställdhet, bl.a. med 
åtgärder riktade mot förskolan, föreslås även ett 
fortsatt stöd till Sveriges kommuner och 
landstings satsning ”Hållbar jämställdhet”.  

Sammantaget uppgår satsningen till drygt 
200 miljoner kronor per år under 
mandatperioden.  

Kultur och idrott 
Det s.k. Idrottslyftet föreslås fortsätta och ges 
en stabil finansiering via anslag i stället för som i 
dag genom bidrag från Svenska Spel AB. Den 
reform som regeringen tidigare genomfört 
avseende kultursatsning inom skolområdet, 
Skapande skola, föreslås utvidgas till de lägre 
årskurserna. På så sätt skapas förutsättningar för 
kultursatsningar inom hela grundskolan. 
Bevarandet av Nationalmuseums och Operans 
unika byggnader prioriteras genom att medel 
föreslås skjutas till för ombyggnad repektive 
renovering och underhåll.  

Satsningarna omfattar  drygt 0,5 miljarder 
kronor per år dvs. sammantaget drygt 
2 miljarder kronor under  2011–2014.  

1.7.3.4 Förbättra miljö och klimat 

Klimatförändringarna är vår tids största 
utmaning. Regeringen inser vikten av att möta 

denna utmaning, och har därför satt upp ett 
nationellt klimatmål med högre ambitionsnivå än 
det åtagande som Sverige har enligt EU:s 
bördefördelning. 

Sveriges klimatmål innebär att utsläppen av 
växthusgaser för verksamheter som inte 
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ska 
minska med 40 procent till 2020 jämfört med 
1990. Regeringen bedömer att klimatmålet till 
största delen nås med beslutade och aviserade 
åtgärder. Detta förutsätter dock att fortsatta 
klimatinvesteringar i andra länder genomförs. 
Regeringen aviserar därför att ytterligare medel 
tillförs för detta ändamål fr.o.m. 2013.  

För att bidra till att dels nå målet om 
50 procents förnybar energi till 2020, dels till 
visionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 
2030, kommer det, inom ramen för regeringens 
dispensförfarande, ges en möjlighet till en 
ökning av den skattebefriade låginblandningen 
av biodrivmedel i bensin och diesel. Därutöver 
föreslås ett demonstrationsprogram för elbilar 
och laddhybrider samt en supermiljöbilspremie 
för bilar med låga utsläpp. Regeringen föreslår 
även ökade satsningar på miljöteknik, förnybar 
energi samt energiforskning. Vid en 
kontrollstation 2015 ska den faktiska 
utvecklingen i förhållande till de energi- och 
klimatpolitiska målen 2020 utvärderas, vilket kan 
föranleda justeringar av styrmedlen. Regeringen 
bedömer att koldioxidskatten inte behöver höjas 
under mandatperioden utöver fattade beslut och 
normal inflationsjustering. 

Dessutom utökas den havsmiljösatsning som 
påbörjades under förra mandatperioden. En 
handlingsplan för att identifiera, begränsa och 
fasa ut farliga kemikalier ska utarbetas. 

Satsningarna uppgår till 0,7 miljarder kronor 
2011 och till 2,5 miljarder kronor för perioden 
2012–2014. 

1.7.3.5 Övriga satsningar 

Regeringen föreslår, utöver vad som redovisats 
ovan, övriga satsningar som sammanlagt uppgår 
till ca 2 miljarder kronor 2011. De större 
posterna rör tillskott för att hantera ett ökat 
flyktingmottagande samt tillskott till   
Försäkringskassan, Skatteverket samt satsningar 
mot alkohol, narkotika, doping och tobak. 
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1.7.4 Regeringens reformambitioner 
under mandatperioden 

Regeringens reformambitioner under 2012–2014 
betingas av att det uppstår ett varaktigt 
reformutrymme. Först när det är säkerställt att 
överskottsmålet nås och ett varaktigt reform-
utrymme uppstått kommer nedanstående 
reformambitioner att prioriteras.  

Jobbskatteavdrag, statlig inkomstskatt, skatt för 
pensionärer och särskild skatt för utomlands 
bosatta 
Jobbskatteavdraget är ett verkningsfullt medel i 
regeringens arbete för minskat utanförskap, 
varaktigt ökad sysselsättning och för att göra det 
mer attraktivt med företagande. En ytterligare 
förstärkning av avdraget ökar antalet arbetade 
timmar genom såväl ytterligare sänkta trösklar 
för inträde på arbetsmarknaden som fler 
arbetade timmar för dem som redan finns på 
arbetsmarknaden. Antalet löntagare som betalar 
statlig inkomstskatt på sina förvärvsinkomster 
bör minska. Detta skulle minska marginal-
effekterna, göra det mer lönsamt med utbildning 
och uppmuntra entreprenörskap.  

 En förändring av jobbskatteavdraget och den 
statliga inkomstskatten bör kombineras med 
sänkt skatt för pensionärer för att 
fördelningsprofilen ska förbli rimlig. En 
förändring av jobbskatteavdraget bör av 
förenklings- och administrativa skäl även 
kombineras med en sänkning av den särskilda 
skatten för svenskar som är bosatta utomlands. 

Arbetsrätt 
Den svenska modellen utgör en god grund för 
en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns 
därför inte skäl till några större förändringar av 
arbetsrätten. Vissa grupper såsom unga och 
utrikes födda kan dock, till följd av 
utformningen av vissa delar av arbetsrätten, möta 
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Det finns skäl att genomföra mindre justeringar 
av gällande regler för att minska dessa problem. 
Regeringen vill introducera två särskilda 
anställningsformer för lärlingar som ska 
underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden. 
Därutöver ska arbetsgivarnas kostnader vid tvist 
om uppsägning begränsas och Medlingsinstitutet 
ges ett tydligt uppdrag om att informera 
företagare om rådande regler om arbetsrätt och 
kollektivavtal.  

Regeringen vill också föra en dialog med 
pensionsgruppen för att undersöka 
möjligheterna till höjd ålder för rätten att kvarstå 
i arbetslivet från 67 till 69 år. En sådan 
förändring skulle syfta till att höja utträdesåldern 
och därmed förbättra hållbarheten i de offentliga 
finanserna. 

Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 
Medlemsantalet i arbetslöshetskassorna har 
minskat och fler på arbetsmarknaden står utan 
inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. 
Utgångspunkten för en modern välfärdsstat bör 
vara att alla med fast förankring på 
arbetsmarknaden ska vara berättigade till 
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. I syfte 
att stärka människors trygghet och stabiliteten 
på arbetsmarknaden bör en obligatorisk 
arbetslöshetsförsäkring införas. Regeringen har 
under våren 2010 tillsatt en parlamentarisk 
utredning för att se över hur sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringarna långsiktigt kan 
förbättras för att bli sammanhållna, balanserade 
och hållbara, samt bidra till långsiktigt högre 
sysselsättning. Regeringen vill införa en allmän 
inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Hur en 
sådan ska utformas utan att få negativa effekter 
på arbetsmarknadens funktionssätt är dock 
komplicerat och frågan utreds av den 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen. 

När utredningen lämnat sitt förslag kommer 
regeringen att ta ställning till när och hur en 
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan införas. 
Reformer inom arbetslöshetsförsäkringen ska 
även fortsättningsvis syfta till att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt och motverka 
en varaktigt hög arbetslöshet. Arbetslös-
hetsförsäkringen behöver ett effektivare 
kontroll- och sanktionssystem för att stärka 
drivkrafterna för arbetslösa att söka jobb. 

En robust företagsbeskattning för fler investeringar, 
ökad välfärd och hög sysselsättning 
Regeringen avser att tillsätta en bred utredning 
av företagsbeskattningen, som syftar till att 
utforma beskattningen så att investeringar och 
sysselsättning gynnas. Utredningen kommer att 
analysera hur olika skatteförändringar bör 
rangordnas. Därtill är värnskatten skadlig för 
tillväxten, inte minst för att den straffskattar 
utbildning och entreprenörskap. Skatte-
förändringar på detta område ryms inte inom de 
ekonomiska ramarna för skarpa åtgärder och 
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reformambitioner. Om ytterligare ekonomiskt 
utrymme uppstår är det motiverat att genomföra 
ytterligare lättnader för att stärka tillväxten. Det 
gäller bl.a. bolagsskatt, arbetsgivaravgifter, 
värnskatt, riskkapitalavdrag, FoU-avdrag och 
expertskatt. Regeringen bedömer att det inte 
finns utrymme för reformer på dessa områden 
under mandatperioden. 

Förenklad och effektiv beskattning av sparande i 
aktier och andra värdepapper  
Det är angeläget att skattereglerna underlättar 
ett aktivt sparande i aktier och andra 
värdepapper. Dagens regler för beskattning av 
kapitalvinster är komplicerade. För att förenkla 
för privatpersoner att spara i aktier och andra 
värdepapper bör därför en ny schablonbeskattad 
sparform för vissa slags värdepapper, benämnd 
investeringssparkonto, införas. För att 
effektivisera beskattningen och för att 
upprätthålla den skattemässiga neutraliteten bör 
även vissa justeringar av beskattningen av 
kapitalförsäkringar göras. Det är också angeläget 
att skattereglerna utformas på ett sätt som är 
förenligt med EU-rätten och som samtidigt 
värnar den svenska skattebasen.  

På grund av ett nytt EU-direktiv på 
finansmarknadsområdet som från och med 
mitten av 2011 ska vara genomfört i svensk rätt 
är det nödvändigt att avskaffa beskattningen av 
svenskregistrerade investeringsfonder för att inte 
riskera att dessa fonder ska lämna Sverige. 
Denna beskattning bör i stället ersättas med ett 
ökat skatteuttag på delägarnivå. Målsättningen är 
att detta förslag och förslagen om 
investeringssparkonto och kapitalförsäkring ska 
utformas på ett sådant sätt att de sammantagna 
effekterna blir offentligfinansiellt neutrala. 
Ändringarna bör träda i kraft den 1 januari 2012. 

Sänkt mervärdesskatt på  restaurang- och 
cateringtjänster 
Sänkt mervärdesskatt för vissa tjänster förväntas 
bidra till ökad varaktig sysselsättning  genom en 
växling från hemarbete till förvärvsarbete och att 
jämviktsarbetslösheten blir lägre. Detta gäller 
särskilt för restaurang- och cateringtjänster, där 
betydande effekter på den varaktiga 
sysselsättningen kan förväntas. Mervärdes-
skatten för dessa tjänster bör därför sänkas från 
25 till 12 procent. En utredning ska tillsättas med 
uppdrag att ta fram lagförslag. 

Utredning om nystartszoner i utsatta områden 
Regeringen avser att tillsätta en utredning som i 
positiv anda ska se över möjligheten att införa ett 
system med skattelättnader för företag i särskilt 
utsatta områden, s.k. nystartszoner. Ett sådant 
system kan bidra till att minska utanförskapet 
och öka sysselsättningen i områden där bl.a.  
sysselsättningsgraden avsevärt understiger det 
nationella genomsnittet. 

Infrastruktur 
Samhällsekonomiskt lönsamma infrastruktur- 
investeringar ger snabbare och effektivare 
person- och godstransporter. Investeringar i 
effektivare persontransporter ökar möjligheterna 
för människor att hitta attraktiva arbetsplatser 
inom pendlingsavstånd och för företag att 
anställa medarbetare med rätt kompetens. Väl 
fungerande transporter är därmed av stor 
betydelse för näringslivets konkurrenskraft och 
för investeringsklimatet. 

Regeringen har nyligen beslutat om en 
trafikslagsövergripande nationell plan som 
innehåller satsningar på närmare 500 miljarder 
kronor för perioden 2010–2021. I och med detta 
höjdes anslagen med 3,9 miljarder kronor per år. 
Omfattande resurstillskott erhålls därtill genom  
brukar- och medfinansiering. Under den gångna 
mandatperioden har också flera tidigare lån 
amorterats av, vilket har frigjort ytterligare 
medel. Under mandatperioden kan ett nytt 
infrastrukturbeslut komma att fattas. 

Rättsväsendet 
Ett väl fungerande rättsväsende är centralt för 
människors trygghet och är därmed en central 
del av välfärdssamhället.  Stora satsningar har 
gjorts inom området under den gångna 
mandatperioden och arbetet med att 
implementera dessa pågår. Trycket på 
rättsväsendet är samtidigt fortsatt högt och det 
finns ett stort behov av att fortsätta arbetet med 
att effektivisera och modernisera rättsväsendet 
under mandatperioden. 

Försvarspolitik 
Sveriges försvar ska stå starkt rustat för att 
kunna försvara landet, men också bidra till 
stabilitet i omvärlden. Det kräver ett försvar som 
är anpassat till dagens hotbild och till snabba 
omvärldsförändringar.  Arbetet med att 
förverkliga den inriktning för ökad tillgänglighet 
och användbarhet som slogs fast i 2009 års 
försvarsbeslut ska därför fortsätta. 
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Omställningen ska genomföras inom 
oförändrade ekonomiska ramar, vilket i sin tur 
kräver omfattande rationaliseringar inom 
försvarets stödverksamheter, främst inom 
logistik- och materielförsörjningen samt inom 
verksamhet som avser forskning och utveckling. 
Regeringen har därför tillsatt en utredning som 
ska föreslå åtgärder som kan frigöra minst 
2 miljarder kronor från stödverksamheten, varav 
merparten senast 2012. Därutöver föreslås bl.a. 
att en samordning av Sveriges marina resurser 
förbereds.  

Regeringen fortsätter att arbeta för att de 
fastslagna principerna för materielförsörjning ska 
genomsyra anskaffning och vidmakthållande av 
försvarsmateriel. Svenska särlösningar påverkar 
Försvarsmaktens förmåga att samverka med 
andra länder negativt, förlänger anskaffnings-
tider och driver upp priser vid anskaffning. 
Tiden från anskaffning av materielsystem till 
användning i insats måste kortas betydligt.  

Skatteincitament för gåvor 
En stark och livaktig ideell sektor har stor 
betydelse för samhällslivet. Den ideella sektorns 
beroende av finansiering från den offentliga 
sektorn minskar dock dess självständighet i 
förhållande till det allmänna. Regeringen vill 
därför stärka den ideella sektorn genom att 
underlätta insamling av medel från andra aktörer. 
En skattereduktion för gåvor till bedrivande av 
hjälpverksamhet bland behövande bör därför 
införas. Till skillnad från Gåvoincitaments-
utredningens förslag (SOU 2009:59) kommer 
skattereduktionen inte att ges till juridiska 
personer eller omfatta gåvor till forskning. 
Däremot kommer gåvor till indirekt främjande 
av vetenskaplig forskning att omfattas, t.ex. 
gåvor till en insamlingsstiftelse som stöder 
forskning. Frågan om skattereduktion för 
direkta gåvor kommer att beredas i samband 
med forskningspropostitionen. 

Gränsen för att gåvor ska ge skattereduktion 
bör vara 200 kronor per gåva och 2 000 kronor 
per beskattningsår. Skattereduktionens storlek 
bör vara 25 procent och maximal skattreduktion 
1 500 kronor per person och år. 

Forskning  
Forskning, utveckling och innovation är centrala 
delar av tillväxtpolitiken. I en globaliserad värld 
måste svensk konkurrenskraft främst bygga på 
ett högt kunskapsinnehåll i våra 
exportprodukter. Regeringen lämnade 2008 en 

forskningsproposition avseende perioden 2009–
2012. Förslagen i propositionen innebär att de 
statliga FoU-medlen successivt höjs med upp till  
5 miljarder kronor fram till 2012. Resurs-
tillskotten är de största som gjorts i någon 
forskningsproposition. En ny forsknings- och 
innovationsproposition planeras att läggas under 
mandatperioden. Inriktningen för forsknings-
politiken bör vara att stärka Sveriges ställning 
som forskningsnation och därmed stärka 
konkurrenskraften. Propositionen kommer att 
inriktas mot att stärka kvaliteten i forskningen 
för att skapa förutsättningar för en forskning av 
hög internationell klass.  

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar 
Den tidsbegränsade nedsättningen av 
förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar är 
viktig för att driva fram den senaste och bästa 
tekniken vad gäller miljöfordon. Regeringen 
har därför som reformambition att förlänga 
den tidsbegränsade nedsättningen för de bilar 
som är utrustade med den senaste och bästa 
tekniken för drift med elektricitet eller annan 
gas än gasol. Regeringen avser återkomma med 
ett detaljerat förslag under 2011 om vilka bilar 
som nedsättningen kommer att omfatta.  

Höjda skatter på tobak och alkohol  
Som en delfinansiering av de olika reform-
ambitionerna på skatteområdet  kommer  vissa 
höjningar av alkohol- och tobaksskatterna att 
föreslås. Där ingår bl.a. en höjning av 
punktskatten på cigaretter med ca 8 procent, 
på snus med ca 11 procent och av punkt-
skatterna på öl och vin med ca 13 procent. 
Dessa skattejusteringar har även en positiv 
effekt på folkhälsan. 

Utredning om fastighetstaxering av bostäder 
Införandet av den kommunala fastighets-
avgiften har inneburit att taxeringsvärdet inte 
längre har samma betydelse för den löpande 
beskattningen av bostäder. Regeringen 
kommer att tillsätta en utredning som ska 
lämna förslag om att avskaffa eller avsevärt 
förenkla fastighetstaxeringssystemet för 
bostäder. Riksdagen har också gjort ett särskilt 
tillkännagivande i frågan. 
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Fler bostäder 
En politik för jobb och tillväxt är beroende av väl 
fungerande bostads- och hyresmarknader. På 
flera håll i landet, särskilt i storstadsområdena, 
utgör bostadsbristen ett hinder för rörligheten 
på arbetsmarknaden. För att det ska byggas fler 
bostäder behövs en bättre fungerande 
konkurrens på byggmarknaden och det måste bli 
mer attraktivt att äga och förvalta 
hyresfastigheter. Regeringen har lagt en första 
grund för detta genom reformeringen av 
hyressättningssystemet i bred enighet med 
parterna. Den ligger fast. Möjligheten att också 
på andra sätt stärka hyresrättens ställning på den 
svenska bostadsmarknaden kommer att prövas. 

1.8 Ekonomiska effekter av 
regeringens politik 

Regeringens ekonomiska politik har bidragit till 
att varaktigt höja sysselsättningsnivån och till 
ökad ekonomisk tillväxt. I detta avsnitt redovisas 
bedömningar av de ekonomiska effekterna av de 
arbetsmarknadsrelaterade reformerna. 

1.8.1 Långsiktiga sysselsättningseffekter 
av regeringens politik 

Regeringens politik syftar till att öka den 
varaktiga sysselsättningen, dvs. den 
sysselsättningsnivå som är förenlig med stabil 
inflation och ekonomisk balans i övrigt. 
Målsättningen innebär att det är sysselsättnings-
graden (andelen sysselsatta i befolkningen) i 
genomsnitt över en konjunkturcykel som ska 
öka.  

På lång sikt bestäms sysselsättningen främst 
av utbudet av arbetskraft. När utbudet ökar 
genom att fler söker jobb eller genom att fler blir 
anställningsbara leder det till att det blir lättare 
att anställa och risken för överhettning minskar 
och därmed till att inflationstrycket och räntan 
hålls nere. Lägre  ränta och enklare att anställa 
leder till att fler jobb skapas eftersom det då blir 
mer lönsamt att anställa och investera. En bättre 
fungerande lönebildning och en mer effektiv 
matchning mellan lediga platser och arbetslösa 
bidrar också till högre sysselsättning.  

Regeringens långsiktiga politik har inneburit 
en kombination av åtgärder som stimulerar både 

utbudet och efterfrågan på arbetskraft samt 
förbättrar matchningen mellan arbetssökande 
och lediga platser. Den viktigaste reformen för 
att stärka utbudet har varit jobbskatteavdraget 
som har stärkt drivkrafterna till arbete genom att 
göra arbete mer lönsamt. Andra viktiga åtgärder 
för att öka utbudet av arbetskraft har varit 
förändringarna i arbetslöshets- och sjuk-
försäkringen. Arbetsmarknadspolitiken har lagts 
om, bl.a. har Arbetsförmedlingen fått ett 
tydligare uppdrag att förmedla arbeten samtidigt 
som de arbetsmarknadspolitiska resurserna i 
större utsträckning riktas till dem som har störst 
behov. För att stärka konkurrenskraften om 
jobben hos de personer som varit utan arbete 
minst ett år finns nystartsjobb. Andra åtgärder 
för att öka efterfrågan på personer med svag 
förankring på arbetsmarknaden är sänkningen av 
socialavgifterna för unga och äldre. Dessutom 
har regeringen infört en  skattereduktion för 
hushållsarbete (RUT) och reparation, om- och 
tillbyggnad (ROT) för att ytterligare stimulera 
utbudet och efterfrågan på arbetskraft. 

Det stora fallet i sysselsättningen till följd av 
den djupa lågkonjunkturen riskerar att leda till 
en varaktigt lägre sysselsättning. För att 
motverka att arbetslösheten fastnar på en hög 
nivå under lång tid och att de som förlorar 
jobbet lämnar arbetsmarknaden har regeringen 
förstärkt och temporärt kompletterat de 
åtgärder som regeringen tidigare har genomfört. 
Det handlar bl.a. om åtgärder som upprätthåller 
sökaktiviteten på en rimlig nivå samt en 
utvidgning av arbetsmarknads- och utbildnings-
programmen. Krisens varaktiga effekter på 
sysselsättningen bedöms därför bli mindre än 
vad som annars skulle ha varit fallet.  

Effekter på varaktig sysselsättning  
Regeringens bedömning är att de hittills vidtagna 
strukturreformerna inklusive de reformer som 
föreslås i denna proposition, varaktigt ökar 
sysselsättningen med ca 140 000 personer på 
lång sikt.  

Regeringens reformer påverkar inte enbart 
sysselsättningen, utan ökar även antalet personer 
i arbete genom att färre personer är 
sjukfrånvarande. Vidare bidrar  bland annat 
jobbskatteavdragen till att de som redan är 
sysselsatta arbetar mer, t.ex. genom att 
incitamenten att gå från deltids- till heltidsarbete 
ökar.  
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Sammantaget bedöms de hittills vidtagna 
strukturreformerna samt de reformer som 
aviseras i denna proposition varaktigt öka antalet 
arbetade timmar med ca 5,0 procent på lång sikt, 
vilket motsvarar ca 200 000 årsarbetskrafter. 
Jobbskatteavdraget bedöms bidra med drygt 
hälften av denna ökning (se tabell 1.9).  

Regeringens bedömning baseras på den 
forskning som finns kring effekterna av olika 
åtgärder som t.ex. hur förändringar i skatter, 
socialförsäkringen eller inom arbetsmarknads-
politiken påverkar arbetsutbudet och syssel-
sättningen. Kunskapen om effekternas storlek, 
särskilt i vilken takt de slår igenom, är dock lång 
ifrån fullständig. De resultat som redovisas i 
tabell 1.9 är därmed behäftade med osäkerhet. 

Den oväntat starka efterfrågan på ROT-
tjänster medför att sysselsättningseffekterna av 
skattereduktion för ROT-tjänster bedöms vara  
större på både kort och lång sikt jämfört med 
bedömningen i 2010 års ekonomiska 
vårproposition.  

Regeringens specifika åtgärder i samband 
med finanskrisen har även bidragit till att 
dämpa krisens effekter på den varaktiga 
sysselsättningen. Åtgärderna bedöms dämpa 
krisens effekter på den varaktiga syssel-
sättningen med 25 000 personer.  

 
Tabell 1.9 Långsiktiga effekter av regeringens politik 
Förändring i procent om annat ej anges 

 Årsarbetskraft1 Sysselsatta2 BNP 

Jobbskatteavdrag samt 
höjd nedre skiktgräns för 
statlig inkomstskatt 

110 000 75 000 2,2 

Arbetslöshetsförsäkring 15 000 15 000 0,2 

Arbetsmarknadspolitik 25 000 22 000 0,4 

Sjukförsäkring 30 000 5 000 0,5 

ROT- och RUT-tjänster 15 000 17 000 0,3 

Övrigt3 5 000 5 000 0,1 

Summa strukturreformer 200 000 140 000 3,7 

Krisåtgärder 30 000 25 000 0,6 

Summa 230 000 165 000 4,3 
1 Antal årsarbetskrafter är mätt i antalet helårsekvivalenter, dvs. hur många 
heltidsanställda förändringen i antalet arbetade timmar motsvarar.  
2 Antal personer. 
3 Inkluderar effekter av vårdnadsbidraget, sänkning av socialavgifter för unga 
samt generell sänkning av socialavgifter. 
Källa: Egna beräkningar.  

Regeringens politik ökar sysselsättningsgraden 
Diagram 1.17 visar den varaktiga syssel-
sättningsgraden och en prognos på hur den 
varaktiga sysselsättningsgraden skulle utvecklas 
med och utan de åtgärder som regeringen har 

vidtagit för att öka sysselsättningen. Av 
diagrammet framgår att utan regeringens 
åtgärder skulle den varaktiga sysselsättnings-
graden minska de kommande åren. På grund av 
regeringens politik bedöms däremot den 
varaktiga sysselsättningsgraden öka från ca 75 
procent 2010 till ca 77 procent 2014 i åldrarna 
16–64 år. 
 
Diagram 1.17 Varaktig sysselsättningsgrad, 16–64 år, med 
och utan regeringens politik 
Procent av befolkningen 
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Regeringens politik medför att den varaktiga 
sysselsättningsgraden är 2,8 procentenheter 
högre 2014 och motverkar de negativa effekter 
på sysselsättningsgraden som den demografiska 
utvecklingen fram till 2014 medför. Under 
perioden kommer unga att utgöra en allt större 
andel av arbetskraften. Detta är en följd av att 
den stora 40-talistgenerationen är på väg att 
lämna arbetskraften samtidigt som de stora 
födelsekullarna i början av 1990-talet är på väg 
in. Även andelen utrikes födda i befolkningen i 
arbetsför ålder förväntas öka. Unga och utrikes 
födda har lägre sysselsättningsgrad än 40-
talistgenerataionen, och i den mån sådana 
skillnader i sysselsättningsgrad består, skulle  
förändringarna i demografin bidra till att 
sysselsättningsgraden minskar fram till 2014 i 
högre grad än vad som blir fallet med 
regeringens politik.  

Även den ekonomiska krisen som inleddes 
hösten 2008 bedöms minska den varaktiga 
sysselsättningsgraden. Men eftersom krisen inte 
bedöms bli lika djup och långdragen som 
regeringen tidigare befarat, bedöms de varaktiga 
effekterna av krisen på sysselsättningsgraden bli 
betydligt mindre än vad som tidigare befarades.  
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1.8.2 Effekter på kort sikt av regeringens 
politik  

Regeringens politik har också kortsiktiga 
effekter på BNP och sysselsättning under 2010.  
Ett stort antal åtgärder har genomförts i syfte att 
dämpa fallet i sysselsättningen och motverka att 
arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå under 
lång tid. Åtgärderna som regeringen vidtagit för 
att möta krisen  uppgår till sammanlagt ca 80 
miljarder kronor, motsvarande 2,7 procent av 
BNP. Sänkt skatt med tyngdpunkt på låg- och 
medelinkomsttagare samt för pensionärer, 
sänkta arbetsgivar- och egenavgifter, skatte-
reduktion vid reparationer, om- och tillbyggnad, 
ökade statsbidrag till kommunsektorn samt olika 
arbetsmarknadspolitiska satsningar är några 
exempel. 

Sammantaget bedöms dessa åtgärder leda till 
att nivån på BNP blir 1,9 procent högre 2010 
jämfört med  om de inte hade vidtagits och att 
antalet sysselsatta blir ca 65 000 personer fler 
2010 än vad som annars hade varit fallet. Vidare 
har Sverige jämförelsevis stora s.k. automatiska 
stabilisatorer som ytterligare har dämpat fallet i 
efterfrågan och sysselsättningen. 

1.8.3 Fördelningseffekter av regeringens 
politik 

De direkta fördelningseffekterna av den samlade 
politiken 2006–2011 bedöms öka hushållens 
justerade disponibla inkomst med i genomsnitt 
6,9 procent.  På längre sikt förväntas  de största 
effekterna uppkomma bland dem med lägst 
inkomster. Detta beror på att det framför allt är 
denna grupp som kan förväntas öka sitt 
arbetsutbud till följd av den förda politiken. När 
fler kommer in på arbetsmarknaden och därmed 
kan försörja sig med arbetsinkomster istället för 
med bidrag och transfereringar bidrar detta till 
att inkomstfördelningen hålls samman och de 
långsiktiga förutsättningarna för en hög 
sysselsättning och stark tillväxt förbättras. För 
den enskilde individen ger arbetsinkomster 
bättre konsumtionsmöjligheter och större 
möjligheter att själv styra över sitt liv.  
 

Diagram 1.18 Fördelningseffekter av regeringens politik 
2006-2010 samt regeringens förslag i BP 11, procentuell 
förändring av justerad disponibel inkomst 
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I denna proposition föreslår regeringen ett höjt 
grundavdrag för pensionärer och aviserar ett höjt 
bostadsbidrag för barnfamiljer (införs 2012). 
Båda dessa åtgärder  riktar sig framför allt mot 
grupper med svag ekonomi eller stor 
försörjningsbörda. De direkta effekterna av 
dessa förslag kan företrädesvis förväntas gynna 
personer i den nedre delen av inkomst-
fördelningen. Reformerna påverkar kvinnor mer 
än män och bidrar därmed till en utjämning av 
inkomstskillnaderna mellan könen.  
 
Diagram 1.19 Fördelningseffekter av regeringens förslag i 
BP 11, procentuell förändring av justerad disponibel 
inkomst 
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Regeringens ambition under mandatperioden är 
bl.a. att utöka grundavdraget för pensionärer, 
höja jobbskatteavdraget ytterligare och höja den 
nedre skiktgränsen för statlig skatt. Den direkta 
effekten av denna politik innebär en ökning av 
hushållens justerade disponibla inkomster med 
ca 1 procent.  
 
Diagram 1.20 Fördelningseffekter av regeringens 
reformambitioner 2011–2014, procentuell förändring av 
justerad disponibel inkomst 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1
6

2
11

3
15

4
18

5
21

6
23

7
25

8
28

9
32

10
58

Direkt effekt Långsiktig effekt

Inkomstgrupp (justerad disponibel inkomst, rad 1).
Individuell bruttoinkomst vuxna per månad  (1000-tal kronor, rad 2).
Anm.: Justerad disponibel inkomst är hushållets sammanlagda inkomst justerad för 
försörjningsbörda. Bruttoinkomst avser inkomst i 2011 års prisnivå.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

2 

Förslag till 
riksdagsbeslut 

 
 
 
 





PROP.  2010/11:1  

69 

2 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
vad gäller den ekonomiska politiken och förslag till 
statsbudget för 2011 

1. godkänner de riktlinjer för den ekonomiska 
politiken och budgetpolitiken som reger-
ingen föreslår (avsnitt 1), 

2. fastställer utgiftstaket för staten inklusive 
ålderspensionssystemet vid sidan av stats-
budgeten till följd av tekniska justeringar 
till 1 063 000 000 000 kronor för 2011 och 
1 083 000 000 000 kronor för 2012 (avsnitt 
4.5), 

3. fastställer utgiftstaket för staten inklusive 
ålderspensionssystemet vid sidan av stats-
budgeten till 1 093 000 000 000 kronor för 
2013 och 1 103 000 000 000 kronor för 
2014 (avsnitt 4.5), 

4. godkänner beräkningen av statsbudgetens 
inkomster för 2011 (avsnitt 7.1 och bilaga 1 
avsnitt 2), 

5. beslutar om fördelning av utgifter på 
utgiftsområden för 2011 i enlighet med vad 
regeringen föreslår (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2), 

6. godkänner beräkningen av förändringen av 
anslagsbehållningar för 2011 (avsnitt 8.1.1 
tabell 8.2), 

7. godkänner beräkningen av utgifterna för 
ålderspensionssystemet vid sidan av stats-
budgeten för 2011 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2), 

8. godkänner den preliminära fördelningen av 
utgifter på utgiftsområden för 2012, 2013 
och 2014 som riktlinje för regeringens 
budgetarbete (avsnitt 8.1.2 tabell 8.3), 

9. godkänner de riktlinjer för prisomräkning 
av försvarets materielanslag som regeringen 
föreslår (avsnitt 8.2.4), 

10. bemyndigar regeringen att under 2011 ta 
upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens 
upplåning och skuldförvaltning (avsnitt 
10.2.1), 

11. godkänner beräkningen av myndigheters 
m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret 
för 2011 (avsnitt 10.2.1 tabell 10.8), 

12. godkänner beräkningen av den kassa-
mässiga korrigeringen för 2011 (avsnitt 
10.2.1 tabell 10.8), 

13. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
om lån i Riksgäldskontoret för invester-
ingar i anläggningstillgångar som används i 
statens verksamhet intill ett belopp av 
33 000 000 000 kronor (avsnitt 11.1.1), 

14. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
om krediter för myndigheternas ränte-
konton i Riksgäldskontoret intill ett belopp 
av 21 300 000 000 kronor (avsnitt 11.1.2), 

15. bemyndigar regeringen att under 2011, med 
de begränsningar som följer av 6 § andra 
stycket lagen (1996:1059) om stats-
budgeten, besluta att ett ramanslag, med 
undantag för anslag anvisade för förvalt-
ningsändamål, får överskridas om ett 
riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget 
inte hinner inväntas samt om över-
skridandet ryms inom utgiftstaket för 
staten (avsnitt 11.4), 
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vad gäller skattefrågor 

16. antar regeringens förslag till lag om ändring 
i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift 
(avsnitt 3.1 och 6.3.1), 

17. antar regeringens förslag till lag om ändring 
i inkomstskattelagen (1999:1229) (avsnitt 
3.2, 6.2.2 och 6.4.3), 

18. antar regeringens förslag till lag om ändring 
i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.3 
och 6.3.1). 
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3 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

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

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

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 §1 

Allmän löneavgift tas ut med 6,03 
procent av underlaget och tillfaller 
staten.  

Allmän löneavgift tas ut med 9,23 
procent av underlaget och tillfaller 
staten.  

För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med en 
fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler 
faller bort. 
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. Lagen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut 

efter den 31 december 2010. 
3. Lagen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 

december 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraft-
trädandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av 
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 
2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som 
infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 

 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2009:1159. 
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3.2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 

Härigenom föreskrivs att 42 kap. 30 § och 63 kap. 3 a § inkomstskattelagen 
(1999:1229)1 ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
42 kap. 
30 §2 

Ersättningar när en privatbostadsfastighet eller en privatbostad upplåts 
samt ersättningar när produkter från sådana fastigheter eller bostäder avyttras 
ska tas upp. Detsamma gäller ersättningar när en bostad som innehas med 
hyresrätt upplåts. 

Utgifterna för upplåtelsen eller 
produkterna får inte dras av. I stället 
ska avdrag göras med 12 000 kronor 
per år för varje privatbostads-
fastighet, privatbostad eller hyres-
lägenhet. Om ersättningen avser 
upplåtelse, ska ytterligare avdrag 
göras hos upplåtaren enligt bestäm-
melserna i 31 §. Avdraget får inte i 
något fall vara högre än intäkten. 

Utgifterna för upplåtelsen eller 
produkterna får inte dras av. I stället 
ska avdrag göras med 18 000 kronor 
per år för varje privatbostads-
fastighet, privatbostad eller hyres-
lägenhet. Om ersättningen avser 
upplåtelse, ska ytterligare avdrag 
göras hos upplåtaren enligt bestäm-
melserna i 31 §. Avdraget får inte i 
något fall vara högre än intäkten. 

 
Nuvarande lydelse 

 
63 kap. 
3 a §3 

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget 
beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp. 

 
Taxerad förvärvsinkomst 
 
överstiger inte 0,99 prisbasbelopp 
 
överstiger 0,99 men inte 2,72 pris-
basbelopp 

Särskilt belopp 
 
0,5094 prisbasbelopp 
 
0,7074 prisbasbelopp minskat med 
20 procent av den taxerade för-
värvsinkomsten 

 
överstiger 2,72 men inte 3,11 pris-
basbelopp 

 
0,1624 prisbasbelopp 

 
överstiger 3,11 men inte 3,9 pris-
basbelopp 

 
10 procent av den taxerade förvärvs-
inkomsten minskat med 0,1486 
prisbasbelopp 

  

 
 
                                                      
1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2008:1322. 
3 Senaste lydelse 2009:1490. 
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överstiger 3,9 men inte 7,88 pris-
basbelopp 

0,2219 prisbasbelopp ökat med 0,5 
procent av den taxerade för-
värvsinkomsten 

 
överstiger 7,88 men inte 9,1568 
prisbasbelopp 

 
1,0099 prisbasbelopp minskat med 
9,5 procent av den taxerade för-
värvsinkomsten 

 
överstiger 9,1568 prisbasbelopp 

 
0,14 prisbasbelopp 

 
Föreslagen lydelse 

 
3 a § 

För dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år är grundavdraget 
beloppet enligt 3 § med tillägg av följande särskilda belopp. 
 
Taxerad förvärvsinkomst 
 
överstiger inte 0,98 prisbasbelopp 
 
överstiger 0,98 men inte 0,99 pris-
basbelopp 

 
Särskilt belopp 
 
0,557 prisbasbelopp 
 
0,459 prisbasbelopp ökat med 10 
procent av den taxerade förvärvs-
inkomsten 

 
överstiger 0,99 men inte 2,72 pris-
basbelopp 

 
0,657 prisbasbelopp minskat med 10 
procent av den taxerade för-
värvsinkomsten 

 
överstiger 2,72 men inte 3,11 pris-
basbelopp 

 
0,112 prisbasbelopp ökat med 10 pro-
cent av den taxerade förvärvs-
inkomsten 

 
överstiger 3,11 men inte 3,85 pris-
basbelopp 

 
20 procent av den taxerade 
förvärvsinkomsten minskat med 
0,199 prisbasbelopp 

 
överstiger 3,85 men inte 4,8 pris-
basbelopp 

 
0,186 prisbasbelopp ökat med 10 
procent av den taxerade för-
värvsinkomsten 

 
överstiger 4,8 men inte 7,88 
prisbasbelopp 

 
0,619 prisbasbelopp ökat med 1 pro-
cent av den taxerade för-
värvsinkomsten 

 
överstiger 7,88 men inte 12,21 
prisbasbelopp 

 
1,407 prisbasbelopp minskat med 9 
procent av den taxerade för-
värvsinkomsten 

 
överstiger 12,21 prisbasbelopp 

 
0,307 prisbasbelopp 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 
2012 års taxering. 
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3.3 Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 
(2000:980) 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen 
(2000:980) ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse 

 
2 kap. 
26 §1 

Arbetsgivaravgifterna är 25,39 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av   
1. sjukförsäkringsavgift   5,95 %
2. föräldraförsäkringsavgift   2,20 %
3. ålderspensionsavgift 10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift   1,70 %
5. arbetsmarknadsavgift   4,65 %
6. arbetsskadeavgift   0,68 %

 
Föreslagen lydelse 

 
26 § 

Arbetsgivaravgifterna är 22,19 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift   5,02 %
2. föräldraförsäkringsavgift   2,20 %
3. ålderspensionsavgift 10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift   1,17 %
5. arbetsmarknadsavgift   2,91 %
6. arbetsskadeavgift   0,68 %

 
Nuvarande lydelse 

 
3 kap. 
13 §2 

Egenavgifterna är 22,94 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 
1. sjukförsäkringsavgift   6,04 %
2. föräldraförsäkringsavgift   2,20 %
3. ålderspensionsavgift 10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift   1,70 %
5. arbetsmarknadsavgift   2,11 %
6. arbetsskadeavgift   0,68 %

 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2009:1160. 
2 Senaste lydelse 2010:404. 
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Föreslagen lydelse 
 

13 § 
Egenavgifterna är 19,74 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av 

1. sjukförsäkringsavgift   5,11 %
2. föräldraförsäkringsavgift   2,20 %
3. ålderspensionsavgift 10,21 %
4. efterlevandepensionsavgift   1,17 %
5. arbetsmarknadsavgift   0,37 %
6. arbetsskadeavgift   0,68 %
                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som 

betalas ut efter den 31 december 2010. 
3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som 

uppbärs efter den 31 december 2010. Omfattar beskattningsåret tid såväl före 
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor 
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 
31 december 2010 som svarar mot förhållandet mellan den del av 
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret. 

 





 

 

4 

Budgetpolitiska mål, 
reformutrymme och 
förslag till utgiftstak 

 
 
 
 





PROP.  2010/11:1  

81 

4 Budgetpolitiska mål, reformutrymme och 
förslag till utgiftstak 

Sammanfattning 

 
• Utgiftstaket för staten har klarats samtliga år 

sedan det infördes 1997. 

• Det finansiella sparandet i den offentliga 
sektorn var i genomsnitt något högre än 
målsatt 2000–2009. 

• Det finansiella sparandet 2010 och 2011 är i 
linje med överskottsmålet när hänsyn tas till 
konjunkturläget och de reformer som 
föreslås i denna proposition. 

• Ett visst ytterligare reformutrymme bedöms 
uppkomma 2012–2014. Osäkerheten i 
bedömningen är dock betydande. Ytterligare 
reformer kan därför endast genomföras om 
bedömningen inte ändras när osäkerheten 
minskar med tiden. 

• Utgiftstaket för 2013 och 2014 föreslås 
uppgå till 1 093 respektive 1 103 miljarder 
kronor. Det är en lägre årlig ökning i kronor 
än tidigare år, vilket bl.a. motiveras av att 
utgiftstaket behöver återgå till att i högre 
grad vara förenligt med överskottsmålet. 

• Det ekonomiska resultatet för kommun-
sektorn stärks mellan 2009 och 2010. 
Sektorn bedöms sammantaget redovisa ett 
resultat 2010 som torde uppfylla kravet på 
god ekonomisk hushållning. Till följd av en 
förhållandevis svag inkomstutveckling 
väntas kommuner och landsting redovisa ett 
resultat 2011 som torde understiga riktlinjen 
om god ekonomisk hushållning. 

 

I detta avsnitt görs en uppföljning av finans-
politikens inriktning och en analys av utrymmet 
för reformer eller behovet av besparingar. 
Finanspolitiken ska vara i linje med de kriterier 
för en väl avvägd finanspolitik som fastställdes i 
2008 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2007/08:100). Vidare görs en uppföljning av 
utgiftstaket för staten och ett förslag till utgifts-
tak lämnas för åren 2013 och 2014. Därutöver 
föreslås tekniska justeringar av utgiftstaken för 
åren 2010–2012. Avsnittet avslutas med en 
uppföljning av den ekonomiska utvecklingen i 
kommuner och landsting och kravet på god 
ekonomisk hushållning i kommunsektorn. 

4.1 Kriterier för en väl avvägd 
finanspolitik 

Målet för den ekonomiska politiken är att skapa 
en så hög varaktig välfärd som möjligt genom 
hög uthållig tillväxt, varaktigt hög sysselsättning, 
välfärd som kommer alla till del och makro-
ekonomisk stabilitet. 

Finanspolitiken bidrar till stabilitet och 
samhällsekonomisk effektivitet genom att vara 
långsiktigt hållbar. Offentliga åtaganden måste 
kunna finansieras på lång sikt utan att den 
offentliga skulden ökar på ett ohållbart sätt, eller 
att behov av kraftiga höjningar av skatteuttaget 
uppstår. Detta gäller även om den demografiska 
utvecklingen, trender på arbetsmarknaden, 
globaliseringen, m.m. ibland tenderar att försvåra 
denna uppgift. Om finanspolitikens hållbarhet 
ifrågasätts leder detta vanligen till betydande 
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samhällsekonomiska kostnader för en liten 
öppen ekonomi som Sverige. En finanspolitik 
som inte är långsiktigt hållbar innebär att den 
offentliga skulden växer snabbare än BNP, vilket 
ökar risken för att fokus måste flyttas från 
åtgärder som befrämjar tillväxt, välfärd och 
sysselsättning till skuldsanering. Detta var vad 
som hände i Sverige i början av 1990-talet, och 
som nu sker i ett antal EU-länder som Grekland, 
Spanien och Irland. En ogynnsam utveckling till 
följd av en oansvarig finanspolitik riskerar att 
främst drabba svaga grupper i samhället, vilket 
strider mot regeringens fördelningspolitiska 
ambitioner. 

Finanspolitiken bidrar även till stabilitet när 
den utformas på ett sådant sätt att den dämpar 
eller åtminstone inte förstärker konjunktur-
svängningarna. Stora konjunktursvängningar kan 
via så kallade persistenseffekter påverka arbets-
kraftsutbudet och kapitalstocken negativt under 
lång tid, vilket är mycket kostsamt för samhälls-
ekonomin. Erfarenheten visar dock att finans-
politiken inte bör användas för att finjustera 
efterfrågan i ekonomin vid normala konjunktur-
variationer. Riksbanken har med penning-
politiken huvudansvaret för stabiliserings-
politiken. Finanspolitiken bidrar till stabilitet 
genom att tillåta att skatteinkomster och utgifter 
varierar över konjunkturcykeln. De s.k. 
automatiska stabilisatorerna ska tillåtas verka. 
Därutöver bör det finnas beredskap att stödja 
penningpolitiken genom finanspolitiska åtgärder 
vid mer allvarliga konjunkturstörningar. För att 
det ska finnas utrymme för de automatiska 
stabilisatorerna att verka, och för att upprätthålla 
beredskap för en framtida aktiv stabiliserings-
politik, bör sparandet i den offentliga sektorn 
ligga i linje med överskottsmålet vid ett 
genomsnittligt resursutnyttjande. 

4.1.1 Det finanspolitiska ramverket är en 
grund för en ansvarsfull 
finanspolitik 

Erfarenheten visar att ett trovärdigt finans-
politiskt ramverk med tydliga mål och 
restriktioner starkt bidrar till att finanspolitiken 
utformas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det 
svenska budgetpolitiska ramverket med bl.a. en 
välordnad och stram budgetprocess, ett över-
skottsmål för den offentliga sektorn, ett utgifts-
tak för staten och ett kommunalt balanskrav har 

ökat förtroendet för den ekonomiska politiken.17 
Det finanspolitiska ramverket syftar både till 
långsiktig hållbarhet och till att finanspolitiken 
inte ska utformas så att den riskerar att bli 
kortsiktigt destabiliserande. Ramverket hjälper 
också Sverige att som EU-medlem efterleva 
Stabilitets- och tillväxtpaktens regler. 

Det budgetpolitiska ramverket spelar vidare 
en central roll när storleken på ett reform-
utrymme eller besparingsbehov fastställs. Med 
utgångspunkt i ramverkets mål och restriktioner 
stäms reformutrymmet eller besparingsbehovet 
av mot ett antal hållpunkter. En sådan hållpunkt 
är att en väl avvägd finanspolitik ska säkerställa 
att överskottsmålet klaras och att utgiftstaket för 
staten inte överskrids. När reformutrymmet 
eller besparingsbehovet bedöms ska vidare det 
ekonomiska läget beaktas. Finanspolitiken ska 
vara väl anpassad till konjunkturläget och inte 
försvåra Riksbankens arbete med att värna 
prisstabilitet. Det innebär att det offentliga 
sparandet temporärt kan avvika från över-
skottsmålet vid kraftiga konjunkturavmattningar 
utan att detta kommer i konflikt med ramverkets 
intentioner. 

Utrymmet för finanspolitiska åtgärder beror 
därtill på hur åtgärderna utformas. Strukturella 
reformer som förbättrar ekonomins funktions-
sätt och ökar produktionskapaciteten gör att 
reformutrymmet blir större. Slutligen bör en 
ansvarsfull bedömning av reformutrymmets eller 
besparingsbehovets storlek ta hänsyn till risk-
bilden i den ekonomiska och offentligfinansiella 
utvecklingen och osäkerheten i såväl prognoser 
som i bedömningen av finanspolitikens lång-
siktiga hållbarhet. 

4.1.2 Principer för avstämning av 
finanspolitiken mot överskottsmålet 

Det är viktigt att det finns tydliga principer för 
hur överskottsmålet följs upp. Överskottsmålet 
innebär att den offentliga sektorns finansiella 
sparande ska motsvara 1 procent av BNP i 
genomsnitt över en konjunkturcykel. Att målet 
 
 
                                                      
17 Det budgetpolitiska ramverket är en del av det finanspolitiska 

ramverket, och omfattar överskottsmålet, utgiftstaket, det kommunala 

balanskravet och en välordnad budgetprocess. Det finanspolitiska 

ramverket omfattar därutöver andra mål och regler för finanspolitiken, 

t.ex. att en procyklisk finanspolitik ska undvikas. 
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är formulerat som ett genomsnitt i stället för ett 
årligt krav på 1 procent av BNP är motiverat av 
stabiliseringspolitiska skäl. Om målet om 
1 procents sparande skulle gälla för varje enskilt 
år skulle finanspolitiken behöva stramas åt när 
konjunkturen försvagas för att säkerställa att det 
årliga målet uppnås. Politiken skulle därmed bli 
procyklisk. Den skulle förstärka konjunktur-
svängningarna och de automatiska stabilisa-
torerna skulle inte tillåtas verka fritt. Det finns 
således goda skäl att formulera ett mål för det 
finansiella sparandet som ett genomsnitt över en 
konjunkturcykel. 

Genomsnittsformuleringen gör det samtidigt 
svårare att löpande följa upp att finanspolitiken 
ligger i linje med målet. Då överskottsmålet är 
formulerat i termer av faktiskt finansiellt 
sparande är en naturlig utgångspunkt att finans-
politiken stäms av mot det faktiska finansiella 
sparandet. En nackdel med detta tillväga-
gångssätt är att konjunkturläget inte beaktas. 
Om exempelvis resursutnyttjandet är högt 
kommer det faktiska finansiella sparandet att 
överskatta reformutrymmet eftersom det finan-
siella sparandet skulle vara lägre vid ett normalt 
resursutnyttjande. Det går med andra ord inte 
att använda temporärt höga överskott under 
ekonomiskt goda år för att finansiera permanent 
högre utgifter eller sänkta skatter. På samma sätt 
skulle det genomsnittliga sparandet bli för högt 
om målet för sparandet uppnås även under 
utpräglade lågkonjunkturår. Det betyder att 
konjunkturläget måste beaktas när över-
skottsmålet utvärderas och storleken på ett 
reformutrymme eller besparingsbehov fastställs. 

I departementspromemorian Utvärdering av 
överskottsmålet (Ds 2010:4) presenterades ett 
antal förslag på hur uppföljningen av över-
skottsmålet kan göras tydligare. Med anledning 
av dessa förslag skiljer sig uppföljningen av 
överskottsmålet i denna proposition något från 
uppföljningen i tidigare budgetpropositioner.18 
För att tydliggöra att överskottsmålet inte ska 
tolkas som ett skuldmål görs nu en tydlig 
skillnad mellan en bakåtblickande respektive 
framåtblickande uppföljning av överskottsmålet. 
Överskottsmålet utvärderas i första hand i ett 
framåtblickande perspektiv, som ett underlag för 

 
 
                                                      
18 De nya principerna för uppföljningen av överskottsmålet användes för 

första gången i 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100). 

en bedömning av det framtida reformutrymmet 
eller behovet av besparingar. Av denna anledning 
används inte längre det genomsnittliga finansiella 
sparandet från 2000 (den s.k. 2000-indikatorn) 
som indikator för att följa upp överskottsmålet. 

För den framåtblickande analysen av hur den 
föreslagna finanspolitiken förhåller sig till över-
skottsmålet används ett sjuårigt glidande 
medelvärde för det finansiella sparandet och det 
strukturella sparandet. Vid bedömningen av 
sjuårsindikatorn tas även hänsyn till det genom-
snittliga konjunkturläget under den period för 
vilken indikatorn beräknas. 

Ett tioårigt bakåtblickande medelvärde för det 
finansiella sparandet 

Även om överskottsmålet i första hand bedöms i 
ett framåtblickande perspektiv behövs en bakåt-
blickande analys för att det ska vara möjligt att 
bedöma om överskottsmålet uppnåtts och om 
det finns tendenser till systematiska felaktigheter 
i finanspolitikens förhållande till överskottsmålet 
som minskar sannolikheten för att överskotts-
målet ska nås i framtiden. För den bakåt-
blickande uppföljningen av överskottsmålet 
används därför ett tioårigt medelvärde som 
beräknas för de tio senaste utfallsåren, för när-
varande omfattande 2000–2009. Vid tolkningen 
av detta tioårsgenomsnitt tas även hänsyn till det 
genomsnittliga konjunkturläget under den 
aktuella perioden. 

Sjuårsindikatorn 

Sjuårsindikatorn är ett sjuårigt centrerat medel-
värde för det finansiella sparandet i den 
offentliga sektorn. Indikatorn för ett visst 
angivet år omfattar det finansiella sparandet, 
justerat för större engångseffekter, det angivna 
året, de tre åren före det angivna året, samt de tre 
åren efter det angivna året. Det sjuåriga medel-
värdet för 2010 omfattar följaktligen sparandet 
2007–2013, indikatorn för 2011 omfattar 2008–
2014, och så vidare. Att beräkningen omfattar 
just sju år beror på att indikatorn för budgetåret 
då omfattar samtliga prognosår i budgeten, där 
det sista av dessa är det år för vilket ett nytt 
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utgiftstak föreslås.19 Valet av antal år i 
genomsnittsberäkningen är således inte bestämt 
utifrån längden på en konjunkturcykel, eftersom 
längden på en sådan varierar. 

En fördel med sjuårsindikatorn är att den är 
enkel att beräkna. Den beaktar även i viss 
utsträckning konjunkturläget eftersom den är 
beräknad utifrån sparandet under flera år. Det 
finns trots detta en risk att beräkningen kommer 
att omfatta flera hög- än lågkonjunkturår, eller 
tvärt om, vilket i så fall innebär att indikatorn ger 
en felaktig bild av reformutrymmet eller 
besparingsbehovet. För att värdera sjuårs-
indikatorn på ett korrekt sätt måste därför 
hänsyn tas till konjunkturläget. Om det sjuåriga 
medelvärdet för det finansiella sparandet ligger 
nära ett, samtidigt som medelvärdet för BNP-
gapet under samma period ligger nära noll, är 
finanspolitiken normalt i linje med över-
skottsmålet. 

Ett problem vid bedömningen av hur 
konjunkturen påverkar sparandet i den offentliga 
sektorn är möjligheten att konjunkturcyklerna 
inte är symmetriska. Den nuvarande globala 
konjunkturavmattningen leder exempelvis till 
negativa BNP-gap som är mycket stora i 
historisk jämförelse (se tabell 4.1). Det är 
osannolikt att dessa stora negativa gap kommer 
att motsvaras av lika stora positiva gap när 
konjunkturen åter vänder uppåt. Om BNP-
gapen inte är noll i genomsnitt över en 
konjunkturcykel kan inte sjuårsindikatorn 
justeras fullt ut för BNP-gapen, om den ska vara 
en god indikator för överskottsmålet. Vid 
bedömningen av det potentiella reform-
utrymmets eller besparingsbehovets storlek bör 
därför vikt även läggas vid de ojusterade 
indikatorvärdena. 

Erfarenheten från de senaste åren visar att de 
offentliga finanserna kan försämras snabbt när 
tillväxten försvagas. Från 2007 till 2009 
minskade  det  finansiella  sparandet från  3,5 till 
-1,0 procent av BNP. Samtidigt visar en 
utvärdering av regeringens prognoser att det 
genomsnittliga absoluta felet i prognosen för det 
finansiella sparandet för det nästkommande året 
uppgick till nästan 2 procent av BNP åren 2000–
 
 
                                                      
19 För att förstärka kontrollen av de offentliga finanserna i ett medel-

fristigt perspektiv förlängs prognoshorisonten i denna proposition med 

ett år till 2014, samtidigt som förslag till utgiftstak lämnas för både 2013 

och 2014. 

2006.20 Eftersom beräkningen av 
sjuårsindikatorn för budgetåret omfattar fem 
prognosår är bedömningen av storleken på 
reformutrymmet eller besparingsbehovet 
baserad på denna indikator osäker. 

Det strukturella sparandet 

Det strukturella sparandet visar hur stort det 
finansiella sparandet skulle vara vid ett normalt 
konjunkturläge. I regeringens beräkning av det 
strukturella sparandet justeras det finansiella 
sparandet för konjunkturläget, men även för 
större engångseffekter och extraordinära nivåer 
på hushållens kapitalvinster. Exempelvis visar ett 
positivt strukturellt sparande att det finns ett 
underliggande överskott i de offentliga finan-
serna, även om ett underskott tillfälligt uppstått 
till följd av ett svagt konjunkturläge. En nackdel 
med det strukturella sparandet är att be-
dömningen kan göras på flera olika sätt, och att 
det inte ens i efterhand fastställs ett allmänt 
accepterat utfall. 

Det finns flera metoder för att beräkna det 
strukturella sparandet. Regeringens metod 
bygger på att det finansiella sparandet justeras 
utifrån en uppskattning av resursutnyttjandet, 
uttryckt som ett BNP-gap, och en bedömning av 
hur känsliga de offentliga finanserna är för 
förändringar i resursutnyttjandet. Regeringen 
använder för närvarande en budgetelasticitet på 
0,55, vilket innebär att om ett negativt BNP-gap 
ökar med en procentenhet försämras det 
offentliga saldot med 0,55 procent av BNP. 
Storleken på denna budgetelasticitet ligger i linje 
med OECD:s senaste beräkningar.21 Det 
innebär att om det faktiska finansiella sparandet 
exempelvis är -2 procent av BNP, och BNP-
gapet bedöms vara -5 procent av potentiell BNP, 
uppgår det strukturella sparandet till 0,75 
procent av BNP (-2 + 0,55 * 5 = 0,75). 

Beräkningen av det strukturella sparandet är 
förknippad med mycket stor osäkerhet vid sidan 
 
 
                                                      
20 Riksrevisionens rapport 2007:5. Se även Konjunkturinstitutets 

specialstudie 19, april 2009, som visar på liknande prognosfel för 

Konjunkturinstitutets prognoser. 
21 I en underlagsrapport till Finanspolitiska rådets rapport 2009 (Flodén, 

M. Automatic Fiscal Stabilizers in Sweden 1998–2009) gjordes en ny 

bedömning av denna elasticitet som fann att det inte fanns skäl att frångå 

det av regeringen använda värdet. 
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av den osäkerhet som berör prognosen för det 
finansiella sparandet. För det första är be-
dömningen av resursutnyttjandet osäker. För 
potentiell BNP redovisas aldrig något utfall, utan 
varje bedömare gör sin egen uppskattning av 
dess historiska och framtida värden. Ofta 
revideras synen på BNP-gapen såväl bakåt som 
framåt i tiden, vilket inte bara beror på en 
förändrad syn på konjunkturläget utan också på 
revideringar av utfallsstatistik för faktisk BNP. 
För det andra är även bedömningen av det 
offentliga sparandets konjunkturkänslighet 
osäker. Bedömningen bygger på en empirisk 
skattning av ett genomsnittligt förhållande under 
en längre tidsperiod. Varje enskild konjunktur-
förändring har dock egenheter som gör att den 
avviker från den genomsnittliga historiska 
utvecklingen. En exportledd efterfrågeökning i 
ekonomin ger exempelvis en mindre ökning av 
skatteintäkterna än en lika stor efterfrågeökning 
som beror på ökad inhemsk privat konsumtion. 
Sammantaget innebär detta att olika bedömares 
bild av det strukturella sparandet vid en och 
samma tidpunkt kan variera relativt mycket både 
för historiska och framtida år. 

Viktigt med samlad bedömning 

Det finns således en relativt stor osäkerhet kring 
de indikatorer som används för att följa upp 
överskottsmålet. Eftersom målet är formulerat 
som ett genomsnitt över en konjunkturcykel 
måste en utvärdering med nödvändighet ändå ta 
hänsyn till konjunkturläget, trots de svårigheter 
detta innebär. Av detta skäl används inte en 
enskild indikator för att fastställa storleken på 
reformutrymmet eller besparingsbehovet. I 
stället görs en samlad bedömning av de två 
indikatorerna, som sedan kompletteras med 
bedömningar av den tilltänkta reformens sanno-
lika effekter på ekonomin, det aktuella kon-
junkturläget och risken för att utvecklingen blir 
en annan än vad som förutsetts. 

4.1.3 Principer för avstämning mot 
utgiftstaket 

I denna proposition väljer regeringen att lämna 
ett förslag till utgiftstak för både 2013 och 2014, 
vilket innebär att tidshorisonten utsträcks med 
ett år utöver det krav på minsta tidshorisont som 

budgetlagen ställer. Förlängningen av tids-
horisonten görs för att förstärka kontrollen av 
de offentliga finanserna i ett medelfristigt 
perspektiv och säkra återgången till överskott. 

Nivån på utgiftstaket sätter en övre gräns för 
de takbegränsade utgifterna och hur stor del av 
ett eventuellt reformutrymme som kan användas 
på budgetens utgiftssida. Skillnaden mellan 
utgiftstaket och prognosen för de takbegränsade 
utgifterna utgörs av budgeteringsmarginalen. 
Denna ska i första hand fungera som en buffert 
om utgifterna skulle utvecklas på ett annat sätt 
än beräknat på grund av konjunkturen. 

Den riktlinje regeringen använder är att 
budgeteringsmarginalen bör vara minst 
1 procent av de takbegränsade utgifterna för 
innevarande år (2010), minst 1,5 procent för år 
t+1 (2011) och minst 2 procent för år t+2 
(2012). Den nödvändiga bufferten för t+3 och 
t+4 (2013 och 2014) bedöms till minst 
3 procent av de takbegränsade utgifterna.22  

Den stegvis ökande säkerhetsmarginalen 
motiveras av att osäkerheten om 
utgiftsutvecklingen är större på längre sikt. Det 
talar för att säkerhetsmarginalen år t+4 ska vara 
större än 3 procent. Det finns emellertid goda 
grunder för att säkerhetsmarginalen inte ska vara 
större än 3 procent. I en av de få utredningar 
som gjorts av budgeteringsmarginalens storlek 
dras slutsatsen att 3 procent är tillräckligt för att 
hantera effekter av en oväntad utveckling av den 
reala konjunkturen.23 Däremot är det inte 
tillräckligt för att hantera pris- och löneökningar 
som under flera år väsentligt överstiger 
Riksbankens mål. Utredningen menar emellertid 
att osäkerhetsmarginalen inte bör rymma all 
osäkerhet som beror på pris- och löneökningar. I 
ett läge där inflationen under flera år väsentligt 
överstiger Riksbankens mål, kan finanspolitiken 
komma att behöva stramas åt. Detta skulle 
medföra att finanspolitiken skulle understödja 
penningpolitiken genom att inte låta de statliga 
utgifterna öka fullt ut med inflationen. 

 
 
                                                      
22 Riktlinjen för budgeteringsmarginalens storlek är i linje med 

bedömningar som gjordes i betänkandena Utvärdering och vidare-

utveckling av budgetprocessen (SOU 2000:61) och Stabiliseringspolitik i 

valutaunionen, STEMU-utredningen (SOU 2002:16). 
23 I betänkandet Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen 

(SOU 2000:61) föreslås att osäkerhetsmarginalen ska vara 3 procent och 

ha samma storlek i förhållande till de takbegränsade utgifterna för varje 

år. 
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De takbegränsade utgifterna utgör en 
betydande del av den offentliga sektorns 
sammanlagda utgifter, och påverkar därmed i 
hög grad det offentliga sparandet. 

4.2 Uppföljning av överskottsmålet 

4.2.1 Bakåtblickande analys av 
måluppfyllelsen 

Det bakåtblickande tioårssnittet 

Under 2000–2009 motsvarade det finansiella 
sparandet i den offentliga sektorn i genomsnitt 
1,2 procent av BNP (se tabell 4.1). Sparandet låg 
med andra ord något över målsatt nivå. Eftersom 
det genomsnittliga BNP-gapet under samma 
period bedöms ha varit svagt negativt, 
-0,4 procent av potentiell BNP, beror det starka 
sparandet inte på ett högre genomsnittligt 
resursutnyttjande än normalt. Justeras det tio-
åriga genomsnittet med den av regeringen 
använda elasticiteten för det offentliga sparandet 
med avseende på BNP-gapet, 0,55, och det 
genomsnittliga BNP-gapet under perioden, 
hamnar det bakåtblickande tioårssnittet på 
1,4 procent av BNP. 

Detta utfall indikerar att det finansiella 
sparandet har legat något högre än överskotts-
målet under denna period. Med tanke på att den 
finanspolitik som förts för att nå målet baserats 
på osäkra prognoser för det finansiella sparandet 
är denna avvikelse dock inte anmärkningsvärt 
stor. Slutsatsen blir därför att den bakåt-
blickande analysen inte pekar på några stora 
systematiska fel i bedömningen av finans-
politikens inriktning som kan påverka målupp-
fyllelsen framöver. 

4.2.2 Framåtblickande analys av 
måluppfyllelsen 

I detta avsnitt analyseras utvecklingen av det 
finansiella sparandet i den offentliga sektorn 
givet att den finanspolitik som föreslås och 
aviseras i denna proposition genomförs. I tabell 
4.1 redovisas de indikatorer som används för att 
stämma av reformutrymmet eller besparings-
behovet mot överskottsmålet. 

Tabell 4.1 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt 
indikatorer för avstämning mot överskottsmålet 
Procent av BNP respektive potentiell BNP 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Finansiellt sparande -1,2 -1,3 -0,4 1,0 2,0 2,9 

   Bakåtblickande 
   tioårssnitt 1,2      

      Konjunkturjusterat1 1,4      

   Sjuårsindikatorn 0,8 0,8 0,7    

      Konjunkturjusterat1 1,5 1,7 1,9    

   Strukturellt sparande 2,1 0,6 1,0 2,0 2,7 3,2 

BNP-gap -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5 

   Sjuårssnitt -1,2 -1,6 -2,0    

   Bakåtblickande 
   tioårssnitt -0,4      

1 Konjunkturjusteringen görs genom att indikatorvärdet minskas med BNP-gapet 
under motsvarande period multiplicerat med elasticiteten 0,55. Den konjunktur-
justerade sjuårsindikatorn är inte identiskt lika med ett sjuårssnitt för det 
strukturella sparandet eftersom det strukturella sparandet även justeras för 
extraordinära kapitalvinster. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Sjuårsindikatorn 

Sjuårsindikatorn är som högst 2009 och 2010 då 
den är 0,8 procent av BNP och minskar sedan 
med en tiondels procent av BNP 2011, ett år då 
indikatorn beräknas på sparandet under 2008–
2014, dvs. endast på två utfallsår. Detta kan 
tolkas som att den tidigare beslutade och i denna 
proposition föreslagna och aviserade finans-
politiken kommer att ge upphov till ett för lågt 
sparande i förhållande till målet. Om resurs-
utnyttjandet under samma sjuårsperiod beaktas 
pekar indikatorn emellertid på ett sparande väl 
över målet. Under samma period är nämligen det 
sjuåriga glidande medelvärdet för BNP-gapet 
kraftigt negativt (-2,0 procent av potentiell 
BNP). Vid bedömningen av den konjunktur-
justerade indikatorvärdet måste dock hänsyn tas 
till att de negativa BNP-gapen 2009 och 2010 
med stor sannolikhet inte kommer att motsvaras 
av lika stora positiva gap under åren efter 
prognosperioden. Om hänsyn tas till denna 
asymmetri genom att den ojusterade och 
konjunkturjusterade sjuårsindikatorn ges samma 
vikt blir slutsatsen att sparandet är ca 3 tiondelar 
av BNP starkare än överskottsmålet i genom-
snitt under sjuårsperioden 2008–2014. 
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Det strukturella sparandet 

Tidigare beslutade reformer och de åtgärder som 
föreslås i propositionen Hösttilläggsbudget för 
2010 (prop. 2010/11:2) bidrar till att det 
strukturella sparandet försämras med 1,5 pro-
cent av BNP mellan 2009 och 2010. Den 
expansiva finanspolitiken i kombination med de 
automatiska stabilisatorernas verkan under 
tidigare år bidrar till att efterfrågan hålls uppe 
under den mycket djupa lågkonjunkturen. 

Det strukturella sparandet sjunker till som 
lägst 0,6 procent av BNP 2010 för att sedan åter 
stärkas under åren 2011–2014 (se tabell 4.1). 
Detta är en något starkare utveckling än den som 
förutsågs i 2010 års ekonomiska vårproposition. 
Denna indikator visar således på ett sparande 
som ligger något under 1 procent av BNP 2010, 
men som redan 2011 är i nivå med överskotts-
målet och som fortsätter att öka åren därefter. 
Det strukturella sparandet uppgår till 2,7 
respektive 3,2 procent av BNP 2013 och 2014. 
Osäkerheten i en bedömning över denna tids-
horisont är dock betydande. Att det strukturella 
sparandet är lägre än 1 procent 2010 beror på de 
åtgärder som vidtagits för att stabilisera resurs-
utnyttjandet och sysselsättningen. 

4.2.3 Bedömning av reformutrymmet 

Det är viktigt att snabbt komma tillbaka till 
överskott 

De offentliga finanserna förbättras nu snabbt i 
takt med att konjunkturen stärks. Sverige ser ut 
att kunna återgå till ett offentligt sparande som 
ligger väl över överskottsmålet när konjunktur-
läget normaliseras utan att budgetförstärkningar 
behöver vidtas. I jämförelse med många andra 
länder blir vägen tillbaka till överskott därför 
mindre dramatisk. 

Att komma tillbaka till överskott i de 
offentliga finanserna är viktigt av flera skäl. Som 
den senaste krisen illustrerat är ordning och reda 
i de offentliga finanserna en avgörande för-
utsättning för att det ska vara möjligt att hantera 
de utmaningar finanspolitiken ställs inför i ett 
krisläge. Det är viktigt att även kommande 
lågkonjunkturer kan mötas från en stark 
offentligfinansiell position. Att komma tillbaka 
till överskott inom en rimlig tidshorisont är 
också nödvändigt för att upprätthålla de 

budgetpolitiska målen och förtroendet för 
finanspolitiken, vilket krävs för att säkra lång-
siktigt hållbara offentliga finanser. 

Samtidigt är det viktigt att finanspolitiken inte 
är för åtstramande i rådande läge med fortsatt 
svagt resursutnyttjande och hög arbetslöshet. 
Till följd av den djupa konjunkturnedgången har 
de offentliga finanserna försvagats påtagligt, även 
om underskotten har varit begränsade i ett inter-
nationellt perspektiv. De svenska underskotten 
är framför allt ett resultat av att de automatiska 
stabilisatorerna har tillåtits verka fullt ut, vilket 
har varit avgörande för att hålla uppe efterfrågan 
i ekonomin. Utöver det har regeringen genom 
stimulansåtgärder aktivt bidragit till att dämpa 
fallet i sysselsättningen och till att förhindra att 
arbetslösheten permanentas på en hög nivå. 
 
Diagram 4.1 Finansiellt sparande och BNP-gap 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Det gäller således att finna en balans mellan 
behovet av att stödja återhämtningen och kravet 
på att nå tillbaka till överskott. Det offentliga 
sparandet ska som tidigare anförts uppvisa ett 
överskott i linje med överskottsmålet när 
ekonomin och resursutnyttjandet normaliseras. 
Regeringens bedömning är att ekonomin närmar 
sig ett balanserat resursutnyttjande 2014. Enligt 
prognosen når det finansiella sparandet 1 pro-
cent av BNP redan under 2012, trots att 
resursutnyttjandet då är fortsatt svagt (se 
diagram 4.1). År 2014 ligger sparandet på knappt 
3 procent av BNP i frånvaro av nya åtgärder 
utöver de som föreslås eller aviseras i denna 
proposition. 
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Reformutrymmet 2011 

En utgångspunkt vid bedömningen av reform-
utrymmet är att det offentliga sparandet ska 
uppvisa ett överskott på 1 procent av BNP i linje 
med överskottsmålet då ekonomin och resurs-
utnyttjandet normaliserats. Det gäller samtidigt 
att finna en balans mellan behovet att med 
finanspolitiken stödja den kommande åter-
hämtningen och kravet att nå tillbaka till över-
skott i de offentliga finanserna som säkerställer 
att Sverige går in i nästa lågkonjunktur utifrån en 
stark offentligfinansiell position. 

Analysen av de två indikatorer som används 
för att följa upp överskottsmålet visar att det 
strukturella sparandet ligger i linje med över-
skottsmålets nivå 2011, medan sjuårsindikatorn 
ligger något under målet. Om sjuårsindikatorn 
konjunkturjusteras ligger den dock väl över 
målet 2011. På grund av risken för att dagens 
stora negativa BNP-gap inte kommer att 
motsvaras av lika stora positiva gap i framtiden 
måste en avvägning av den ojusterade och den 
konjunkturjusterade sjuårsindikatorn göras. 
Bedömningen är då att sparandet förefaller vara i 
linje med eller något starkare än överskottsmålet 
2011, om de reformer som föreslås eller aviseras i 
denna budgetproposition genomförs. 

Av tabell 4.1 framgår att det strukturella 
sparandet stärks något 2011 och 2012 även om 
de reformer som föreslås och aviseras i denna 
proposition genomförs (se tabell 1.2). Detta kan 
tolkas som att finanspolitiken är något 
åtstramande i ett läge med fortsatt svagt 
resursutnyttjande. BNP-gapen är -2,5 respektive 
-1,6 procent av potentiell BNP 2011 och 2012. 
Förstärkningen av det strukturella sparandet är 
dock begränsad samtidigt som BNP förväntas 
växa i god takt. Hushållens disponibla inkomster 
och den privata konsumtionen bedöms öka 
starkt dessa år, vilket talar emot breda temporära 
stimulanser av hushållssektorn. Läget på 
arbetsmarknaden bedöms också vara ljusare än 
vad som förutsågs i 2010 års ekonomiska 
vårproposition, trots fortsatt stora negativa 
BNP-gap. 

En sammantagen bedömning − där behovet 
av att stödja återhämtningen och behovet av att 
relativt snabbt förbättra de offentliga finanserna 
inför en ny konjunkturnedgång har vägts in − är 
att det finns ett reformutrymme för 2011 
motsvarande ca 13 miljarder kronor. Om detta 
reformutrymme utnyttjas i enlighet med de 

förslag och aviseringar som lämnas i denna 
proposition försämras det finansiella sparandet 
med motsvarande ca 0,3 procent av BNP åren 
2011–2014, jämfört med om inga nya förslag 
genomförs. 

Reformutrymmet 2012–2014 

Enligt nuvarande bedömning når det offentliga 
sparandet balans betydligt tidigare än vad som 
förväntades i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. Mot slutet av prognosperioden är 
det offentliga sparandet väl över överskotts-
målet. Under 2012–2014 når även det 
strukturella sparandet nivåer som ligger klart 
över målet. Detta indikerar att ett reform-
utrymme uppstår mot slutet av prognos-
perioden. Osäkerheten i bedömningen är dock 
betydande. Hänsyn måste också tas till 
riskbilden. Det finns en betydande risk för att 
återhämtningen blir svagare än vad som nu 
prognostiseras. Med hänsyn tagen till denna risk 
kan inte ett reformutrymme som uppkommer 
först 2013 och 2014 intecknas för tidigt. Risken 
för en mer negativ utveckling (se avsnitt 5.3) 
talar i stället för att låta det offentliga sparandet 
stärkas relativt snabbt, för att säkerställa att 
Sverige går in i nästa lågkonjunktur med 
överskott i de offentliga finanserna. 

De åtgärder som föreslås i denna proposition 
består i huvudsak av förslag till anslags-
förändringar och förändringar av skatteregler för 
2011, men också till en viss del av aviseringar av 
vissa utgiftsreformer som är avsedda att träda i 
kraft efter 2011, och som därmed ingår i 
förslaget till preliminära utgiftsramar för åren 
efter 2011. Därutöver redovisar regeringen ett 
antal reformambitioner för åren efter 2011 som 
inte påverkar de i denna proposition beräknade 
inkomsterna och utgifterna. Dessa reform-
ambitioner, och tidplanen för dem, betingas av 
att ett tillräckligt stort överskott i de offentliga 
finanserna av permanent natur faktiskt uppstår. 
För att kunna beskriva dessa reformambitioner 
och ange prioriteringar för mandatperioden har 
regeringen gjort en preliminär bedömning av 
reformutrymmet för hela mandatperioden, där 
osäkerheten i bedömningen har beaktats genom 
att reformutrymmet beräknats med en 
säkerhetsmarginal i förhållande till överskotts-
målet (se fördjupningsrutan En preliminär 
bedömning av reformutrymmet 2012–2014). 
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Sammantaget bedömer regeringen att det är 
rimligt att i nuläget upprätthålla en säkerhets-
marginal på minst 1 procent av BNP i 
strukturellt sparande 2014. Hänsyn har då tagits 
till den negativa riskbilden, att konjunkturcykeln 
normalt är asymmetrisk och till osäkerheten i 
bedömningen av det strukturella sparandet. Med 
dessa förutsättningar bedöms i nuläget reform-
utrymmet för mandatperioden, utöver de 
reformer som föreslås eller aviseras i denna 
proposition, preliminärt uppgå till omkring 
40 miljarder kronor. Detta utrymme kan senare 
visa sig bli mindre eller större. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En preliminär bedömning av reformutrymmet 
2012–2014 

Med tanke på osäkerheten om den framtida 
ekonomiska utvecklingen är det inte lämpligt att 
lägga fast ett reformutrymme för mer än det 
kommande budgetåret. Utrymmet för ofinan-
sierade reformer eller behovet av besparingar bör 
bestämmas löpande inför varje nytt budgetår i 
den takt som ny information om den 
ekonomiska utvecklingen tillkommer och prog-
noserna blir säkrare. Det hindrar inte att en 
preliminär uppskattning av storleken på reform-
utrymmet på lite längre sikt görs utifrån 
prognosen för sparandet under den senare delen 
av mandatperioden (se tabell 4.1). Självklart kan 
en sådan bedömning inte ligga till grund för 
några säkra utfästelser om framtida reformer. 
Den ska i stället ses som en grov uppskattning 
givet att den prognostiserade utvecklingen slår 
in. Faktiska reformer kan sedan endast föreslås 
om bedömningen inte ändras när osäkerheten 
minskar med tiden. 

Ett sätt att hantera osäkerheten i be-
dömningen är att beräkna reformutrymmet 
utifrån att det 2014 ska finnas en kvarvarande 
säkerhetsmarginal i förhållande till överskotts-
målet. Behovet av en säkerhetsmarginal kan 
motiveras utifrån att BNP-gapen vanligtvis inte 
är symmetriska, vilket gör att det genomsnittliga 
strukturella sparandet tenderar att överskatta det 
genomsnittliga faktiska sparandet. I 
departementspromemorian Utvärdering av 
överskottsmålet uppskattas denna asymmetri ge 
upphov till en skillnad mellan det genomsnittliga 
faktiska sparandet och det genomsnittliga 
strukturella sparandet på drygt 1 procent av 
BNP (Ds 2010:4). Ett ytterligare motiv till en 
säkerhetsmarginal är att risken för att 
konjunkturutvecklingen blir sämre än förväntat 
för närvarande är stor (se avsnitt 5.3). Även 
risken för större persistenseffekter än förväntat, 
dvs. långvariga negativa effekter på 
arbetskraftutbud och produktivitetstillväxt till 
följd av den senaste konjunkturnedgången, talar 
för behovet av en säkerhetsmarginal. Till detta 
kan läggas att den genomsnittliga revideringen av 
det strukturella sparandet under perioden 2000–
2006 uppgick till drygt 1 procent av BNP, vilket 
motiverar en säkerhetsmarginal av motsvarande 
storlek till överskottsmålet. Mot denna bak-
grund gör regeringen bedömningen att en rimlig 
säkerhetsmarginal till överskottsmålet för det 
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strukturella sparandet uppgår till minst 1 procent 
av BNP.24 Om ett preliminärt reformutrymme 
beräknas utifrån det strukturella sparandet för 
2014, givet denna säkerhetsmarginal, innebär det 
att det strukturella sparandet bör uppgå till 
minst 2 procent av BNP detta år. En ytterligare 
avstämningspunkt av en sådan säkerhetsmarginal 
är att den konjunkturjusterade sjuårsindikatorn 
för 2011 samtidigt överstiger 1 procent av BNP. 

Tabell 4.2 visar det tillkommande reform-
utrymmets storlek under innevarande mandat-
period i ett räkneexempel som bygger på att lika 
stora budgetförsvagningar genomförs alla år 
2012–2014, givet att det strukturella sparandet 
2014 ska uppgå till exakt 2 procent av BNP. 

 
Tabell 4.2 Preliminärt reformutrymme 2012–2014 om det 
strukturella sparandet ska vara exakt 2 procent av BNP 
2014 
Procent av BNP 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Ackumulerad reformkostnad, 
mdkr 

  14,9 31,2 48,2 

Finansiellt sparande -1,3 -0,4 0,6 1,2 1,7 

Sjuårsindikatorn 0,6 0,4    

   konjunkturjusterad 1,5 1,5    

Strukturellt sparande 0,6 1,0 1,6 1,9 2,0 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Kalkylen ger ett sammanlagt reformutrymme på 
ca 48 miljarder kronor för åren 2012–2014 
utöver det reformutrymme som tas i anspråk av 
förslagen och aviseringarna i denna proposition. 
Det motsvarar en reform om knappt 15 mil-
jarder kronor per år. I tabell 4.2 redovisas de 
sammanräknade kostnaderna för reformerna, 
dvs. sparandeförsämringen 2013 är summan av 
kostnaderna för reformen 2012 och 2013 och 
sparandeförsämringen 2014 av reformerna under 
alla tre åren 2012–2014. Det har antagits att 
reformens kostnader ökar i takt med BNP i 
löpande priser, dvs. en reform som genomförs 
2012 och då kostar 14,9 miljarder kronor 
försämrar sparandet med cirka 15,6 miljarder 
kronor 2013 och 16,3 miljarder kronor 2014, 
osv. Till detta har lagts räntekostnaden för den 
skuldökning som blir följden av reformen 
jämfört med en oförändrad politik. Med denna 
storlek på reformerna uppgår den konjunktur-

 
 
                                                      
24 Jämför riktlinjerna för budgeteringsmarginalens under utgiftstaket 

som säger att denna bör vara större ju längre prognoshorisonten är. 

justerade sjuårsindikatorn för 2011 till 1,5 pro-
cent av BNP. 

Kalkylen baseras på att det strukturella 
sparandet 2014 uppgår till exakt 2 procent av 
BNP. Om reformutrymmet 2012–2014 upp-
skattas med beaktande av att säkerhets-
marginalen till överskottsmålet ska vara minst 
2 procent av BNP 2014 blir slutsatsen att det 
preliminära reformutrymmet är mindre än 
48 miljarder kronor. Med hänsyn tagen till detta 
bedöms det tillkommande reformutrymmet för 
åren 2012–2014 uppgå till ungefär 40 miljarder 
kronor. Detta utrymme kan senare visa sig bli 
mindre eller större. 

4.3 Uppföljning av utgiftstaket för 
staten 

Statsbudgetens utgifter redovisas på 27 utgifts-
områden. De utgifter som omfattas av utgifts-
taket är utgiftsområde 1–25 och utgiftsområde 
27, samt utgifterna för ålderspensionssystemet 
vid sidan av statsbudgeten. Utgiftsområde 26 
Statsskuldsräntor m.m. ingår inte i de tak-
begränsade utgifterna, eftersom riksdagen och 
regeringen endast i begränsad omfattning kan 
påverka dessa utgifter på kort sikt. De 
takbegränsade utgifterna utgörs av faktiskt för-
brukade anslagsmedel. Detta innebär att även 
myndigheternas utnyttjande av anslagssparande 
och anslagskredit ingår. 

Skillnaden mellan det fastställda utgiftstaket 
och de takbegränsade utgifterna utgörs av den 
s.k. budgeteringsmarginalen. Om budgeterings-
marginalen tas i anspråk innebär det i regel att de 
offentliga finanserna försämras. 

I tabell 4.3 redovisas ursprungligt fastställda 
utgiftstak, slutligt fastställda tak, i denna 
proposition föreslagna utgiftstak med anledning 
av tekniska justeringar samt utfall och prognoser 
för budgeteringsmarginalen för 2000–2012. 

Det fleråriga utgiftstaket för staten främjar 
trovärdigheten i den ekonomiska politiken och 
är ett viktigt budgetpolitiskt åtagande för 
riksdagen och regeringen. Utgiftstaket har 
klarats samtliga år sedan det infördes 1997. Om 
det finns risk för att utgiftstaket kommer att 
överskridas är regeringen enligt lagen 
(1996:1059) om statsbudgeten skyldig att vidta 
åtgärder. Regeringens bedömning är att 
budgeteringsmarginalen under det redan fast-
lagda utgiftstaket för år 2010–2012 är tillräcklig 
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för att hantera den osäkerhet som finns i 
utgiftsutvecklingen (se avsnitt 4.1.3 för en mer 
utförlig beskrivning av behovet av en bud-
geteringsmarginal). 

År 2009 blev budgeteringsmarginalen 
24,4 miljarder kronor. Innevarande år beräknas 
den till 35,2 miljarder kronor, eller 3,6 procent av 
de takbegränsade utgifterna. Budgeterings-
marginalen växer sedan snabbt åren 2011 och 
2012 till 57,5 respektive 73,8 miljarder kronor. 
Dessa år utvecklas de takbegränsade utgifterna 
långsamt. Det beror främst på att de temporära 
finanspolitiska åtgärderna i samband med finans-
krisen dras tillbaka i takt med att konjunktur-
läget stabiliseras och att krisens effekter på de 
automatiska stabilisatorerna, t.ex. arbets-
marknadsrelaterade utgifter, minskar. 

Budgeteringsmarginalen 2010–2012 beräknas 
nu bli större än vad som bedömdes i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. Huvudsakligen 
beror det på att den förbättrade makro-
ekonomiska utvecklingen gör att utgifterna blir 
lägre inom främst arbetsmarknadsområdet. 

För att bufferten för prognososäkerhet enligt 
riktlinjen i avsnitt 4.1.3 ska upprätthållas bör 
budgeteringsmarginalen uppgå till minst 10, 15 
och 20 miljarder kronor för 2010, 2011 
respektive 2012. 

Budgeteringsmarginalen är väsentligt större 
samtliga år till och med 2012 än vad som följer av 
den säkerhetsmarginal som minst bör upprätt-
hållas. Det betyder emellertid inte i sig att det 
finns ett utrymme för reformer som ökar de 
takbegränsade utgifterna. Utgiftstaket ska inte 
ses som ett utgiftsmål. Utrymmet för reformer 
på utgiftssidan bestäms av regeringens be-
dömning av reformutrymmet i förhållande till 
överskottsmålet samt avvägningen mellan 
inkomst- och utgiftsreformer, givet begräns-
ningen på utgiftssidan. Den negativa riskbilden i 
den makroekonomiska utvecklingen motiverar, 
som framgår av avsnitt 4.2.3, en säkerhets-
marginal i förhållande till överskottsmålet. På 
motsvarande sätt finns i nuläget ett behov av att 
upprätthålla en större säkerhetsmarginal under 
utgiftstaket än vad som gäller vid en mer 
balanserad riskbild. 

Även om det i första hand är överskottsmålet 
som begränsar utrymmet för reformer på 
utgiftssidan finns det samtidigt skäl för att 
budgeteringsmarginalen inte ska vara större än 
att den har en rimligt styrande effekt på 
utgiftsutvecklingen. 

 

 
Tabell 4.3 Ursprungliga och faktiska utgiftstak 2000–2012 
Miljarder kronor 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ursprunglig årlig 
nominell förändring 
av utgiftstaket1 9 26 24 30 33 38 37 42 33 32 30 30 20 

Ursprungligt 
beslutade utgiftstak 744 767 810 847 877 894 931 949 971 989 1 018 1 050 1 074 

  Teknisk justering2 23 24 2 -25 -19 -24 -24 0 -14 0 6 13 9 

  Reell justering3 -2       -11      

Slutligt fastställda 
utgiftstak 765 791 812 822 858 870 907 938 957 989 1 0244 1 0634 1 0834 

Takbegränsade 
utgifter 760,0 786,3 811,6 819,1 855,6 864,3 895,2 910,1 943,4 964,6 988,8 1 005,5 1 009,2 

Budgeterings-
marginal 5,0 4,7 0,4 2,9 2,4 5,7 11,8 27,9 13,6 24,4 35,2 57,5 73,8 

Anm.: För åren 1997–1999, se 2009 års ekonomiska vårproposition.  
1 Ursprunglig nominell förändring av utgiftstaket jämfört med föregående år vid det tillfälle utgiftstaket för det aktuella året fastställdes för första gången. Beloppen i 
första raden i tabellen avviker från förändringen mellan åren för de ursprungligt beslutade utgiftstaken (rad 2) eftersom fastställda utgiftstak regelbundet justeras av 
tekniska skäl. Exempelvis uppgick utgiftstaket för 2006 till 931 miljarder kronor när det ursprungligen fastställdes. Efter fastställandet justerades nivån av tekniska skäl 
till 907 miljarder kronor, vilket var den nivå som gällde när utgiftstaket för 2007 först fastställdes till 949 miljarder kronor, dvs. en ursprunglig ökning av utgiftstaket 
2007 med 42 miljarder kronor.  
2 Ett ursprungligt beslutat utgiftstak justeras ofta flera gånger. De tekniska justeringarna som redovisas här är de ackumulerade tekniska justeringarna för varje år. 
3 Utgiftstaket för 2000 sänktes med 2 miljarder kronor på grund av en fastighetsskattereform. Utgiftstaket för 2007 sänktes med 11 miljarder kronor i BP07. Dessa två 
förändringar av utgiftstakets nivå är inte tekniska justeringar, utan finanspolitiskt motiverade sänkningar av utgiftstaket.  
4 Regeringens förslag till utgiftstak med anledning av tekniska justeringar i denna proposition. 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 
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Diagram 4.2 visar hur utgiftstakets nivå 
förändrats över tiden när hänsyn tagits till de 
tekniska justeringarna.25 Det över tiden jäm-
förbara utgiftstaket låg mellan 2000 och 2005 på 
en relativt stabil nivå runt 31 procent av BNP. 
Åren 2006 till och med 2008 minskade det något 
som andel av BNP. De över tiden jämförbara 
takbegränsade utgifterna minskade mer under 
denna period och understeg 30 procent av BNP 
2007. Under 2009 steg både utgiftstaket och de 
takbegränsade utgifterna som andel av BNP. 
Detta skedde främst på grund av att nominell 
BNP minskade, men utgiftskvoten för de 
takbegränsade utgifterna ökade även på grund av 
stigande utgifter inom i första hand arbets-
marknadsområdet. 

 
Diagram 4.2 Utgiftstak och takbegränsade utgifter, 
jämförbara över tiden 
Procent av BNP 
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Utgiftstak Takbegränsade utgifter

 
Anm.: För att uppnå jämförbarhet över tiden har utgiftstak och takbegränsade 
utgifter i diagrammet rensats från skillnader över tiden i tekniska justeringar. 
Källor: Ekonomistyrningsverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar 

 
Från och med 2010 väntas utgiftstaket och de 
takbegränsade utgifterna falla som andel av BNP 
när konjunkturen vänder och BNP ökar 
snabbare än normalt samtidigt som utgifterna 
utvecklas långsammare. Att de takbegränsade 
 
 
                                                      
25 På grund av regelbundet förekommande tekniska justeringar av 

utgiftstaket försvåras jämförelser över tiden av utgiftstakets utveckling. 

För att uppnå jämförbarhet har utgiftstaket och de takbegränsade 

utgifterna i diagram 4.2 rensats från skillnader över tiden i dessa tekniska 

förändringar. Utgångspunkten i diagram 4.2 är den aktuella utgifts-

strukturen och de tekniska justeringar som gäller för 2012. Utgiftstaket 

för åren innan 2012 är justerat genom att ge utgiftstaket för samtliga år 

samma årliga ökning som det ursprungligen hade när det först fast-

ställdes, givet att någon reell förändring därefter inte har gjorts av den 

ursprungligt fastställda nivån. Över tiden jämförbara takbegränsade 

utgifter beräknas genom att från det på detta sätt beräknade utgiftstaket 

dra bort den faktiska budgeteringsmarginalen. 

utgifterna som andel av BNP varierar från år till 
år visar att utgifterna bidrar till att stabilisera 
efterfrågan i ekonomin som en del av de 
automatiska stabilisatorerna. 

4.4 Finanspolitikens effekter på 
efterfrågan 

Förändringen i det faktiska finansiella sparandet 
är ett grovt mått på den offentliga sektorns 
effekter på efterfrågan. Förändringen kan delas 
in i tre bakomliggande faktorer: automatiska 
stabilisatorer, diskretionär finanspolitik och 
övriga saldopåverkande faktorer. 

Vid en konjunkturnedgång sjunker skatte-
inkomsterna medan utgifterna för exempelvis 
arbetslöshetsersättning ökar. Detta innebär att 
de offentliga finanserna försvagas, samtidigt som 
efterfrågan i ekonomin hålls uppe. Det omvända 
gäller vid en konjunkturförstärkning. Anpass-
ningarna sker utan att några särskilda beslut 
behöver fattas. Det innebär att finanspolitiken 
bidrar till att dämpa konjunktursvängningarna 
genom de automatiska stabilisatorerna. 

Med diskretionär finanspolitik avses den 
direkta effekt nya finanspolitiska åtgärder har på 
det finansiella sparandet. Det extra tillfälliga 
statsbidraget till kommunerna och höjningen av 
grundavdraget för pensionärer är exempel på 
förslag som direkt påverkar det finansiella 
sparandet. Effekten på det finansiella sparandet 
redovisas det år åtgärden träder i kraft. 

De offentliga finanserna påverkas av en rad 
andra faktorer än de automatiska stabilisatorerna 
och den diskretionära finanspolitiken i stats-
budgeten. Exempel på sådana faktorer är BNP-
tillväxtens sammansättning, förändringar i 
kapitalinkomster och ränteutgifter till följd av 
förändringar av den offentliga sektorns tillgångar 
och skulder, förändringar i ränteläget och trans-
fereringsutgifternas utveckling på grund av den 
demografiska utvecklingen och beteende-
förändringar. Slutligen påverkas de offentliga 
finanserna av beslut inom den kommunala 
sektorn. 

Förändringen i det strukturella sparandet 
brukar användas som en indikator på finans-
politikens inriktning. Denna indikator omfattar, 
som framgår av tabell 4.4, inte bara diskretionär 
finanspolitik i statsbudgeten utan även andra 
saldopåverkande faktorer. Det kan gälla för-
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ändringar i kommunsektorns sparande, t.ex. på 
grund av förändrad kommunal utdebitering, och 
förändringar i det offentliga sparandet som beror 
på strukturella förändringar i ekonomin. 

Om förändringen i det strukturella sparandet 
är noll indikerar detta att finanspolitiken 
(bortsett från effekten av de automatiska 
stabilisatorerna) har en neutral effekt på resurs-
utnyttjandet i ekonomin. Om det strukturella 
sparandet i stället ökar eller minskar indikerar 
det att finanspolitiken har en åtstramande 
respektive expansiv effekt på resursutnyttjandet. 

Det bör understrykas att förändringen av det 
strukturella sparandet inte ger någon exakt bild 
av vilken effekt finanspolitiken har på den 
samlade efterfrågan. Effekten beror inte bara på 
storleken på det strukturella sparandets för-
ändring, utan också på exempelvis konsumtions-
benägenheten hos de grupper vilkas inkomster 
förbättras av en expansiv finanspolitisk åtgärd, 
och importinnehållet i den ökade konsumtionen. 
För att närmare studera de finanspolitiska 
åtgärdernas effekter på BNP och arbets-
marknaden krävs avancerade ekonomiska 
modeller. Förändringen i det strukturella 
sparandet ska därför endast ses som en indikator 
på finanspolitikens effekter på efterfrågan. 

 
Tabell 4.4 Indikatorer för impuls till efterfrågan 
Årlig förändring, procent av BNP 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Finansiellt sparande -0,1 0,9 1,4 1,0 0,9 

     varav      

     Automatiska stabilisatorer 1,5 0,4 0,5 0,3 0,4 

     Engångseffekter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

     Extraordinära 
     kapitalvinster 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 0,0 

Strukturellt sparande -1,5 0,4 0,9 0,7 0,5 

     varav      

     Diskretionär finanspolitik1 -1,2 0,1 0,3 0,1 0,1 

     Kapitalkostnader, netto -0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

     Kommunsektorns finanser 0,5 -0,4 0,0 0,0 0,1 

     Övrigt -0,7 0,6 0,8 0,6 0,3 

BNP-gap,  
förändring i procentenheter 

 
2,5 

 
0,8 

 
0,9 

 
0,5 0,6 

1 Avser utgifts- och inkomstförändringar 2010–2014 i förhållande till tidigare år 
av beslutade, föreslagna eller aviserade reformer (se tabell 10.2). 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 4.4 visar förändringen av det finansiella 
sparandet fördelat på olika faktorer, samt finans-
politikens inriktning mätt med förändringen av 
det strukturella sparandet. Finanspolitiska 
åtgärder om ca 39 miljarder kronor 2010 (diskre-

tionär finanspolitik) är en starkt bidragande 
orsak till att det strukturella sparandet sjunker 
med 1,5 procent av BNP. Detta motverkar en 
varaktig nedgång i sysselsättningen samtidigt 
som efterfrågan hålls uppe i den djupa 
lågkonjunkturen. Under 2011 förväntas de 
strukturella sparandet förbättras marginellt, 
samtidigt som BNP växer i god takt och BNP-
gapet krymper. De vidtagna åtgärderna är därför 
förenliga med en ansvarsfull finanspolitik. 

Sverige är ett av få EU-länder som inte blir 
föremål för ett underskottsförfarande 

Enligt de fördragsfästa kriterierna i stabilitets- 
och tillväxtpakten får underskott i den offentliga 
sektorns finansiella sparande normalt inte vara 
större än 3 procent av BNP. Om ett medlems-
land bryter mot denna regel inleds ett under-
skottsförfarande för att se till att landet i fråga 
vidtar åtgärder för att komma till rätta med det 
för stora underskottet. Till att börja med under-
söker kommissionen om de undantag som 
nämns i fördraget kan tillämpas. EU-
kommissionen ska därvid granska om över-
skridandet av referensvärdet är exceptionellt, 
tillfälligt och om underskottet ligger nära 
3 procent av BNP. Alla tre villkoren måste vara 
uppfyllda för att ett land inte ska bli föremål för 
ett underskottsförfarande. 

I augusti 2010 uppfyllde 24 av EU:s 
27 medlemsländer inte kraven i Stabilitets- och 
tillväxtpakten, och är därför föremål för ett 
underskottsförfarande. Endast Sverige, Estland 
och Luxemburg kommer med största sanno-
likhet inte att behöva genomgå ett sådant 
förfarande under 2010. 

De kraftigt försämrade offentliga finanserna i 
många EU-länder ställer krav på ett trovärdigt 
återställande. Det finns annars en stor risk att 
länderna inte klarar framtida offentliga 
åtaganden och att de dessutom går in i nästa 
lågkonjunktur med betydligt sämre offentliga 
finanser än vad som var fallet när den senaste 
nedgången inleddes. De underskott som uppstår 
i en långkonjunktur måste vara tillfälliga och 
hanterbara för att förtroendet för de europeiska 
ekonomierna ska kunna upprätthållas. 

Samtidigt som de konsolideringar som nu 
genomförs i många EU-länder är nödvändiga, 
kommer de i många fall att leda till en lägre 
tillväxt och högre arbetslöshet än om de hade 
kunnat undvikas. Denna utveckling understryker 
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betydelsen av budgetdisciplin och stabila offent-
liga finanser för att inte budgetförstärkningar 
med ofta höga samhällsekonomiska kostnader 
ska tvingas fram i en krissituation. 

4.5 Tekniska justeringar av utgifts-
taket för staten 2010–2014 
samt förslag till utgiftstak för 
staten 2013 och 2014 

Tekniska justeringar av utgiftstaket 

Varje beslut om nytt utgiftstak innebär att taket 
definieras på ett visst sätt i förhållande till de 
takbegränsade utgifterna. Det gäller dels vilka 
utgifter som omfattas av taket, dels hur dessa 
utgifter redovisningsmässigt är bokförda i 
statsbudgeten. Riksdagen fastställer efter förslag 
i budgetpropositionen vanligtvis nivån på 
utgiftstaket för det tredje tillkommande året.26 
Från det att utgiftstaket fastställts till dess att det 
tredje tillkommande året har passerat ska 
utgiftstakets begränsande effekt på de statliga 
utgifterna vara densamma för det specifika året. 

Under en så lång period sker emellertid 
normalt budgetmässiga förändringar av olika slag 
som förändrar de takbegränsade utgifterna, men 
som inte motsvaras av ett förändrat offentligt 
åtagande. Omvänt kan förändringar genomföras 
som påverkar det offentliga åtagandet men som 
av tekniska skäl inte påverkar de takbegränsade 
utgifterna, t.ex. beslut om s.k. skatteutgifter. För 
att utgiftstaket ska behålla den ursprungliga 
finansiella stramheten och vara förenligt med 
överskottsmålet under hela perioden måste 
därför beslutade tak justeras så att budget-
förändringar av detta slag neutraliseras. 

Tekniska justeringar syftar till att utgiftstaket 
ska utgöra en lika stram begränsning för de 
offentliga utgifterna efter justeringen som före 
de förändringar som föranleder justeringen. För 
att föranleda en teknisk justering av utgiftstaket 
ska den förändring som ger upphov till 
justeringen inte ha samma nettoeffekt på den 
 
 
                                                      
26 Det är numera obligatoriskt för regeringen att i budgetpropositionen 

föreslå utgiftstak för det tredje tillkommande året. I syfte att tydliggöra 

hur en återgång till överskott i de offentliga finanserna ska ske föreslår 

regeringen i denna proposition även utgiftstak för det fjärde 

tillkommande året. 

konsoliderade offentliga sektorns utgifter eller 
det offentliga finansiella sparandet, som på de 
takbegränsade utgifterna. Sedan utgiftstaket 
infördes 1997 har beslutade utgiftstak justerats 
tekniskt vid flera tillfällen. 

Vissa reformer och förändringar som redo-
visas i denna proposition föranleder tekniska 
justeringar av utgiftstaket (se tabell 4.5). Fler-
talet av dessa är reformer eller andra förändringar 
som föranleder en justering av statsbidragen till 
kommuner och landsting. De tekniska juster-
ingarna omfattar redan fastlagda utgiftstak för 
2010–2012. Regeringen gjorde i 2010 års 
ekonomiska vårproposition en bedömning av 
nivån för utgiftstaket 2013 och 2014. Reger-
ingens förslag till utgiftstak för 2013 och 2014 
som lämnas i denna proposition tar hänsyn till 
de föreslagna tekniska justeringarna. 
 
Tabell 4.5 Tekniska justeringar av utgiftstaket för staten 
2010–2014 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Utgiftstak för staten i 
VÅP09 1 024 1 054 1 074 1 0841 1 0941

Reglering kommunal-
ekonomisk utjämning: höjt 
särskilt grundavdrag till 
pensionärer  7,50 7,50 7,50 7,50 

Bruttoredovisning av 
avgifter hos 
Transportstyrelsen  1,09 1,09 1,09 1,09 

Reglering kommunal-
ekonomisk utjämning: höjt 
utjämningsbelopp Sverige-
Danmark  0,19 0,19 0,19 0,19 

Nivåhöjning statligt 
utjämningsbidrag till 
kommuner för LSS-
kostnader 0,13 0,21 0,21 0,21 0,21 

Summa tekniska 
justeringar 0,13 8,99 8,99 8,99 8,99 

Summa tekniska 
justeringar (avrundat) 0 9 9 9 9 

Förslag till utgiftstak för 
staten 1 024 1 063 1 083 1 093 1 103 

1 Bedömd nivå för utgiftstaket 2013 och 2014 i 2010 års ekonomiska 
vårproposition. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Regeringen föreslår i denna proposition att det 
särskilda grundavdraget för pensionärer höjs 
2011. Detta minskar kommunernas och lands-
tingens skatteintäkter med totalt 7,5 miljarder 
kronor. För att kommunernas och landstingens 
inkomster inte ska försämras föreslår regeringen 
därför att det under utgiftsområde 25 Allmänna 
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bidrag till kommuner upptagna anslaget 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning ökas med det 
belopp som motsvarar skattebortfallet. 

I samband med skapandet av mer enhetliga 
finansieringsformer för Transportstyrelsens 
verksamhet kommer ett stort antal avgifter som i 
dag är nettoredovisade att fr.o.m. 2011 
bruttoredovisas på statsbudgeten. Totalt uppgår 
beloppet till 1,59 miljarder kronor. En sådan 
omläggning motiverar normalt en teknisk 
justering uppåt av utgiftstaket. Emellertid 
flyttades delar av dessa avgifter (motsvarande 0,5 
miljarder kronor) i motsatt riktning år 2001 
(från att ha varit bruttoredovisade till att bli 
nettoredovisade) utan att utgiftstaket justerades 
nedåt. Denna del av beloppet motiverar därför 
inte en justering av taket uppåt vid återgången 
till bruttoredovisning. Den tekniska justeringen 
uppgår därför till 1,09 miljarder kronor. 
Skillnaden mellan förändringen av de tak-
begränsade utgifterna och justeringen av taket 
tar därmed budgeteringsmarginalen i anspråk. 

Utjämningsordningen för pendlare mellan 
Sverige och Danmark reglerar hur mycket 
skattemedel som ska betalas tillbaka till det land 
där pendlaren bor som kompensation för att det 
är i bostadslandet som pendlaren utnyttjar 
skattefinansierad offentlig service. Hittills är 
nettoomslutningen positiv för svensk del, dvs. 
skattebetalningar från Danmark av personer som 
bor i Sverige är större än den motsatta 
betalningsströmmen. Svenska staten får därmed 
ersättning från Danmark som förs till 
inkomsttitel, och det under utgiftsområde 25 
Allmänna bidrag till kommuner upptagna 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
ökas med motsvarande belopp. Ersättningen från 
Danmark är 0,19 miljarder kronor högre 2010 än 
den var 2009. Beloppet motsvarar en fordran 
avseende kommunala skatteintäkter vilket 
innebär att förändringen är neutral för de 
offentliga finanserna och därför motiverar en 
teknisk justering av utgiftstaket. 

Beräkningen av omslutningen i det kommu-
nala kostnadsutjämningssystemet för verksam-
het enligt lagen (1993:387) om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) är 0,13 
miljarder kronor högre 2010 samt 0,21 miljarder 
kronor högre fr.o.m. 2011 än motsvarande 
beräkning i budgetpropositionen för 2010. 
Ökningen av det under utgiftsområde 25 
Allmänna bidrag till kommuner upptagna 
anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-

kostnader motsvaras av en prognostiserad ökning 
av kommunernas avgifter till staten. Därmed 
påverkas inte den offentliga sektorns finansiella 
sparande. Förändringen motiverar en höjning av 
utgiftstaket. Motsvarande tekniska justeringar 
har gjorts tidigare år i samband med att 
omslutningen i utjämningssystemet förändrats. 

I enlighet med tillämpad praxis avrundas de 
årsvisa tekniska justeringarna till hela miljarder 
kronor. Sammantaget motiverar dessa för-
ändringar att de tidigare fastställda nivåerna på 
utgiftstaket för 2011 och 2012 bör höjas med 
9 miljarder kronor båda åren. Även de i 2010 års 
ekonomiska vårproposition bedömda nivåerna 
på utgiftstaket för 2013 och 2014 bör höjas med 
9 miljarder kronor. 

I tabell 4.6 redovisas av riksdagen fastställda 
nivåer på utgiftstaket för perioden 2010–2012, 
samt de nivåer på utgiftstaket som regeringen i 
denna proposition föreslår för 2011–2014. 
 
 
Regeringens förslag: För 2011 och 2012 fastställs 
utgiftstaket för staten inklusive ålders-
pensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 
1 063 000 000 000 respektive 1 083 000 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

föreslår i denna proposition förändringar som 
motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för 
åren 2011 och 2012. Regeringen föreslår därför 
att de tidigare fastställda nivåerna på utgiftstaket 
för 2011 och 2012 höjs med 9 miljarder kronor 
båda åren till 1 063 respektive 1 083 miljarder 
kronor. 

Utgiftstak för staten 2013 och 2014 

I 2010 års ekonomiska vårproposition redo-
visade regeringen en bedömning av utgiftstaket 
för 2013 och 2014. Även i denna proposition 
förlängs tidsperspektivet med ett år jämfört med 
den ordning som normalt tillämpas och 
regeringen föreslår utgiftstak även för det fjärde 
året, dvs. för 2014. Förslaget till utgiftstak för 
det fjärde året är ett viktigt instrument för att 
tydliggöra hur en återgång till överskott i de 
offentliga finanserna ska klaras. 

Samtidigt är osäkerheten stor avseende den 
framtida konjunkturutvecklingen och den lång-
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siktigt hållbara tillväxttakten och det finns stora 
risker för bakslag. Det förlängda tidsperspektivet 
kan också bidra till ökad osäkerhet. Eftersom 
utgiftstaket sätts i nominella termer och inte 
ändras kommer dess förhållande till andra 
makroekonomiska storheter, såsom BNP, att 
förändras om bedömningen av ekonomin i 
övrigt förändras. 

Det är också viktigt att påpeka att de tak-
begränsade utgifterna är känsliga för 
förändringar i bedömningen av den makro-
ekonomiska utvecklingen. Utvecklingen av 
priser och löner samt av antalet personer som 
uppbär ersättning från olika transfererings-
system är avgörande för utgiftsutvecklingen. 

I tabell 4.6 redovisas regeringens förslag till 
utgiftstak för 2013 och 2014. 

 
 
Regeringens förslag: För 2013 och 2014 fastställs 
utgiftstaket för staten inklusive ålderspensions-
systemet vid sidan av statsbudgeten till 
1 093 000 000 000 respektive 1 103 000 000 000 
kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: De tak-

begränsade utgifterna omfattar utgiftsområde  
1–25 och 27 samt ålderspensionssystemet vid 
sidan av statsbudgeten. 

Genom utgiftstaket ges riksdagen och 
regeringen förbättrade möjligheter till kontroll 
och styrning över anvisade medel och utgifts-
utvecklingen. Utgiftstaket leder även till att 
behovet av prioriteringar mellan utgiftsområden 
tydliggörs och att en utveckling där skatteuttaget 
måste höjas till följd av bristfällig utgiftskontroll 
förebyggs. 

Regeringens avväganden som ligger bakom 
den föreslagna nivån på utgiftstaket för ett nytt 
år tydliggörs genom att de motiveras med 
utgångspunkt i hur taket förhåller sig till andra 
makroekonomiska storheter. Lämpliga indika-
torer vid fastställandet av utgiftstakets nivå för 
ett nytt år är: utgiftstakets relation till över-
skottsmålet, utvecklingen av de totala offentliga 
utgifterna i förhållande till BNP, budgeterings-
marginalens storlek samt utvecklingen av de 
takbegränsade utgifterna i fasta priser. Nedan 
följer en motivering av utgiftstakets nivå 2013 
och 2014 med utgångspunkt i bl.a. dessa 
indikatorer. 

Relationen till överskottsmålet 
Utgiftstaket bör fastställas på en nivå som är 
förenlig med överskottsmålet och en långsiktigt 
hållbar finanspolitik. Regeringens förslag till 
utgiftstak 2013 och 2014 tar därför sin utgångs-
punkt i en samlad bedömning av det budget-
politiska regelverket och prognosen för de 
offentliga finanserna. 

Den prognos för det offentliga sparandet som 
sammanfattas i tabell 4.1 bygger på utvecklingen 
av de takbegränsade utgifterna i tabell 4.6. 
Konjunkturuppgången bidrar till att det 
finansiella sparandet förbättras snabbt i takt med 
att BNP och resursutnyttjandet stärks. Samtidigt 
förstärks också det strukturella sparandet. Enligt 
prognosen når det finansiella sparandet 
1,0 procent av BNP 2012 och 2014 uppgår 
sparandet till 2,9 procent av BNP. 

Utgifterna under utgiftstaket ökar för-
hållandevis långsamt under de närmast 
kommande åren. Det beror främst på åter-
hämtningen på arbetsmarknaden och de 
strukturella reformer på ohälsoområdet som 
regeringen tidigare har genomfört. Budget-
eringsmarginalen under utgiftstaket växer därför 
till jämförelsevis höga nivåer fram till 2012. 

Regeringens bedömning i 2010 års 
ekonomiska vårproposition var att utgiftstaket 
borde öka med 10 miljarder kronor per år 2013 
och 2014. Regeringen anser att denna 
bedömning fortfarande är väl avvägd. Det är en 
nödvändig nedväxling jämfört med öknings-
takten tidigare år. Den årliga ökningen av 
utgiftstaket 2013 och 2014 med 10 miljarder 
kronor är mindre än under tidigare år. När 
utgiftstaket för 2011 och 2012 ursprungligen 
fastställdes ökade det med 30 respektive 
20 miljarder kronor per år. 

Utgiftstaket är ett viktigt instrument för att 
uppnå målet om överskott i den offentliga 
sektorns sparande och det bör fastställas så att 
det stödjer överskottsmålet. Den föreslagna 
nivån på utgiftstaket 2013 och 2014 innebär en 
återgång till utgiftstak som i högre grad är 
förenliga med överskottsmålet. 

Budgeteringsmarginalen 2014 motsvarar 
1,5 procent av BNP. Även om hela bud-
geteringsmarginalen 2014 hypotetiskt skulle 
utnyttjas för utgiftsförändringar som försämrar 
de offentliga finanserna, är det förenligt med ett 
strukturellt överskott på över 1 procent av BNP 
i den offentliga sektorns finansiella sparande, 
givet prognosen för den offentliga sektorns 
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finanser.27 Regeringens avsikt är emellertid inte 
att hela budgeteringsmarginalen för 2014 ska tas 
i anspråk för utgiftsreformer. Det beror bl.a. på 
behovet av återstående osäkerhetsmarginal under 
utgiftstaket. Dessutom inkluderar regeringens 
reformambitioner ett antal skattesänkningar, 
vilket innebär att en del av det totala reform-
utrymmet tas i anspråk på budgetens inkomst-
sida. 

Därutöver begränsas de totala reform-
ambitionerna av att regeringen bedömer att det i 
nuläget är rimligt att upprätthålla en säkerhets-
marginal till överskottsmålet så att det 
strukturella sparandet som andel av BNP ligger 
minst 1 procent över målet 2014 (se avsnitt 
4.2.3). Enligt riktlinjen för budgeterings-
marginalens storlek bör den uppgå till minst 
3 procent av de takbegränsade utgifterna för det 
tredje och fjärde tillkommande året (se vidare 
avsnitt 4.1.3). Mot bakgrund av riskbilden och 
behovet av en säkerhetsmarginal till överskotts-
målet är det rimligt att budgeteringsmarginalen 
2014 är större än 3 procent. 

Om budgeteringsmarginalen tas i anspråk av 
utgiftsökningar till följd av makroekonomiska 
risker är detta ofta inte ett problem i förhållande 
till överskottsmålet. Det sätt på vilket över-
skottsmålet är formulerat innebär att de utgifts-
ökningar som följer av en konjunkturell uppgång 
av arbetslösheten och andra automatiska 
stabilisatorer normalt bör tillåtas försvaga den 
offentliga sektorns finansiella sparande. 
Därigenom ges de automatiska stabilisatorerna 
möjlighet att verka fullt ut. De takbegränsade 
utgifterna är också i hög grad beroende av pris- 
och löneutvecklingen i ekonomin som helhet. 
Förändringar av de takbegränsade utgifterna till 
följd av oväntat höga priser och löner kan 
normalt tillåtas absorberas av budgeterings-
marginalen, utan att detta leder till en konflikt 
med överskottsmålet. Det beror på att generella 
förändringar av pris- och lönenivån normalt har 
små effekter på det finansiella sparandet, 
eftersom den offentliga sektorns inkomster och 
 
 
                                                      
27 Hela budgeteringsmarginalen bör emellertid inte utnyttjas. Enligt 

regeringens riktlinjer för budgeteringsmarginalens storlek bör en 

marginal motsvarande minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna 

finnas kvar under budgetåret för att hantera osäkerhet i 

utgiftsbedömningarna. Det motsvarar knappt 0,3 procent av BNP. 

Budgeteringsmarginalen 2014 exklusive denna säkerhetsmarginal uppgår 

till 1,3 procent av BNP (jämfört med 1,5 procent av BNP i tabell 4.6). 

utgifter, sett över ett par år, tenderar att påverkas 
i ungefär samma utsträckning av sådana 
förändringar. Strukturella förändringar av de 
takbegränsade utgifternas reala nivå tenderar 
dock att påverka indikatorerna för överskotts-
målet. 
 
Tabell 4.6 Utgiftstak för staten 2010–2014 
Miljarder kronor om inget annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Av riksdagen beslutade 
utgiftstak 1 024 1 054 1 074 1 0841 1 0941 

Regeringens förslag till 
utgiftstak 1 024 1 063 1 083 1 093 1 103 

Årlig förändring av 
utgiftstaket vid 
ursprungligt förslag 30 30 20 10 10 

Utgiftstak,  
procent av BNP 31,1 30,8 30,1 28,9 28,0 

Utgiftstak, procent av 
potentiell BNP 30,2 30,1 29,5 28,6 27,7 

Utgiftstak, fasta priser2 1 010 1 042 1 051 1 043 1 032 

Takbegränsade utgifter 988,8 1 005,5 1 009,2 1 022,4 1 043,0 

Takbegränsade utgifter, 
procent av BNP 30,1 29,1 28,0 27,1 26,4 

Takbegränsade utgifter, 
fasta priser2 975,1 985,6 979,1 975,7 976,1 

Budgeteringsmarginal 35,2 57,5 73,8 70,6 60,0 

Budgeteringsmarginal, 
procent av 
takbegränsade utgifter 3,6 5,7 7,3 6,9 5,8 

Budgeteringsmarginal, 
procent av BNP 1,1 1,7 2,0 1,9 1,5 

Strukturellt sparande 
offentlig sektor, procent 
av BNP 0,6 1,0 2,0 2,7 3,2 

Offentliga sektorns 
utgifter, procent av 
BNP 51,4 49,8 48,6 47,6 46,8 

1 Bedömd nivå för utgiftstaket för staten i 2010 års ekonomiska vårproposition. 
2 Beräkningen av fasta priser är utförd med en schabloniserad metod. När det 
gäller de takbegränsade utgifterna är utgifter motsvarande andelen 
transfereringsanslag (känsliga för förändringar i volym och makroekonomiska 
förutsättningar) deflaterade med implicitprisindex för hushållens 
konsumtionsutgifter, utgifter motsvarande andelen förvaltningsanslag (pris- och 
löneomräknade anslag) är deflaterade med implicitprisindex för statliga 
konsumtionsutgifter och utgifter motsvarande andelen anslag som inte är 
indexerade är deflaterade med deflatorn för BNP. Samma metod har använts för 
beräkningen av utgiftstaket i fasta priser (med undantag för att 1 procent av de 
takbegränsade utgifterna, motsvarande riktlinjen för budgeteringsmarginalens 
storlek för innevarande år, har behandlats som transfereringsanslag).  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Utgiftstaket och de totala offentliga utgifterna i 
förhållande till BNP 
Utgiftstaket omfattar större delen av utgifterna i 
staten och ålderspensionssystemet. Tillsammans 
med utgifterna i kommuner och landsting utgör 
de i det närmaste de totala utgifterna för den 
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offentliga sektorn.28 Det är denna utgiftsnivå, 
tillsammans med överskottsmålet, som i 
slutändan är avgörande för hur stora de samlade 
skatteintäkterna behöver vara. De flesta skatter 
ger upphov till välfärdsförluster som måste vägas 
mot nyttan av de utgifter skatterna finansierar. 
Utgiftstaket bör sättas i samklang med 
regeringens ambitioner för skattepolitiken. 

Regeringens ambition är, som tidigare anförts, 
att utgiftstaket trendmässigt ska falla något som 
andel av BNP. Utgiftskvoten i Sverige är hög i 
ett internationellt perspektiv. Därmed blir också 
det skatteuttag som krävs för att finansiera 
utgifterna relativt högt. Även om det inte finns 
något mekaniskt samband mellan den 
aggregerade skattekvoten och de samlade 
effektivitetsförlusterna riskerar ändå ett högt 
skatteuttag att verka snedvridande och kan 
hämma ekonomisk aktivitet, sysselsättning och 
välfärd. En lägre skatt på arbete kan bl.a. påverka 
arbetsutbudet i positiv riktning. 

Den svaga konjunkturutvecklingen under 
2009, med fallande nominell BNP, innebar att 
utgiftstaket ökade som andel av BNP. Från och 
med 2010 minskar utgiftstaket åter som andel av 
BNP, till följd av att BNP växer snabbt. Även de 
totala offentliga utgifterna i procent av BNP 
bedöms bli lägre 2014 än 2010. 
 
Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna och 
budgeteringsmarginalens storlek 
Budgeteringsmarginalen ska i första hand 
fungera som en buffert om utgifterna skulle 
utvecklas på ett annat sätt än beräknat (se vidare 
avsnitt 4.1.3). 

Den förhållandevis långsamma ökningstakten 
för det föreslagna utgiftstaket för 2013 och 2014 
medför att budgeteringsmarginalen dessa år 
minskar jämfört med den förhållandevis stora 
marginalen 2012. Det leder till att utgiftstaket 
blir mer styrande för utgiftsutvecklingen. Den 

 
 
                                                      
28 Utgiftstaket omfattar större delen av de saldopåverkande utgifterna i 

staten och ålderspensionssystemet enligt nationalräkenskapernas 

redovisning. Avvikelserna i utgiftsnivå mellan statsbudgeten och 

nationalräkenskaperna till följd av redovisningsprinciper motsvaras 

huvudsakligen av lika stora avvikelser på inkomstsidan. Det viktigaste 

undantaget berör lånefinansierade investeringar. I statsbudgetens 

redovisning, och därmed i utgiftstaket, ingår inte investeringsutgiften, 

men däremot amorteringar och räntor på lånen. I nationalräkenskaperna 

redovisas dessa investeringar som utgifter och påverkar det finansiella 

sparandet. 

aktuella situationen med krympande budget-
eringsmarginal från 2012 t.o.m. 2014 medför att 
det i första hand är budgeteringsmarginalen för 
det sista året (i detta fall 2014) som begränsar 
utrymmet för utgiftsökningar som permanent 
tar budgeteringsmarginalen i anspråk. 

Det är viktigt att poängtera att budgeterings-
marginalen anger det maximala utrymmet för 
reformer på utgiftssidan med hänsyn till ett antal 
andra restriktioner. Utrymmet för reformer på 
utgiftssidan begränsas för närvarande primärt av 
överskottsmålet. Även skattepolitiken under 
innevarande mandatperiod begränsar reform-
utrymmet på utgiftssidan eftersom en skatte-
sänkning tar i anspråk delar av ett potentiellt 
reformutrymme. Slutligen begränsas utrymmet 
för reformer på utgiftssidan av behovet av en 
säkerhetsmarginal under utgiftstaket. Om 
samtliga av de ovanstående villkoren är uppfyllda 
kan budgeteringsmarginalen användas för 
reformer. 

Nivån på utgiftstaket för 2013 och 2014 
medför att budgeteringsmarginalen minskar 
jämfört med 2012. Trots det är marginalen 2014 
större än vad som följer av regeringens riktlinje 
för budgeteringsmarginalens minsta storlek för 
denna tidshorisont. Samtidigt är osäkerheten 
stor i utgiftsprognoserna. Riktlinjen för 
budgeteringsmarginalens storlek beaktar i första 
hand osäkerhet om den makroekonomiska 
utvecklingen och därmed de automatiska 
stabilisatorernas inverkan på utgiftsutvecklingen. 
Den kraftiga nedgången av volymerna i 
transfereringssystemen som utgiftsprognosen 
baseras på kan också tala för ett behov av en 
något större osäkerhetsmarginal än vad som 
normalt är befogat. Om volymminskningen inte 
skulle bli av, t.ex. på grund av att minskningen av 
ohälsotalen bromsar in oväntat snabbt, kan 
utgifterna bli väsentligt högre 2014 än i 
nuvarande bedömning. 
 
Utvecklingen av de takbegränsade utgifterna i fasta 
priser 
De takbegränsade utgifterna redovisas normalt i 
nominella termer. Då består förändringen av 
utgiftsnivån mellan två år dels av en volym-
komponent, som visar förändringen i fasta 
priser, dels av en priskomponent. Volym-
komponenten visar om statens och pensions-
systemets utgifter växer eller krymper i termer 
av exempelvis årsarbetskrafter, kontorsyta eller 
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antal helårsekvivalenter med ersättning från 
något transfereringssystem.29 

De takbegränsade utgifterna omräknade till 
fasta priser är i princip lika stora 2014 som 2010. 
Det betyder att statens och pensionssystemets 
samlade storlek är volymmässigt oförändrad 
under perioden, även om de takbegränsade 
utgifterna faller som andel av BNP. Utgiftstaket 
omräknat till fasta priser är högre 2014 än 2010, 
trots att förslaget till utgiftstak för 2013 och 
2014 i denna proposition innebär att utgifts-
takets årliga ökning i nominella termer dessa år 
är lägre än tidigare år. 

Statens utgifter omräknade till fasta priser 
faller fr.o.m. 2010 t.o.m. 2014, vilket främst 
beror på fallande volymer i transfererings-
systemen för ohälsa och arbetsmarknad. 
Pensionssystemets utgifter omräknade till fasta 
priser ökar från och med 2010 till och med 2014, 
vilket beror på att antalet pensionärer ökar. 

4.6 Uppföljning av god ekonomisk 
hushållning och det kommunala 
balanskravet 

Överskottsmålet för de offentliga finanserna, 
som även inkluderar kommunsektorn, dvs. 
kommuner och landsting, är uttryckt i termer av 
finansiellt sparande såsom det definieras i 
nationalräkenskaperna. Det finns dock inget 
uttalat mål för kommunsektorns finansiella 
sparande. 

För kommuner och landsting är det 
ekonomiska resultatet, och inte det finansiella 
sparandet, avgörande för huruvida de uppfyller 
kommunallagens (1991:900) krav på en 
balanserad budget. Denna redovisning bygger på 
samma utgångspunkter som redovisningen inom 
näringslivet. Med balanserad budget avses att 
varje enskild kommun och landsting ska 
upprätta en budget så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. I undantagsfall, då synnerliga skäl 
föreligger får avvikelser göras från balanskravet. 
Ett negativt resultat i bokslutet ska regleras inom 
tre år om inte synnerliga skäl föreligger. Detta 

 
 
                                                      
29 Med helårsekvivalenter avses det antal personer som skulle kunna 

försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis räknas två 

personer som varit arbetslösa ett halvår var som en helårsekvivalent.   

krav är en restriktion som anger den lägsta 
godtagbara resultatnivån på kort sikt. 

Mellan de båda redovisningsprinciperna före-
kommer skillnader som kan uppgå till flera 
miljarder kronor enskilda år (se diagram 4.3). 
Om t.ex. investeringsutgifterna ökar kraftigt 
mellan två år får detta omedelbart genomslag på 
det finansiella sparandet, medan resultatet endast 
påverkas med avskrivningskostnaderna. Investe-
ringsutgifterna i den kommunala redovisningen 
påverkar således resultatet under flera år. 

Enligt kommunallagen ska kommuner och 
landsting även eftersträva en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Från och med 2005 
ska kommuner och landsting därför fastställa 
bl.a. de finansiella mål som är av betydelse för en 
god ekonomisk hushållning. Som referens 
används ofta att ett resultat som motsvarar 
2 procent av inkomsterna från skatter och 
generella statsbidrag, torde motsvara god 
ekonomisk hushållning. 

Kommunernas och landstingens årsredo-
visning ska innehålla en bedömning om balans-
kravet har uppfyllts. Dessutom ska den innehålla 
en utvärdering av om målen för god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. 
 
Diagram 4.3 Kommunsektorns resultat och finansiella 
sparande 2000–2014 

Miljarder kronor. Utfall för 2000–2009, prognos för 2010–2014. 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
 

Resultatutvecklingen i kommunsektorn 2000–
2014  

Sedan balanskravet infördes har det ekonomiska 
resultatet förbättrats i kommunsektorn. Av 
diagram 4.3 framgår att kommuner och landsting 
tillsammans redovisat ett förhållandevis starkt 
resultat före extraordinära poster under de 
senaste fem åren. Fram t.o.m. 2008 stärktes 
resultatet före extraordinära poster främst som 
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en följd av en stabil ökning av intäkterna. Där-
med har resultatet kunnat förbättras samtidigt 
som det funnits utrymme att öka den 
kommunala konsumtionsvolymen. 

Den kraftiga konjunkturnedgången för-
sämrade drastiskt de ekonomiska förutsätt-
ningarna för kommuner och landsting 2009. 
Trots detta redovisade sektorn ett historiskt 
starkt resultat före extraordinära poster. 
Resultatet för 2009 uppgick till ca 13 miljarder 
kronor för kommunsektorn som helhet (se 
diagram 4.3). Resultatet torde vara förenligt med 
kravet på god ekonomisk hushållning. 

Jämfört med 2008 förbättrades finansnettot, 
främst till följd av att tidigare gjorda ned-
skrivningar av finansiella tillgångar återfördes 
2009. Tillsammans med sänkta sjukförsäkrings-
premier vägde det förbättrade finansnettot delvis 
upp den relativt svaga utvecklingen av skatte-
underlaget. 

Höjda statsbidrag i kombination med sänkta 
socialavgifter bidrog ytterligare till att kompen-
sera för de försämrade yttre förutsättningarna. 
Samtidigt utvecklades kostnaderna relativt svagt 
i kommuner och landsting. 

 
 
 
 
 

Starkare resultat 2010, men sektorn väntas 
därefter redovisa mindre överskott 2011–2014 

År 2010 beräknas resultatet förstärkas 
ytterligare, till stor del beroende på att de 
tillfälligt höjda statsbidragen ger en 
förhållandevis kraftig inkomstökning för 
kommuner och landsting. Dessutom bedöms 
kostnaderna i kommuner och landsting ut-
vecklas relativt svagt för helåret 2010. Resultatet 
väntas uppgå till 2,8 procent av intäkterna från 
skatter och generella statsbidrag, vilket torde 
motsvara god ekonomisk hushållning. 

Till följd av att de tillfälliga statsbidragen 
minskar mellan 2010 och 2011, väntas den totala 
intäktsökningen bli svag 2011. Sektorn som 
helhet förutsätts dock uppfylla balanskravet. 
Resultatet förväntas uppgå till 0,8 procent av 
intäkterna från skatter och generella statsbidrag, 
vilket torde understiga kravet på god ekonomisk 
hushållning. 

I och med att konjunkturen stärks beräknas 
intäkterna från skatter normaliseras. De ekono-
miska förutsättningarna förbättras därmed för 
kommunerna och landstingen 2012–2014. Kom-
munsektorn prognostiseras redovisa ett positivt 
resultat för dessa år som dock torde understiga 
den nivå som motsvarar god ekonomisk hus-
hållning. 
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5 Den makroekonomiska utvecklingen 

Sammanfattning  
 

 

• Den svenska ekonomin fortsätter att åter-
hämta sig efter den djupaste globala lågkon-
junkturen sedan 1930-talet. Återhämtningen 
sker på bred front. Både produktionen och 
sysselsättningen har ökat i god takt under 
första halvåret 2010.  

• En expansiv ekonomisk politik och starka 
offentliga finanser har bidragit till att hus-
hållen och företagen har blivit allt mer opti-
mistiska och såväl konsumtionen som inves-
teringarna har tagit fart. Återhämtningen 
drivs också av en snabb uppgång i världshan-
deln, vilket leder till att svensk export ökar 
starkt.  

• Trots en stark tillväxt under 2010 befinner 
sig den svenska ekonomin i en lågkonjunk-
tur med hög arbetslöshet. Resursutnyttjan-
det är lågt men stiger successivt de närmaste 
åren till följd av en stark inhemsk efterfrå-
gan, en förbättrad konjunktur i omvärlden 
och en expansiv ekonomisk politik.  

• Det låga resursutnyttjandet bidrar till låga 
löneökningar och låg inflation de närmaste 
åren. Först under 2013 väntas den underlig-
gande inflationen vara i linje med Riksban-
kens inflationsmål. 

• Det råder stor osäkerhet om hur konjunktu-
ren kommer att utvecklas framöver. Sam-
mantaget bedöms riskerna för en svagare ut-
veckling dominera, framför allt till följd av 
en betydande risk för en svagare utveckling i 
omvärlden. 

 

 

I detta avsnitt redovisas prognosen för den eko-
nomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden 
till och med 2014.30 Dessutom analyseras två 
alternativa scenarier för den ekonomiska utveck-
lingen framöver. 

 
Tabell 5.1 Nyckeltal 
Utfall för 2009, prognos för 2010–2014 
Procentuell förändring om annat ej anges 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BNP -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8 

BNP, kalenderkorr. -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 2,9 

BNP-gap1 -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5 

Sysselsatta2 -2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 

Arbetade timmar3 
-2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3 

Produktivitet i 
näringslivet3 -3,6 2,8 2,8 2,6 1,9 1,8 

Arbetslöshet4 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0 

Löner5 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4 

KPI6 -0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 2,6 

Reporänta7 -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8 
1 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
2 15–74 år. 
3 Kalenderkorrigerad. 
4 I procent av arbetskraften, 15–74 år. 
5 Mätt enligt konjunkturlönestatistiken. 
6 Årsgenomsnitt. 
7 Vid årets slut. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar. 

 
 

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

och med den 20 september 2010 beaktats. Prognosen är baserad på nu 

gällande regler och av regeringen föreslagna och aviserade åtgärder i 

denna proposition. I bilaga 2 redovisas prognosens siffermässiga innehåll i 

detalj.  
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5.1 Global och finansiell ekonomi 

Avvaktande återhämtning i global ekonomi 

Återhämtningen i världsekonomin har fortsatt 
under 2010. En stark utveckling i tillväxtekono-
mierna och en expansiv ekonomisk politik i stora 
delar av världen har främjat uppgången i den 
globala efterfrågan. Nedgången i den globala in-
vesteringskonjunkturen har hejdats och följts av 
en snabb uppgång i industriproduktionen. Sam-
mantaget har detta lett till en betydande uppgång 
i världshandeln, vilket gynnat exportorienterade 
länder som Sverige (se diagram 5.1). 

Under andra halvåret 2010 väntas dock åter-
hämtningen i världsekonomin dämpas. Den po-
sitiva tillväxteffekten från att företag gått från 
stora lagerneddragningar till lageruppbyggnad 
ebbar ut. Under de kommande åren väntas även 
den ekonomiska politiken stramas åt i USA och 
Europa, vilket bedöms hämma inhemsk efterfrå-
gan i flera för svensk export viktiga länder och 
därmed dämpa konjunkturåterhämtningen i 
Sverige. 

Sammantaget bedöms återhämtningen i den 
globala ekonomin bli utdragen. Statsfinansiella 
problem samt svaga arbets-, bostads- och till-
gångsmarknader kantar vägen tillbaka mot fullt 
resursutnyttjande. 

Först under 2012 väntas tillväxten i USA och 
Europa åter ta fart i takt med att hushållens eko-
nomiska situation stärkts och de offentliga fi-
nanserna förbättrats.  

 
Diagram 5.1 Global handel 
Index 2000=100, månadsvärden 
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Källa: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

 

Stabilisering på de finansiella marknaderna  

De omfattande extraordinära åtgärder som re-
geringar och centralbanker vidtog hösten 2008 
medförde att ett sammanbrott på de finansiella 
marknaderna kunde undvikas. Därefter har 
marknaderna steg för steg börjat fungera bättre. 
Under våren 2010 ökade dock osäkerheten åter 
till följd av statsfinansiella problem i flera syd-
europeiska länder och Irland. 

Stödpaket från Internationella valutafonden, 
euroländerna och EU, tillsammans med 
aviserade finanspolitiska åtstramningar, har dock 
bidragit till att läget på de finansiella 
marknaderna återigen har stabiliserats. Även 
EU:s stresstester av 91 europeiska banker 
medverkade till att skingra osäkerhet och öka 
förtroendet för det europeiska banksystemet. De 
grundläggande statsfinansiella problemen i flera 
sydeuropeiska länder och Irland kvarstår dock, 
vilket bl.a. återspeglas i att olika typer av risk-
premier är fortsatt höga. Till exempel har ränte-
skillnaden mellan grekiska och tyska 10-åriga 
statsobligationer stigit till drygt 9 procent under 
sommaren (se diagram 5.2).  

Även andra europeiska ränteskillnader, t.ex. 
mellan interbank- och statspappersräntor på kort 
löptid (s.k. TED-spread), är fortsatt högre än 
normalt, vilket indikerar att läget på de finansi-
ella marknaderna ännu inte fullt ut har normali-
serats. 

 
Diagram 5.2 Differens mot Tyskland i 10-åriga statsobliga-
tionsräntor för Grekland, Spanien och Sverige 
Procentenheter, dagsvärden 
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Dämpad återhämtning i USA  

Återhämtningen i USA har drivits av en mycket 
expansiv ekonomisk politik, räddningspaket till 
finanssektorn och en ökad omvärldsefterfrågan. 
I takt med att utrymmet för en fortsatt finans-
politisk stimulans har krympt har de underlig-
gande problemen i den amerikanska ekonomin 
åter kommit upp till ytan.  

Hushållens konsumtion väntas i den pågående 
återhämtningen i mindre grad än tidigare driva 
tillväxten. En hög skuldsättning hos hushållen 
och en försämrad förmögenhetsställning till 
följd av fallande bostadspriser har lett till ett ökat 
sparande hos hushållen. Sparkvoten väntas stiga 
ytterligare under 2010 och 2011, vilket i kombi-
nation med en hög arbetslöshet och en svag ök-
ning av de disponibla inkomsterna bidrar till att 
hålla tillbaka hushållens konsumtion. Därtill 
väntas finanspolitiken stramas åt under de 
kommande åren, vilket bedöms hämma tillväx-
ten.  

Återhållen konsumtion och en avtagande om-
världsefterfrågan väntas medföra att tillväxten 
dämpas under andra halvåret 2010. Tillväxten tar 
fart först under 2012 i takt med att hushållens 
finanser förbättras, bostadsmarknaden stabili-
seras och investeringskonjunkturen vänder 
uppåt. Under 2013 och 2014 väntas hushållens 
konsumtion tillta och bidra till att BNP fortsät-
ter att öka i god takt.  

Stora tillväxtskillnader inom euroområdet  

I euroområdet har återhämtningen kommit se-
nare än i Asien och USA. Under det senaste året 
har konjunkturen dock stärkts i nästan samtliga 
euroländer. Tillväxtskillnaderna mellan eurolän-
derna har dock accentuerats. Exportinriktade 
länder som Tyskland, med en stor och konkur-
renskraftig industrisektor, har tydligt gynnats av 
den skarpa uppgången i global efterfrågan. Ex-
portindustrin har dessutom gynnats av försvag-
ningen av euron. Länder som tidigare drivits av 
en stark byggsektor och hög hushållskonsum-
tion, som till exempel Spanien, har haft en be-
tydligt måttligare tillväxt och väntas växa lång-
samt även under 2010 och 2011. 

Trots det skarpa fallet i BNP har nedgången i 
sysselsättningen i euroområdet varit måttlig. 
Den relativt milda försvagningen av arbetsmark-
nadsläget, starka automatiska stabilisatorer och 

en expansiv ekonomisk politik har främjat hus-
hållens konsumtion. Hushållens sparande var 
högt i ingången av krisen men väntas falla till-
baka under 2011 och 2012. Detta bidrar till en 
tilltagande privat konsumtion under de närmaste 
åren.  

En fortsatt förbättring av den globala indu-
strikonjunkturen och ökande investeringar vän-
tas driva tillväxten 2011 och 2012. 

De senaste årens djupa kris och expansiva fi-
nanspolitik har lett till höga skuldnivåer och en 
betydande försämring av de offentliga finan-
serna. De kommande åren väntas finanspolitiken 
i dessa länder läggas om i åtstramande riktning. 
Omläggningen av finanspolitiken väntas få en 
dämpande effekt på efterfrågan i euroområdet, 
vilket försämrar utsikterna för svensk export till 
regionen.  

Återhämtningen i euroområdet blir således 
långsam. Först under 2013 och 2014 väntas till-
växten ta fart i takt med att finanspolitiken blir 
mindre åtstramande och den globala efterfrågan 
ökar. 

Räntehöjningar och kronförstärkning  

I takt med att resursutnyttjandet och inflations-
trycket stiger de närmaste åren bedöms central-
bankerna i de flesta OECD-länderna börja höja 
styrräntorna. Riksbanken har redan börjat höja 
reporäntan och i slutet av 2011 bedöms den ame-
rikanska och den europeiska centralbanken följa 
efter. Dessa räntehöjningar följs av ytterligare 
höjningar fram till 2014. 

Under 2010 har amerikanska och europeiska 
statspappersräntor sjunkit till mycket låga nivåer. 
Orsaker till detta är bl.a. den statsfinansiella oron 
i Europa och osäkerheten om styrkan i den glo-
bala ekonomiska återhämtningen. I takt med att 
den globala konjunkturåterhämtningen fortsät-
ter och osäkerheten därmed minskar, bedöms 
räntor på statsobligationer med längre löptider 
successivt stiga de närmaste åren.  

Kronan förväntas fortsätta att stärkas under 
2010 mot både dollarn och euron till följd av re-
lativt goda svenska tillväxtutsikter och starka 
offentliga finanser. Under 2011 fortsätter 
kronan att förstärkas gentemot euron medan 
den förväntas stabiliseras mot dollarn i takt med 
att den amerikanska centralbanken inleder sina 
räntehöjningar. 
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Fortsatt lågkonjunktur de närmaste åren 
trots hög BNP-tillväxt  

Resursutnyttjandet minskade kraftigt i samband 
med det snabba och stora fallet i efterfrågan och 
produktionen under hösten 2008 och inled-
ningen av 2009. Trots den starka tillväxten i 
BNP och sysselsättning under första halvåret 
2010 är resursutnyttjandet fortsatt mycket lågt. 
Det så kallade BNP-gapet, som illustrerar eko-
nomins samlade resursutnyttjande, bedöms 
uppgå till -5,7 procent 2009 och -3,3 procent 
2010, vilket är de lägsta nivåerna sedan  
1990-talskrisen (se diagram 5.3).31 

Det låga resursutnyttjandet gäller såväl inom 
företagen, där nyttjandet av maskiner och perso-
nal är fortsatt lågt, som på arbetsmarknaden, där 
arbetslösheten är fortsatt hög. Detta kan illustre-
ras av att produktivitetsgapet i näringslivet och 
sysselsättningsgapet bedöms vara starkt negativa 
2010.32 

 
Diagram 5.3 BNP-, sysselsättnings- och produktivitetsgap 
Procent, årsvärden 
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Anm.: Gapen visar skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå, i procent av potentiell 
nivå. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  

 
Denna bild stöds av flera indikatorer för resurs-
utnyttjandet. Till exempel indikerar kapacitets-
utnyttjandet i tillverkningsindustrin att resurs-
utnyttjandet inom företagen är mycket lågt, 
trots att det stigit sedan bottennivån under 2009. 

 
 
                                                      
31 BNP-gapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i 

procent av potentiell BNP, där potentiell BNP är den nivå på 

produktionen som skulle uppnås vid normalt resursutnyttjande av de 

tillgängliga produktionsfaktorerna arbete och kapital.  
32 Sysselsättningsgapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell 

sysselsättning, medan produktivitetsgapet visar skillnaden mellan faktiskt 

och potentiell produktivitet i näringslivet. Notera att potentiell nivå inte 

avser den högsta möjliga nivån utan den nivå som är förenlig med stabil 

inflation och ekonomisk balans.  

På liknande sätt har andelen företag som upple-
ver brist på arbetskraft minskat kraftigt sedan 
2008, även om andelen började stiga under 2010. 
Den låga nivån indikerar att det fortfarande finns 
mycket lediga resurser även på arbetsmarknaden 
(se diagram 5.4). 
  
Diagram 5.4 Indikatorer på resursutnyttjande 
Andel företag                                                                     Procent 
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Anm.: Säsongrensade kvartalsvärden.
Källor: Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån.  

Krisens effekter är huvudsakligen temporära  
 

Kraftiga fall i produktionen och sysselsättningen 
riskerar att få betydande negativa, permanenta 
effekter på produktionskapaciteten och den var-
aktiga sysselsättningsgraden. Produktionskapa-
citeten påverkas på lång sikt av en djup och ut-
dragen kris till följd av att investeringarna faller 
och att företag går i konkurs, vilket medför en 
permanent utslagning av företagens kapitalstock. 
Den varaktiga sysselsättningsgraden blir lägre 
eftersom ett stort fall i den faktiska sysselsätt-
ningen leder till längre arbetslöshetsperioder och 
att en del varaktigt lämnar arbetskraften, s.k. 
persistenseffekter. 

Det finns dock ett par faktorer som talar för 
att de permanenta effekterna av finanskrisen inte 
blir så stora. Inom företagen har investeringarna 
åter börjat öka under första halvåret av 2010 
samtidigt som relativt få företag har gått i kon-
kurs till följd av krisen. Detta medför att de 
permanenta effekterna på företagens produk-
tivitet och produktionskapacitet bedöms bli 
begränsade. Även på de varaktiga effekterna på 
sysselsättningsgraden bedöms bli begränsade, 
tillföljd av att den snabba återhämtningen av den 
fatiska sysselsättningen under 2010 i kombina-
tion regeringens åtgärder för att motverka per-
manent utslagning från arbetsmarknaden (se av-
snitt 1.8).  

Kombinationen av en stark tillväxt samt indi-
katorer som pekar på ett lågt resursutnyttjande 
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stöder bedömningen att krisen framför allt kan 
tolkas som en temporär efterfrågechock snarare 
än en permanent utbudschock. Men krisen har 
trots allt permanenta effekter och även om de 
bedöms bli begränsade växer potentiell BNP 
tillfälligt något långsammare till följd av krisen.  

Potentiell BNP bedöms växa med i genom-
snitt 1,6 procent per år 2008–2010, vilket kan 
jämföras med den genomsnittliga BNP-
tillväxten 1980–2007 på 2,4 procent. Den 
svagare utvecklingen beror främst på att 
potentiell produktivitet dämpas, vilket delvis 
följer av en viss permanent utslagning av 
kapitalstocken. Utöver kapitalstockseffekten 
bedöms även en förändrad produktionsstruk-
tur dämpa den potentiella produktiviteten då 
tjänsteproduktion, vilken kännetecknas av en 
lägre produktivitet, ökar relativt varuproduk-
tion. På arbetsmarknaden bedöms potentiell 
sysselsättning minska med cirka 15 000 
personer på grund av krisen, vilket kan 
jämföras med den faktiska sysselsättnings-
nedgången i åldersgruppen 16–64 år på ca 
150 000 personer i samband med krisen.33  
 
Regeringens politik bidrar till att potentiell BNP 
ökar i god takt de närmaste åren  
 
BNP ökar trendmässigt över tiden till följd av 
teknisk utveckling, en växande kapitalstock och 
en ökande befolkning. På lång sikt utgör pro-
duktiviteten, dvs. att företagen kan producera 
mer vid givna resurser, den viktigaste drivkraften 
för BNP-tillväxt.  

Potentiell BNP bedöms öka med i genomsnitt 
2,7 procent 2011–2014 (se diagram 5.5), vilket är 
högre än den genomsnittliga BNP-tillväxten 
1980–2007. Att potentiell BNP ökar i god takt 
de närmaste åren beror främst på att potentiellt 
antal arbetade timmar ökar relativt mycket. Re-
geringens strukturreformer på arbetsmarknaden 
som leder till fler personer i arbete och en ök-
ning av antalet personer i arbetsför ålder väntas 
bidra till att antalet arbetade timmar ökar kraf-
tigt. Potentiell BNP ökar även som en följd av en 
ökning av potentiell produktivitet i företagen. 
 
 
                                                      
33 Persistenseffekterna klingar dock av på lång sikt i takt med att 

personer omskolar sig, återigen träder in på arbetsmarknaden eller går i 

pension. Det medför att det på lång sikt inte bedöms finnas några 

permanenta effekter på sysselsättningen av krisen. 

Under 2011–2014 är dock potentiell produkti-
vitetstillväxt något lägre än trendtillväxten, vilket 
bl.a. beror på att personer med lägre genom-
snittlig produktivitet förväntas träda in på ar-
betsmarknaden i högre utsträckning än tidigare.  

Fortsatt lågkonjunktur 2010–2014 
 
Resursutnyttjandet väntas stiga successivt under 
perioden 2010–2014. Inledningsvis stiger resurs-
utnyttjandet främst inom företagen för att sedan 
öka starkt på arbetsmarknaden när företagen i 
större utsträckning ökar produktionen genom 
att öka antalet arbetade timmar. Trots en ge-
nomsnittlig BNP-tillväxt på 3,6 procent 2010–
2014 når resursutnyttjandet i ekonomin som 
helhet jämvikt först i slutet av 2014 (se diagram 
5.5). Det beror på att resursutnyttjandet i eko-
nomin är lågt för närvarande till följd av det 
kraftiga fallet i samband med konjunkturned-
gången samt på att potentiell BNP ökar i god 
takt de närmaste åren. Det senare medför att 
BNP kan växa snabbare och nå en högre nivå 
utan att resursutnyttjandet blir ansträngt. 

 
Diagram 5.5 Potentiell och faktisk BNP 
Miljarder kronor 
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Anm.: Kalenderkorrigerade årsvärden. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
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5.2 Svensk efterfrågan  

Inhemsk efterfrågan är en viktig drivkraft i 
återhämtningen  

Svensk ekonomi har under första halvåret 2010 
fortsatt att återhämta sig efter det kraftiga BNP-
fallet under hösten 2008 och inledningen av 
2009, bl.a. till följd av den expansiva ekonomiska 
politiken. Hushållen och företagen har blivit allt 
mer optimistiska och konsumtionen och inves-
teringarna har ökat starkt. Därtill har exporten 
ökat kraftigt i takt med att världshandeln har ta-
git fart. 

Återhämtningen beror både på en stark in-
hemsk efterfrågan och på en återhämtning i om-
världen. I jämförelse med historiska mönster 
ökar hushållens konsumtion och företagens 
investeringar relativt mycket i denna återhämt-
ning (se diagram 5.6).  
 
Diagram 5.6 Inhemsk total efterfrågan och nettoexport 
Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter 
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.  
 
De svenska hushållen befinner sig i ett starkt ut-
gångsläge, med bl.a. hög sparkvot, god förmö-
genhetsställning och stor optimism om fram-
tiden. Till detta kommer en fortsatt förbättring 
på arbetsmarknaden, vilket bidrar till en stark 
ökning av de disponibla inkomsterna. Samman-
taget talar detta för att den privata konsumtio-
nen kommer att öka starkt de närmaste åren. 

Företagens investeringsvilja har återvänt. I 
takt med att efterfrågan tilltar och ledig kapacitet 
tas i anspråk ökar investeringarna ytterligare, 
framför allt inom industrin. Även bostadsinve-
steringarna bedöms öka kraftigt på grund av 
gynnsammare finansieringsvillkor och en stark 
efterfrågan på bostäder.  

Den internationella industriproduktionen och 
världshandeln har tagit fart, vilket därmed har 

ökat efterfrågan på svenska exportvaror. De 
närmaste åren främjas svensk export av en rela-
tivt stark efterfrågan på svenska varor och tjäns-
ter. Dessutom leder högre produktivitet och 
lägre löneökningar till sjunkande enhetsarbets-
kostnader, vilket stärker de svenska företagens 
konkurrenskraft.  

 
Diagram 5.7 Svensk BNP 
Årlig procentuell förändring  Miljarder kronor 
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Anm.: BNP i fasta priser, referensår 2009. Kvartalsvärdena är säsongrensade.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

 
 
Återhämtningen fortsätter 2012–2014. För när-
varande finns det mycket lediga resurser i både 
företagen och på arbetsmarknaden. Samtidigt 
kommer utbudet av arbetskraft att öka de när-
maste åren. Dels till följd av regeringens politik 
där bl.a. jobbskatteavdragen stärker drivkrafterna 
att arbeta, dels till följd av att befolkningen i ar-
betsför ålder ökar.  

När arbetsutbudet ökar genom att fler söker 
jobb eller genom att fler blir anställningsbara le-
der det till att det blir lättare att anställa, risken 
för överhettning minskar och därmed att infla-
tionstrycket och räntan hålls nere. När det blir 
enklare att anställa leder det i sin tur till att ar-
betsgivarna blir mer villiga att anställa. De lägre 
räntorna gör det även mer lönsamt att öka pro-
duktionen och att investera. Den ökade syssel-
sättningen leder till att hushållens disponibla 
inkomster ökar, vilket bidrar till en starkare 
ökning av hushållens konsumtion.  

Sammantaget leder denna utveckling till en 
hög BNP-tillväxt de närmaste åren (se diagram 
5.7). BNP bedöms växa med 4,8 procent 2010 
och 3,7 procent 2011 (se tabell 5.2). Åren 2012 
och 2013 väntas BNP-tillväxten uppgå till 
3,4 procent respektive 3,3 procent för att däref-
ter dämpas något till 2,8 procent 2014 när resurs-
utnyttjandet närmar sig normala nivåer (se för-
djupningsrutan Fortsatt lågkonjunktur de när-
maste åren trots hög BNP-tillväxt). 
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Tabell 5.2 Försörjningsbalans 
Utfall för 2009, prognos för 2010–2014 

 Mdkr   Procentuell volymförändring 
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hushållens konsumtion 1 516 -0,8 3,3 3,6 3,4 3,0 2,5

Offentlig konsumtion 864 1,7 1,2 0,7 0,3 0,5 0,5

Fasta bruttoinvesteringar 555 -16,0 5,3 8,1 7,1 6,2 5,1

Lagerinvesteringar1 -41 -1,5 1,8 -0,1 0,0 0,0 0,0

Export 1 507 -12,4 10,7 7,5 6,5 6,6 6,3

Import 1 294 -13,2 12,1 7,5 6,7 6,4 6,3

BNP 3 108 -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8

BNP, kalenderkorrigerad  -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 2,9
1 Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter. 
Anm.: Fasta priser, referensår 2009. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

Hushållens optimism bidrar till stark 
konsumtionstillväxt 

Hushållen har återfått förtroendet för sin egen 
och den svenska ekonomins utveckling allt efter-
som osäkerheten minskat om finanskrisens ef-
fekter och risken för arbetslöshet minskat (se 
diagram 5.8). Det goda stämningsläget avspeglas 
nu också i konsumtionstillväxten som har varit 
stark under första halvåret 2010.  

 
Diagram 5.8 Hushållens konsumtion och konsument-
förtroendet (CCI) 
Procentuell förändring jämfört med   
motsvarande kvartal föregående år Nettotal 
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Anm.: I data över konsumentförtroendet (CCI) representeras varje kvartal av sista 
månaden i kvartalet. Nettotalen definieras som saldot mellan hushåll som svarat 
positivt respektive negativt. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

 
Att konsumentförtroendet är mycket högre än 
normalt väntas bidra till en stark konsumtions-
tillväxt 2010. Hushållens efterfrågan på framför 
allt sällanköpsvaror och övriga tjänster såsom re-
staurangbesök väntas öka. Bland annat är detta 
en följd av att hushållen under krisen sköt en del 
inköp på framtiden, i synnerhet inköp av sällan-
köpsvaror. 

Hushållen ökade sitt sparande på grund av 
krisen, vilket har lett till ett historiskt högt 

sparande (se diagram 5.9). Det nuvarande posi-
tiva stämningsläget och en fortsatt förbättrad ar-
betsmarknad bedöms leda till att sparandet suc-
cessivt minskar. Därtill bidrar regeringens re-
former såsom jobbskatteavdragen och sänkt 
skatt för pensionärer till att hushållens reala dis-
ponibla inkomster ökar ytterligare. Även de 
fortsatt låga, om än stigande, räntorna stimulerar 
konsumtionen. Ett minskat sparande i kombina-
tion med en förhållandevis snabb ökning av de 
disponibla inkomsterna leder till att hushållens 
konsumtion väntas växa med i genomsnitt 3,2 
procent under perioden 2010–2014.  
 
Diagram 5.9 Hushållens egna sparande 
Andel av hushållens disponibla inkomster 
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Anm.: I eget sparandet ingår inte sparande i avtalspensioner eller PPM-medel.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

 
 

Hög exporttillväxt 2010 

Den svenska varuexporten har liksom världs-
handeln återhämtat sig mycket starkt under för-
sta halvåret 2010. Framåtblickande indikatorer 
såsom exportorderingången talar för en fortsatt 
god exporttillväxt under andra halvåret 2010 (se 
diagram 5.10). En betydande del av den 
exportuppgång som skett hittills bedöms dock 
vara resultatet av att företag runt om i världen 
byggt upp sina lager. Den slutliga efterfrågan på 
svenska varor och tjänster bedöms alltså ha ökat 
i mer begränsad omfattning. 

Samtidigt väntas den globala konjunktur-
återhämtningen de närmaste åren bidra till att 
den utländska efterfrågan på svenska varor och 
tjänster fortsätter att öka i god takt. Svensk 
export, som till stor del består av investerings- 
och insatsvaror, väntas också gynnas av att 
investeringarna successivt ökar i många av 
Sveriges viktiga exportländer.  



PROP.  2010/11:1  

110 

Diagram 5.10 Exportorderingång 
Nettotal, säsongrensade kvartalsvärden 
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 Anm.: Nettotalen definieras som skillnaden mellan andelen företag som uppgivit att 
orderingången har ökat respektive minskat. 
Källa: Konjunkturinstitutet.

 
 
Den starkare svenska kronan har en viss 
dämpande effekt på exportutvecklingen även om 
kronförstärkningen framför allt väntas slå mot 
företagens vinstmarginaler. I motsatt riktning 
verkar dock den starkare produktivitetsut-
vecklingen. Den högre produktiviteten och lägre 
löneökningar leder till att enhetsarbetskost-
naderna stiger långsamt och att exportföretagens 
konkurrenskraft därmed förbättras.  

Investeringsuppgången är redan inledd  

Under 2010 har investeringarna åter börjat öka 
efter den mycket kraftiga nedgången 2009. Upp-
gången i maskin- och bostadsinvesteringar har 
varit särskilt stark.  

Företagens behov av att investera ökar i takt 
med att återhämtningen av efterfrågan i Sverige 
och omvärlden successivt leder till ett högre 
kapacitetsutnyttjande i företagen (se diagram 
5.11). Det fortsatt låga ränteläget och de allmänt 
förbättrade kreditvillkoren för företagen i kom-
bination med en starkare vinstutveckling bidrar 
också till högre investeringar. 

Diagram 5.11 Kapacitetsutnyttjandet i industrin och totala 
investeringar 
Procentuell förändring jämfört med  
motsvarande kvartal föregående år Procent 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

 
 
Bostadsinvesteringarna ökar åter efter den kraf-
tiga minskningen 2009. Detta gäller både ny-
byggnationer samt ombyggnadsinvesteringar, 
vilka började växa redan mot slutet av 2009. Att 
det har blivit billigare och lättare att finansiera 
bostadsinvesteringar har bidragit till uppgången i 
antalet nybyggda bostäder. Bostadsinvestering-
arna fortsätter att öka de närmaste åren till följd 
av en stark underliggande efterfrågan på bostä-
der. Utvecklingen förväntas inte heller bromsas 
av stora bostadsprisförändringar. Något som 
däremot kan dämpa tillväxten på sikt är bristen 
på arbetskraft inom byggindustrin, något det re-
dan nu finns vissa tecken på. 

Minskad lageravveckling ger stort positivt 
bidrag till BNP-tillväxten 2010 

I finanskrisens inledande skede överraskades fö-
retagen av den snabbt vikande efterfrågan, vilket 
resulterade i en ofrivillig lageruppbyggnad. Fö-
retagen reagerade därefter snabbt på det nya ef-
terfrågeläget, dels genom att reducera sina inköp, 
dels genom att minska sin produktion. Detta re-
sulterade i kraftigt minskade lager. 

Under första halvåret 2010 började företagen 
åter bygga upp sina lager. Företagen bedöms 
fortsätta bygga upp sina lager allteftersom efter-
frågan stiger. Detta medför att lagerbidraget till 
BNP-tillväxten blir starkt positivt 2010.  

Lagrens effekt på BNP-tillväxten är dock av 
övergående karaktär. I takt med att företagens 
lagerstockar närmar sig normala nivåer klingar 
lagerinvesteringarnas bidrag till BNP-tillväxten 
av. 
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Hög efterfrågan även på importerade varor 
och tjänster 

I takt med att maskininvesteringarna, varuex-
porten och hushållens köp av bilar har tagit fart 
under 2010 har även importen av dessa varor 
ökat. Under inledningen av 2010 har importtill-
växten varit mycket hög och för 2010 som helhet 
bedöms importen öka med 12 procent.  

Även efter 2010 väntas den starka efterfrågan 
leda till en fortsatt hög konsumtion av importe-
rade varor och tjänster. Exportuppgången leder 
till en högre importefterfrågan eftersom im-
portinnehållet i exporten är högt. Därtill stiger 
importefterfrågan när hushållens köp av sällan-
köpsvaror och företagens maskininvesteringar 
ökar. Den starkare svenska kronan stimulerar 
också importtillväxten. 

5.3 Produktion 

Produktionen och produktiviteten i 
näringslivet ökar starkt 2010 

Under första halvåret 2010 steg produktionen34 
starkt, och ca två tredjedelar av det totala fallet i 
näringslivets produktion 2009 var återhämtat vid 
halvårsskiftet (se diagram 5.12). Utvecklingen 
drevs främst av den starka efterfrågan på export-
varor, vilket bidrog till en kraftig ökning av indu-
striproduktionen (se diagram 5.13). Dessutom 
bidrog den starka utvecklingen av hushållens 
konsumtion och bostadsinvesteringarna till en 
stark tillväxt i handeln respektive byggsektorn. 
Den starka produktionsuppgången under första 
halvåret 2010 medförde att både antalet arbetade 
timmar och produktiviteten ökade kraftigt.  

 

 
 
                                                      
34 Med produktion avses förädlingsvärde, dvs. bruttoproduktion minus 

insatsförbrukning. 

Diagram 5.12 Näringslivets produktion 
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Anm.: Säsongrensade kvartalsvärden. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna  beräkningar.

 
Indikatorer såsom orderingång och produk-
tionsplaner pekar på en stark produktionsut-
veckling i näringslivet även andra halvåret 2010. 
En fortsatt återhämtning i exporten driver indu-
striproduktionen, som väntas växa med 14 pro-
cent 2010. Även produktionstillväxten i bygg-
sektorn är stark 2010 och väntas uppgå till drygt 
5 procent. Den starka utvecklingen av hushållens 
konsumtion bidrar samtidigt till att tillväxten i 
handeln uppgår till nästan 7 procent 2010, vilket 
är den starkaste ökningen sedan 2004. Tillväxten 
inom tjänstesektorn som helhet bedöms uppgå 
till 4 procent 2010.  

 
Diagram 5.13 Industriproduktion och varuexport 
Procentuell förändring jämfört med 
motsvarande kvartal föregående år 
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Till skillnad från de flesta tidigare konjunktur-
uppgångar väntas inte exportefterfrågan, och 
därmed inte industriproduktionen, vara en lika 
dominerande drivkraft de närmaste åren. I stället 
väntas en stark utveckling av den inhemska ef-
terfrågan, främst konsumtion och investeringar, 
vilket leder till att tjänstesektorn blir mer bety-
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delsefull än i tidigare konjunkturuppgångar. 
Produktionen i tjänstesektorn växer dock 
långsammare än i industrin under hela perioden 
2010–2014 (se tabell 5.3). 

 
5.3 Näringslivets produktion 
Utfall för 2009, prognos för 2010–2014 

Mdkr      Procentuell förändring 
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Varusektorn  
727 -12,8 10,5 4,9 4,1 4,4 3,9

varav:  Industri 
448 -17,9 14,0 6,9 5,5 5,6 4,9

           Bygg 146 -4,9 5,4 3,8 2,2 2,6 2,7

Tjänstesektorn 1 369 -3,4 4,0 4,0 4,2 3,8 3,0

varav: Handel 324 -4,4 6,7 6,1 5,3 4,8 3,9

Näringslivet totalt 2 096 -6,9 6,2 4,3 4,2 4,0 3,4

Anm.: Med produktion avses förädlingsvärde, dvs. bruttoproduktion minus in-
satsförbrukning. Fasta priser, referensår 2009. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 

 
Den stigande efterfrågan medför att företagen 
behöver öka personalstyrkan betydligt under 
2010–2014. Samtidigt bedöms användningen av 
företagens resurser, maskiner och humankapital 
vara lågt i dagsläget (det s.k. produktivitetsgapet 
i näringslivet bedöms vara negativt 2010, se för-
djupningsrutan Fortsatt lågkonjunktur de när-
maste åren trots hög BNP-tillväxt). Det finns 
därmed en effektiviseringspotential i många 
företag som dämpar ökningen av antalet arbe-
tade timmar i företagen under 2010 och 2011. 
Men i takt med att utrymmet för ökad produk-
tion per arbetad timme blir allt mer begränsat 
möts dock den stigande efterfrågan i större 
utsträckning av en ökning i antalet arbetade 
timmar.  

Produktiviteten i näringslivet väntas under pe-
rioden 2010–2014 öka med i genomsnitt 
2,4 procent per år. Det är en lägre ökningstakt än 
för perioden 1990–2006, då den genomsnittliga 
ökningstakten var drygt 3 procent.35 Det finns 
flera orsaker till att produktivitetstillväxten vän-
tas bli lägre än under perioden 1990–2006. En 
anledning är att finanskrisen har medfört en viss 
 
 
                                                      
35 Perioden exkluderar krisåren 2008 och 2009 då produktiviteten föll 

exceptionellt mycket till följd av att produktionen föll kraftigt. 

Under 1980-talet var produktivitetstillväxten i genomsnitt under 

2 procent per år, vilket är betydligt lägre än den genomsnittliga 

produktivitetstillväxten under 1990–2006. Den starkare 

produktivitetstillväxten under perioden 1990–2006 beror bl.a. på den 

snabbare teknologiska utvecklingen, att många lågproduktiva företag gick 

i konkurs under krisen på 1990-talet och en ökad konkurrens till följd av 

en högre grad av internationalisering. 

utslagning av företagens kapitalstock, vilket bi-
drar till att dämpa produktivitetstillväxten 2010. 
En andra anledning är att tillväxten framöver 
väntas ha en annan branschsammansättning 
jämfört med 1990–2006, dvs. att produktionstill-
växten i större utsträckning väntas ske i bran-
scher med lägre produktivitetstillväxt. En tredje 
anledning är att regeringens reformer väntas öka 
den varaktiga sysselsättningen, vilket dämpar 
produktivitetstillväxten något. Detta sker genom 
att personer som har en svag förankring på ar-
betsmarknaden successivt blir sysselsatta i större 
utsträckning än tidigare. 

5.4 Arbetsmarknad 

Sysselsättningen ökar starkt 

Den starka ökningen i produktionen tillsam-
mans med en tilltagande optimism i näringslivet 
har bidragit till att återhämtningen på arbets-
marknaden har inletts (se diagram 5.14 och 
5.15). Från tredje kvartalet 2009 till andra kvar-
talet 2010 har antalet sysselsatta ökat med ca 
70 000 personer.36 Detta kan jämföras med det 
totala sysselsättningsfallet i samband med kon-
junkturförsvagningen som uppgick till knappt 
140 000 personer. Det innebär således att unge-
fär hälften av det sysselsättningsfall som skedde i 
samband med konjunkturnedgången har åter-
hämtats på ett år.37 

 

 
 
                                                      
36 Antalet sysselsatta avser åldersgruppen 15–74 år. Samtliga 

arbetsmarknadsvariabler avser denna åldersgrupp om inget annat anges. 
37 Jämförelserna av sysselsättningen över tid är rensad för 

säsongsvariationer. 
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Diagram 5.14 BNP, arbetade timmar och sysselsatta 
Årlig procentuell förändring 
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Anm.: Kalenderkorrigerad data för BNP och arbetade timmar.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

 
 

Uppgången i sysselsättningen är bred i flera be-
märkelser. För det första har sysselsättningen 
under det första halvåret 2010 ökat i de flesta av 
näringslivets branscher, även i den hårt drabbade 
industrin. För det andra har både tillsvidare- och 
visstidsanställningar ökat. Den tidiga uppgången 
i tillsvidareanställningar kan vara ett tecken på att 
företagen är optimistiska om framtiden och att 
återhämtningen är robust.  

Trots att sysselsättningen har börjat öka i de 
flesta branscher finns det dock stora regionala 
skillnader. Stockholms län har haft en särskilt 
stark uppgång i sysselsättningen, medan syssel-
sättningen i exempelvis Västerbottens län har 
fortsatt att minska under första halvåret 2010 (se 
fördjupningsrutan Regionala skillnader på ar-
betsmarknaden). 

 
Diagram 5.15 Sysselsatta 
Tusentals personer, säsongrensade kvartalsvärden 
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Anm.: Data avser åldersgruppen 15─74 år.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

 
 
I den offentliga sektorn är utvecklingen tudelad. 
Sysselsättningen i staten har ökat under både 
andra halvåret 2009 och första halvåret 2010, 
medan antalet sysselsatta i kommunsektorn har 
fortsatt att minska. Nedgången i sysselsätt-

ningen i kommunsektorn beror bl.a. på att delar 
av kommunsektorns tjänster, som exempelvis 
skolverksamhet och äldreomsorg, i allt större ut-
sträckning tillhandahålls av företag i näringslivet. 
Denna överflyttning av välfärdstjänster har bi-
dragit till fler sysselsatta i näringslivet (se avsnitt 
9 för mer information). 
 
Tabell 5.4 Arbetsmarknad 
Utfall för 2009, prognos för 2010–2014 
Procentuell förändring om annat ej anges 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BNP1 -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 2,9 

Produktivitet2 -2,6 2,8 2,5 2,3 1,8 1,6 

Produktivitet i 
näringslivet2 

-3,6 2,8 2,8 2,6 1,9 1,8 

Arbetade timmar -2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3 

Arbetade timmar i 
näringslivet -3,3 3,1 1,5 1,9 2,1 1,7 

Medelarbetstid -0,6 0,9 0,0 0,2 0,1 0,1 

Sysselsatta -2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 

Sysselsätningsgap3 -2,6 -2,3 -2,2 -2,0 -1,4 -0,4 

Arbetskraft 0,2 1,1 0,7 0,5 0,5 0,4 

Arbetslöshet4 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0 

Programdeltagare4, 5 
2,6 3,8 3,3 2,7 2,4 2,1 

Anm.: BNP, produktivitet, arbetade timmar och medelarbetstid avser 
kalenderkorrigerade data. Sysselsatta, arbetskraft och arbetslöshet avser ålders-
gruppen 15–74 år. 
1 BNP till marknadspris, fasta priser. 
2 Produktivitet mäts som förädlingsvärde till baspris per arbetad timme. 
3 Sysselsättningsgapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell sysselsätt-
ning i procent av potentiell sysselsättning. 
4 I procent av arbetskraften. 
5 Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och egna beräkningar. 

 
Produktionsökningen det närmaste året bedöms 
bli fortsatt stark och kortsiktsindikatorer på ar-
betsmarknaden, såsom nyanmälda lediga platser, 
varsel, konkurser och företagens anställningspla-
ner, är positiva. Sammantaget tyder detta på en 
fortsatt stark uppgång i sysselsättningen andra 
halvåret 2010. Särskilt starkt bedöms sysselsätt-
ningen öka i byggbranschen och inom vissa 
tjänstebranscher, såsom företagstjänster och 
hushållstjänster (där bl.a. vård- och utbild-
ningsföretag ingår). 

 



PROP.  2010/11:1  

114 

Regionala skillnader på arbetsmarknaden 

Samtliga regioner i Sverige har drabbats av kri-
sen. Andra kvartalet 2010 var arbetslösheten 
högre i samtliga regioner än före finanskrisen 
hösten 2008.38 Vid en analys av uppgången i in-
skrivna vid arbetsförmedlingen39, minskningen i 
nyanmälda lediga platser och fallet i sysselsätt-
ningen, framkommer att de regioner som redan 
före krisen hade en relativt hög arbetslöshet är 
också de som i regel har drabbats värst av krisen 
(se diagram 5.16 och 5.17). Gävleborg, 
Kronoberg och Västernorrlands län har drabbats 
hårt av krisen. Andra län som också drabbats 
hårdare än riksgenomsnittet är Södermanlands, 
Jönköpings, Jämtlands och Västerbottens län. 
Stockholms, Skåne och Örebro län har dock 
klarat sig bättre än de övriga länen.  

I riket som helhet har arbetslösheten börjat 
minska och sysselsättningen börjat öka under 
2010. Däremot har inte vändningen på arbets-
marknaden kommit i alla regioner. Stockholms 
län har haft en relativt stark uppgång i sysselsätt-
ningen under första halvåret 2010 och är det 
enda län där sysselsättningen är högre andra 
kvartalet 2010 än innan finanskrisen inleddes 
hösten 2008. Södermanland och Gävleborg län 
drabbades relativt hårt av krisen, men även där 
har sysselsättningen börjat öka under 2010. I 
Uppsala, Jönköping, Västmanland och Väster-
botten län har däremot sysselsättningen fortsatt 
att minska under första halvåret 2010.  

 
 
 

 
 
                                                      
38 I detta avsnitt definieras region som län. Funktionella 

regionindelningar är generellt att föredra framför administrativa, men 

datatillgången på funktionella regionindelningar är begränsad. 
39 I detta fall avses inskrivna i arbetslöshet eller program med 

aktivitetsstöd som andel av befolkning i ålder 16–64 i respektive län. 

 
 

Diagram 5.16 Förändring i sysselsatta mellan andra kvarta-
let 2008 och andra kvartalet 2010 
Procentuell förändring 
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Anm.: Procentuell förändring i antalet sysselsatta enligt Kortperiodiska sysselsättnings-
statistiken mellan andra kvartalet 2008 och andra kvartalet 2010 i utvalda län. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  

 
Diagram 5.17 Förändring i inskrivna vid arbetsförmedlingen 
som andel av befolkningen i åldersgruppen 16–64 år 
Procentenheter 
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Anm.: Inskrivna vid arbetsförmedlingen, som arbetslös eller i program med 
aktivitetsstöd, i procent av befolkningen i åldersgruppen 16─64 år. Förändring i 
procentenheter mellan andra kvartalet 2008 och andra kvartalet 2010 i utvalda län. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen och egna beräkningar.  
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Under 2010–2014 bedöms regeringens reformer 
bidra till att sysselsättningen ökar. Bland annat 
bidrar satsningar inom välfärden, höjda statsbi-
drag till kommunsektorn, skattereduktion för 
hushållsarbete (RUT) och reparation, ombygg-
nad och tillbyggnad (ROT) till att öka efterfrå-
gan och produktionen, vilket leder till en star-
kare sysselsättningsutveckling. Andra åtgärder 
som regeringen har genomfört, som exempelvis 
jobbskatteavdragen och reformerna inom ar-
betslöshetsförsäkringen, gör det mer lönsamt att 
arbeta. Detta bedöms bidra till att arbetsutbudet 
ökar och att matchningen på arbetsmarknaden 
förbättras, vilket leder till att både produktionen 
och sysselsättningen kan öka snabbare de när-
maste åren utan att det medför betydande brist 
på arbetskraft. 

Sammantaget bedöms konjunkturåterhämt-
ningen, regeringens reformer och en ökande 
befolkning leda till att antalet sysselsatta ökar 
med ungefär 220 000 personer från 2010 till 2014 
(se diagram 5.15). Under de närmaste åren be-
döms det finnas mycket lediga resurser på ar-
betsmarknaden. I slutet av 2014 bedöms resurs-
utnyttjandet på arbetsmarknaden40 vara i balans 
(se diagram 5.18 och fördjupningsrutan Fortsatt 
lågkonjunktur de närmaste åren trots hög BNP-
tillväxt). 

 
Diagram 5.18 Sysselsättningsgap 
Procent, årsvärden 
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Anm.: Sysselsättningsgapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell sysselsättning 
i procent av potentiell sysselsättning. Data avser åldersgruppen 16─64 år.
Källa: Egna beräkningar.

 

 
 
                                                      
40 Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden kan uttryckas med det s.k. 

sysselsättningsgapet alternativt timgapet. Gapen avser skillnaden mellan 

faktisk och potentiell sysselsättning (arbetade timmar) i procent av 

potentiell sysselsättning (arbetade timmar). 

Lågkonjunkturen slår olika hårt 
mot olika branscher 

Den exportberoende industrin har drabbats 
hårdast av den globala lågkonjunkturen. An-
talet sysselsatta i denna sektor minskade med 
mer än 110 000 personer från första kvartalet 
2008 till fjärde kvartalet 2009, en nedgång med 
drygt 15 procent. Detta kan jämföras med en 
uppgång i sysselsättningen på ca 40 000 perso-
ner i övriga näringslivet under samma period.41 
Under första halvåret 2010 har antalet syssel-
satta inom industrin dock börjat öka och an-
ställningsplanerna tyder på en fortsatt ökning 
under andra halvåret 2010.42 Åren 2011–2014 
väntas en viss fortsatt återhämtning av indu-
strisysselsättningen. Men en stor del av syssel-
sättningsnedgången inom industrin väntas bli 
bestående då produktionsökningen i samband 
med återhämtningen i huvudsak bedöms 
kunna mötas med en högre produktivitet.  

Tjänstesektorn har drabbats betydligt mindre 
av krisen än industrin (se tabell 5.5). Vid halvårs-
skiftet 2010 var det drygt 40 000 fler sysselsatta i 
tjänstesektorn jämfört med före krisen.43 Det är i 
framför allt hushålls- och företagstjänster som 
sysselsättningen har ökat.44 Antalet sysselsatta 
inom hushållstjänsterna har ökat under hela kri-
sen, vilket delvis beror på att en del av de kom-
munfinansierade välfärdstjänsterna har överförts 
till denna bransch (se avsnitt 9). En fortsatt stark 
efterfrågan på hushållstjänster tillsammans med 
en fortsatt överflyttning av kommunfinansierade 
välfärdstjänster till denna bransch leder till att 
sysselsättningsuppgången i branschen väntas bli 
stark även under perioden 2011–2014. 

Även sysselsättningen inom företagstjäns-
terna fortsätter öka betydligt framöver. Kort-
siktsindikatorer, såsom företagens anställnings-

 
 
                                                      
41 Vilket motsvarar en procentuell uppgång på ca 1,8. 
42 Även produktiviteten inom industrin föll kraftigt i samband med 

produktionsnedgången under 2008 (ca 15 procent), men har därefter ökat 

successivt och var andra kvartalet 2010 nästan tillbaka på samma nivå som 

före krisen. 
43 Jämförelsen avser antalet sysselsatta andra kvartalet 2010 och tredje 

kvartalet 2008 justerat för säsongseffekter. 
44 I hushållstjänster ingår (enligt SNI 2002) bl.a. utbildning, vård och 

samhälleliga personliga tjänster. I företagstjänster ingår (enligt SNI 2002) 

bl.a. juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, arkitekt- och 

reklambyråer och lokalvård. 
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planer och nyanmälda lediga platser, tyder på att 
sysselsättningen i branschen fortsätter att öka 
under andra halvåret 2010. Till följd av den 
starka efterfrågan på företagstjänster väntas även 
sysselsättningen öka starkt under 2011–2014. 

 
Tabell 5.5 Sysselsättning i sektorer 
Utfall för 2009, prognos för 2010–2014 

1000-tal 
perssoner Procentuell förändring 

2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Näringslivet 3 067 -2,1 1,9 1,5 1,5 1,8 1,5

varav:  Varusektorn 1 069 -6,7 1,7 1,0 -0,2 0,0 0,0

 Tjänstesektorn 1 998 0,6 2,1 1,8 2,4 2,7 2,2

Offentlig sektor 1 305 -2,2 -1,2 0,1 0,7 0,4 0,4

varav:  Staten 236 -1,6 2,2 -0,1 -0,5 -1,6 -1,2

 Kommunsektorn 1 069 -2,4 -1,9 0,1 1,0 0,9 0,8

Ekonomin totalt1 4 482 -2,0 1,0 1,1 1,3 1,3 1,2
1 I ekonomin totalt inkluderas även sysselsatta i hushållens icke vinstdrivande 
organisationer. 
Källor: Statistiska centralbyrån (nationalräkenskaperna) och egna beräkningar. 

 
Sammantaget motsvarar uppgången i sysselsätt-
ningen i hushålls- och företagstjänster ungefär 
två tredjedelar av den totala uppgången i när-
ingslivet från 2010 till 2014. Även utvecklingen 
av antalet sysselsatta inom handeln blir viktig för 
återhämtningen i sysselsättningen. Samtidigt be-
döms sysselsättningsuppgången i industrin bli 
svag de närmaste åren. 

Sysselsättningen i kommunsektorn 
ökar de kommande åren 

Sysselsättningen i kommunsektorn var som 
högst 2007, dvs. året innan finanskrisen inträf-
fade (se diagram 5.19). En viktig förklaring till 
nedgången i sysselsättningen sedan dess är utfas-
ningen av två arbetsmarknadspolitiska program 
(plusjobben och friåret). En annan viktig för-
klaring till nedgången i sysselsättningen är att 
delar av kommunsektorns tjänster, bl.a. utbild-
ning, vård och omsorg, i allt större utsträckning 
tillhandahålls av företag i näringslivet (se för-
djupningsrutan Sysselsättning och produktion av 
välfärdstjänster i kommunalt finansierad verk-
samhet i avsnitt 9). Antalet sysselsatta i närings-
livet som är finansierade av kommunsektorn har 
ökat med omkring 10 000 personer under 
perioden 2007–2009. 

Sammantaget har den totala kommunfinansie-
rade sysselsättningen minskat med 33 000 per-
soner under perioden 2007–2009 (se diagram 

5.17). Samtidigt kan nedgången i den totala 
kommunfinansierade sysselsättningen, rensat för 
utfasningen av de arbetsmarknadspolitiska 
programmen, mellan 2007 och 2009 fullt ut 
förklaras av att kommunanställda i genomsnitt 
arbetar fler timmar 2009 jämfört med 2007. Att 
anställda i kommunsektorn i genomsnitt arbetar 
fler timmar får till följd att den totala kommun-
finansierade sysselsättningen faller mellan 2007 
och 2009 samtidigt som antalet arbetade timmar 
i kommunfinansierad verksamhet, dvs. produk-
tionen av välfärdstjänsterna, ökar under samma 
period. 

Antalet sysselsatta i näringslivet som är finan-
sierade av kommunsektorn väntas fortsätta öka 
framöver, vilket bidrar till att dämpa sysselsätt-
ningsutvecklingen i kommunsektorn 2010–2014. 
Kortsiktsindikatorer för kommunsektorn, så-
som varsel och lediga jobb, tyder på att syssel-
sättningsfallet upphör under andra halvåret 2010. 
Det tillfälliga statsbidraget som regeringen till-
fört kommunsektorn 2011 tillsammans med de 
svagt ökade skatteintäkterna leder till att syssel-
sättningen bedöms börja öka något under 2011 
(se tabell 5.5). 

I takt med att konjunkturläget förbättras och 
skatteintäkterna ökar bedöms sysselsättningen i 
kommunsektorn fortsätta öka under 2012–2014. 
År 2014 bedöms ungefär 30 000 fler personer 
vara sysselsatta i kommunsektorn jämfört med 
2010, samtidigt väntas den kommunfinansierade 
sysselsättningen i privat regi öka med ungefär 
10 000 personer under motsvarande period. 

 
Diagram 5.19 Sysselsättning i kommunsektorn 
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Källor:  Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
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Antalet arbetade timmar per sysselsatt ökar 
starkt 2010 

Uppgången i antalet arbetade timmar under 2010 
är större än den i antalet sysselsatta. Det beror på 
att företagen under 2010 kan möta den stigande 
efterfrågan genom att öka både antalet anställda 
och antalet arbetade timmar per anställd (ökad 
överenskommen arbetstid och övertid m.m.). 
Detta beror i sin tur på att företagen i konjunk-
turnedgången anpassade antalet arbetade timmar 
mer än antalet sysselsatta, bl.a. genom avtal om 
arbetstidsförkortning. Under perioden 2011–
2014 fortsätter antalet arbetade timmar per sys-
selsatta att öka ytterligare något, vilket framför 
allt beror på regeringens politik. Regeringens 
reformer påverkar inte enbart sysselsättningen, 
utan ökar även antalet personer i arbete genom 
att färre personer är sjukfrånvarande jämfört 
med utan reformerna. Vidare bidrar bl.a. jobb-
skatteavdragen till att de som redan är sysselsatta 
arbetar mer, t.ex. genom att incitamenten att gå 
från deltids- till heltidsarbete ökar. 

Arbetskraften ökar successivt framöver 

Arbetskraften utvecklades svagt 2009 och ar-
betskraften som andel av befolkningen mins-
kade. Detta berodde på att den svagare efterfrå-
gan försämrade chansen att få arbete, vilket 
bidrog till att fler lämnade och färre sökte sig in 
på arbetsmarknaden än vad som varit fallet utan 
krisen. I stället har fler påbörjat en reguljär ut-
bildning och fler studerande har förlängt sina 
studier i väntan på att efterfrågan på arbetskraft 
ska bli större.45 Även personer utanför arbets-
kraften som har velat arbeta men inte aktivt sökt 
arbete har ökat betydligt. 46 

I samband med att efterfrågan på arbetskraft 
vände upp och sysselsättningen började öka i 

 
 
                                                      
45 Antalet studerande har också ökat till följd av att färre studerande har 

extraarbete. En person som har arbetat minst en timme under mätveckan 

definieras som sysselsatt, och ingår därmed även i arbetskraften, enligt 

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) oavsett om personen exempelvis 

huvudsakligen studerar. En heltidsstuderande som söker arbete och kan 

ta ett arbete ingår också i arbetskraften (som arbetslös) och inte som 

studerande utanför arbetskraften. Denna grupp ökade starkt 2009, vilket 

bidrog positivt till arbetskraftsutvecklingen. 
46 Denna grupp tillhör inte arbetskraften då de inte söker arbete och 

därmed inte uppfyller villkoren för att betraktas som arbetslös. 

slutet av 2009 ökade även arbetskraften och ar-
betskraftsdeltagandet stark (se diagram 5.15). 
Under andra halvåret 2010 fortsätter arbets-
kraften att öka. Efter den stora uppgången av 
arbetskraften i konjunkturåterhämtningens in-
ledningsfas bedöms arbetskraften öka långsam-
mare framöver (se tabell 5.4 och diagram 5.20). 

 
Diagram 5.20 Arbetskraften och sysselsatta 
Årlig procentuell förändring 
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Anm.: Data avser åldersgruppen 15─74 år.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.  

 
Regeringens reformer bidrar till att arbetskraften 
ökar under perioden 2010–2014. Jobbskatteav-
dragen är särskilt viktiga eftersom de ökar inci-
tamenten att söka arbete, vilket leder till att fler 
står till arbetsmarknadens förfogande under 
konjunkturuppgången (se avsnittet 1.8). 

Arbetskraftens storlek och sammansättning 
påverkas även av demografiska förändringar. 
Under 2010–2014 ökar befolkningen i åldern 
15–74 år. Men grupper med ett relativt högt ar-
betskraftsdeltagande minskar eftersom 40-talist-
generationen fortsätter att lämna arbetskraften, 
samtidigt som de stora födelsekullarna i början 
av 1990-talet, som har ett förhållandevis lågt ar-
betskraftsdeltagande, är på väg in. Detta gör att 
sammansättningen av befolkningen dämpar ök-
ningen av arbetskraften under perioden 2010–
2014. 

Den konjunkturella återhämtningen i arbets-
kraften tillsammans med regeringens reformer 
och den demografiska utvecklingen bedöms 
sammantaget leda till att antalet personer i ar-
betskraften stiger med drygt 110 000 personer 
från 2010 till 2014 (se diagram 5.20). 

Arbetslösheten väntas bli 6 procent 2014 

Till följd av den starka sysselsättningsuppgången 
under första halvåret 2010 har arbetslösheten 
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börjat sjunka. Arbetslösheten bedöms bli 
8,4 procent 2010, vilket motsvarar ungefär 
420 000 personer (se tabell 5.4 och diagram 
5.21). 

Under perioden 2011–2014 fortsätter syssel-
sättningen att öka starkt och bidra till att ar-
betslösheten minskar ytterligare. Nedgången i 
arbetslösheten begränsas dock de närmaste åren 
av att även arbetskraften ökar. År 2014 bedöms 
arbetslösheten ha fallit till 6,0 procent. 

 
Diagram 5.21 Arbetslöshet 
Arbetslösa i procent av arbetskraften, årsvärden 
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Anm.: Data avser åldersgruppen 15─74 år.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.  

 
År 2010 väntas knappt 190 000 personer delta i 
arbetsmarknadspolitiska program. Av dessa del-
tar runt 180 000 i utbildningsprogram som ex-
empelvis jobb- och utvecklingsgarantin. De in-
satser som regeringen har genomfört inom 
arbetsmarknadsområdet bedöms leda till en 
minskad utslagning på arbetsmarknaden och 
därmed bidra till en varaktigt högre sysselsätt-
ning samt till en lägre jämviktsarbetslöshet. 

5.5 Löner  

Lönerna ökar långsamt de kommande åren 

Avtalsrörelsen 2010 omfattar ungefär 3,3 miljo-
ner arbetstagare. De nya centrala avtalen gäller 
huvudsakligen från och med det andra kvartalet 
2010 fram till och med det första kvartalet 2012. 
Avtalen har varit relativt homogena sett till den 
totala löneökningen under avtalsperioden. Där-
emot skiljer sig avtalen till viss del åt mellan 
branscher bl.a. beroende på om den huvudsakliga 
löneökningen kommer i början eller i slutet av 
avtalsperioden. Till exempel ger de centrala 
kommunala avtalen betydligt högre löneök-

ningar det första avtalsåret och skiljer sig därmed 
relativt mycket mot avtalen inom industrin som 
då ger relativt låga löneökningar. 

Det svaga resursutnyttjandet på arbetsmark-
naden avspeglas tydligt i de avtalade löneökning-
arna. Dessa är betydligt lägre än de som för-
handlades fram under 2007 års avtalsrörelse. En 
preliminär sammanställning av de största avtalen 
indikerar att de centralt avtalade löneökningarna 
i näringslivet blir 1,7 respektive 1,9 procent 2010 
och 2011. Även löneökningarna utöver de cen-
trala avtalen väntas bli relativt måttliga de kom-
mande åren till följd av det låga resursutnyttjan-
det på arbetsmarknaden. Sammantaget bedöms 
lönerna i näringslivet öka med 2,2 procent 2010 
för att sedan stiga med 2,6 procent 2011, enligt 
konjunkturlönestatistikens definition. 

När nya centrala avtal ska förhandlas fram 
nästa gång, kring årsskiftet 2011/2012, har kon-
junkturläget förbättrats. Löneökningarna antas 
därför bli högre i nästa avtalsrunda och väntas 
öka med totalt 3,2 procent 2012. Under 2013 
och 2014 har konjunkturläget förbättrats ytterli-
gare och lönerna antas då öka med 3,3 respektive 
3,4 procent (se diagram 5.22). 

 
Diagram 5.22 Centrala avtal och löneökning 
Årlig procentuell förändring 
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Källor: Medlingsinstitutet och egna beräkningar.
 

Ovanligt stora skillnader mellan olika 
lönemått under 2010 

Löneutvecklingen mäts både av den s.k. kon-
junkturlönestatistiken och inom nationalräken-
skaperna. Lönemåtten skiljer sig definitionsmäs-
sigt åt genom att olika typer av ersättningar 
såsom bonusersättning, semesterersättning m.fl. 
ingår i nationalräkenskapernas lönemått men 
inte i konjunkturlönestatistiken. Dessutom in-
kluderas olika skattepliktiga förmåner samt den 
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sjuklön som arbetsgivarna betalar i nationalrä-
kenskaperna. Nationalräkenskapernas lönemått 
är därmed mer omfattande än konjunkturlöne-
statistiken. 

Under första halvåret 2010 visade utfallen för 
de båda lönemåtten på ovanligt stora skillnader. 
Löneökningarna enligt nationalräkenskaperna 
var betydligt lägre än enligt konjunkturlöne-
statistiken. En förklaring till detta är att bonus-
betalningar och skattepliktiga förmåner kraftigt 
minskade till följd av den svaga konjunkturen. 
En annan förklaring är att de tillfälliga så kallade 
krisavtalen inom industrin avslutades under pe-
rioden. Dessa avtal innebar att företagen tillfäl-
ligt fick möjlighet att anpassa produktionen till 
den svagare efterfrågan genom att dra ned ar-
betstiden utan full löneersättning. Avtalen inne-
bar dock att löneersättning utgick med 80 pro-
cent oavsett storleken på arbetstidsför-
kortningen i företagen. Då många företag drog 
ned arbetstiden betydligt mer än 20 procent in-
nebar detta en kraftig löneökning per timme för 
arbetstagarna under perioden med krisavtal. När 
krisavtalen avslutades under inledningen av 2010 
minskade istället timlönerna kraftigt i dessa fö-
retag, vilket löneutvecklingen enligt national-
räkenskaperna visar men inte konjunkturlöne-
statistiken. 

Sammantaget bedöms timlönen enligt natio-
nalräkenskaperna öka med 0,9 procent 2010, vil-
ket är 1,6 procentenheter långsammare än ök-
ningen av timlönen enligt konjunkturlöne-
statistikens definition (se tabell 5.6). 

 
Tabell 5.6 Löner och inflation 
Procentuell förändring. Utfall för 2009, prognos för 2010-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Timlön, KL1 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4 

Timlön, NR2 3,0 0,9 2,4 3,1 3,4 3,6 

KPI3 -0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 2,6 

KPIF3, 4 
1,9 2,0 0,9 1,2 1,9 2,2 

Anm.: En utförligare tabell återfinns i tabellsamlingen i bilaga 1. 
1 Timlön enligt konjunkturlönestatistiken. 
2 Timlön enligt nationalräkenskaperna. 
3 Årsgenomsnitt. 
4 Ett av Riksbankens mått på underliggande inflation. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Medlingsinstitutet och egna 
beräkningar. 

 
Den reala lönen, dvs. löneökningen efter att hän-
syn tagits till den allmänna prisutvecklingen 
enligt konsumentprisindex (KPI), sjunker 2010 
till följd av att den nominella löneökningen 
väntas bli låg. De kommande åren kommer dock 
reallönen att öka (se diagram 5.23) på grund av 
att prisutvecklingen blir lägre än de nominella 

löneökningarna. Reallöneökningen förväntas 
dock bli något lägre än det historiska 
genomsnittet de närmaste åren. 

 
Diagram 5.23 Reallön och nominell lön 
Årlig procentuell förändring 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

Nominell

Real

Anm.: Reallön är nominell löneökning enligt nationalräkenskaperna deflaterad med KPI-
inflation.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

 

5.6 Inflation och reporänta 

Inflationen enligt KPI sjönk kraftigt under 2009, 
framför allt på grund av att bolåneräntorna föll 
till följd av Riksbankens sänkningar av repo-
räntan i kölvattnet av finanskrisen. Från slutet av 
2009 har KPI-inflationen varit cirka 1 procent.  

Inflationen exklusive effekter från räntor och 
energi har däremot varit förhållandevis stabil 
kring 2 procent de senaste åren, trots det låga 
resursutnyttjandet i ekonomin(se diagram 5.24). 
Anledningen till det är att företagens kostnader 
har stigit relativt mycket. 

 
Diagram 5.24 KPI, KPIF och KPIF exklusive energi 
Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år 
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Anm.: KPIF (KPI med fast ränta) är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande 
inflation. KPIF beräknas genom att den del av förändringen i hushållens räntekostnader 
för egnahem som beror på förändrade räntesatser hålls konstant.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
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Lågt inflationstryck de kommande åren 

De närmaste åren dämpas inflationen mätt som 
KPIF, dvs. KPI med konstanta bolåneräntor. 
Den viktigaste anledningen till detta är att pri-
serna på varor och tjänster ökar långsammare 
framöver till följd av att företagens kostnader per 
producerad enhet sjunker. De inhemska kostna-
derna dämpas både på grund av att produktivi-
teten blir högre och på grund av att företagens 
arbetskostnader ökar i långsammare takt. Kost-
naden per producerad enhet, den s.k. en-
hetsarbetskostnaden, sjunker kraftigt 2010 och 
stiger långsamt under 2011 och 2012 (se diagram 
5.25). Varupriserna dämpas mer än tjänstepri-
serna eftersom produktiviteten väntas växa 
snabbare i de varuproducerande branscherna än i 
de tjänsteproducerande branscherna. Även kost-
naderna för att importera varor och tjänster 
väntas sjunka ytterligare framöver i takt med att 
kronan fortsätter att stärkas.  

Företagens inflationsförväntningar, enligt 
Konjunkturinstitutets barometer, stödjer bilden 
av en dämpad prisutveckling det kommande året. 

Eftersom priserna på varor och tjänster47, som 
utgör den huvudsakliga delen av samtliga kon-
sumentpriser, ökar måttligt framöver blir också 
den underliggande inflationen relativt låg 2011 
och 2012. En stark efterfrågan i kombination 
med att företagens kostnader ökar något snab-
bare på grund av högre löneökningar och något 
lägre produktivitetsökningar, leder till att pri-
serna på varor och tjänster ökar något snabbare 
2013–2014.  

Sammantaget leder detta till att den underlig-
gande inflationen mätt med KPIF kommer att 
ligga i linje med Riksbankens inflationsmål på 2 
procent först under 2013 (se diagram 5.24).  

Inflationen mätt med KPI ökar något mera än 
inflationen mätt med KPIF från andra halvåret 
2010 till 2014 eftersom hushållens räntekostna-
der stiger i takt med successivt högre bolåne-
räntor. På lång sikt, då effekten av ändrade ränte-
satser inte längre påverkar KPI, sammanfaller 
inflationen enligt KPI och KPIF. 
 

 
 
                                                      
47Med varor och tjänster menas varor exklusive energi (framför allt 

drivmedel och hushållsel) och tjänster exklusive boende (t.ex. räntor, 

hyror och reparationskostnader). Detta aggregat utgör cirka 70 procent 

av samtliga konsumentpriser. 

Diagram 5.25 Enhetsarbetskostnad, produktivitet och tim-
lön 
Årlig procentuell förändring 
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Anm.: Samtliga variabler avser näringslivet, timlön enligt nationalräkenskaperna.
Källor: Statistiska centrlbyrån och egna beräkningar.

 

Fortsatt låg reporänta de kommande åren 

Sedan slutet av 2008 har Riksbanken fört en 
expansiv penningpolitik för att mildra effek-
terna av finanskrisen samt dämpa fallet i efter-
frågan och sysselsättningen. I juli 2010 började 
Riksbanken höja reporäntan till följd av den 
snabba återhämtningen i ekonomin. Riksban-
ken väntas fortsätta att höja reporäntan ytter-
ligare i takt med att resursutnyttjandet och in-
flationen successivt stiger. Penningpolitiken är 
dock fortfarande expansiv de kommande åren. 
Under 2014, när ekonomin börjar närma sig 
jämvikt, bedöms reporäntan uppgå till 
3,75 procent. 

5.7 Risker och alternativscenarier48 

Riskerna för en svagare utveckling dominerar 

Osäkerheten är stor om den framtida konjunk-
turutvecklingen i Sverige och i omvärlden. Det är 
också oklart hur krisen har påverkat ekonomins 
funktionssätt och därmed hur den har påverkat 
den långsiktigt hållbara tillväxttakten i ekono-

 
 
                                                      
48 I scenarioarbetet har makromodellen KIMOD använts. För en 

beskrivning av modellen se Bergvall, A. m.fl. ”KIMOD 2.0: Equilibrium 

Model of the Swedish Economy” Working paper 100, 

Konjunkturinstitutet, 2007. 
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min. Riskerna för en svagare utveckling än i hu-
vudscenariot dominerar.  

Det finns bl.a. en betydande risk att de stats-
finansiella problemen i omvärlden kommer att 
dämpa konjunkturåterhämtningen mer än vad 
som förutses i huvudscenariot. De statsfinansi-
ella problemen med stora underskott i många 
länder kan leda till att hushåll och företag i dessa 
länder blir mer försiktiga än vad som antas i hu-
vudscenariot när de nu aviserade finanspolitiska 
åtstramningarna blir kännbara för hushållen. En 
sådan utveckling leder till lägre tillväxt och en 
svagare arbetsmarknad i omvärlden. Som illu-
streras i alternativscenario 1 skulle en svagare 
internationell utveckling leda till en lägre tillväxt 
och en högre arbetslöshet i Sverige de närmaste 
åren än vad som förutses i huvudscenariot.  

Men utvecklingen kan bli sämre än alternativ-
scenario 1. I värsta fall skapar de statsfinansiella 
problemen en förnyad finansiell oro som leder 
till en utveckling som påminner om den som var 
hösten 2008. I ett sådant läge blir det bl.a. avse-
värt svårare och dyrare för hushåll och företag 
att låna pengar och för skuldsatta länder att om-
sätta sina lån. Det skulle leda till en betydligt 
svagare utveckling i omvärlden, framför allt i Eu-
ropa, och därmed också Sverige.  

Det finns även vissa risker kopplade till euro-
peiska bankers finansieringskostnader. Likvidi-
tetssituationen för de europeiska bankerna har 
lättat jämfört med den situation som rådde un-
der den senare delen av våren, men läget har 
ännu inte normaliserats. Dock finns det kvarstå-
ende risker med finansieringen för de europeiska 
bankerna och företagen kopplade till ett stort 
finansieringsbehov framöver, inte minst för de 
länder som har stora statsfinansiella underskott.  

Samtidigt är det möjligt att återhämtningen 
går snabbare än vad som förutses i huvudscena-
riot. Framåtblickande indikatorer för både hus-
hållen och företagen är mycket positiva. Om 
dessa förväntningar realiseras fullt ut kan åter-
hämtningen under hösten 2010 bli starkare än 
vad som antas i huvudscenariot. I ett sådant sce-
nario finns det dock en risk att det under de 
närmaste åren uppstår brist på arbetskraft i vissa 
sektorer.  

Vidare råder det stor osäkerhet om hur 
mycket lediga resurser det finns i ekonomin och 
vilka effekt finanskrisen har haft på den långsik-
tigt hållbara produktionsnivån (se fördjupnings-
rutan Fortsatt lågkonjunktur de närmaste åren 
trots hög BNP-tillväxt). I huvudscenariot antas 

att en relativt stor del av fallet i produktionen de 
senaste åren är temporärt. Detta innebär att den 
ökade efterfrågan under 2010 och 2011 till stor 
del kan mötas med ökad produktivitet. Om pro-
duktivitetsfallet i större utsträckning beror på en 
permanent störning kommer den ökade efterfrå-
gan i mindre utsträckning kunna mötas med 
ökad produktivitet. Detta skulle kunna medföra 
en starkare arbetsmarknadsutveckling på kort 
sikt, med högre sysselsättning och lägre arbets-
löshet som följd. En lägre potentiell produktivi-
tet skulle dock leda till en lägre BNP-nivå på 
sikt.  

Som illustreras i alternativscenario 2 skulle en 
snabbare återhämtning i kombination med en 
lägre potentiell produktivitet leda till en betyd-
ligt starkare arbetsmarknadsutveckling under 
2010 och 2011 än vad som förutses i huvudsce-
nariot. Samtidigt leder den starkare återhämt-
ningen till betydande brist på arbetskraft redan 
under 2012, vilket i sin tur innebär att produk-
tionsökningen dämpas under 2013 och 2014. 

Alternativscenario 1: Svagare internationell 
utveckling 

I huvudscenariot förutses en gradvis återhämt-
ning i den globala ekonomin de närmaste åren. 
Det finns dock en risk att den internationella 
konjunkturuppgången blir svagare och mer ut-
dragen. I detta alternativscenario antas den glo-
bala återhämtningen bli svagare än i huvudscena-
riot, bl.a. till följd av att konsolideringen av de 
offentliga finanserna i många länder dämpar 
återhämtningen mer än vad som förutses i hu-
vudscenariot. 

Svensk ekonomi påverkas på flera sätt av en 
svagare utveckling i omvärlden. För det första 
utvecklas efterfrågan på svensk export svagare än 
i huvudscenariot, vilket även dämpar invester-
ingarna. För det andra leder de negativa signa-
lerna från omvärlden till att hushållen blir mer 
pessimistiska, vilket bidrar till att hushållens 
konsumtion dämpas.  

Sammantaget innebär detta att BNP ökar be-
tydlig långsammare 2011 och 2012 än i huvud-
scenariot (se tabell 5.7 och diagram 5.26). 
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Tabell 5.7 Nyckeltal, alternativscenario 1 med svagare in-
ternationell utveckling 
Prognos enligt huvudscenariot inom parentes, procentuell förändring 
om annat ej anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 

BNP 4,4 

(4,8) 

2,3 

(3,7) 

2,7 

(3,4) 

3,9 

(3,3) 

3,8 

(2,8) 

Arbetade timmar 1,7 

(1,9) 

0,2 

(1,1) 

0,7 

(1,4) 

1,6 

(1,5) 

2,2 

(1,3) 

Sysselsättning1 0,9 

(1,0) 

0,1 

(1,1) 

0,6 

(1,2) 

1,3 

(1,3) 

2,2 

(1,2) 

Arbetslöshet1,2 8,5 

(8,4) 

8,8 

(8,0) 

8,6 

(7,4) 

7,8 

(6,7) 

6,5 

(6,0) 

BNP-gap3 -3,4 

(-3,3) 

-3,7 

(-2,5) 

-3,1 

(-1,6) 

-2,4 

(-1,1) 

-0,8 

(-0,5) 

Reporänta4 1,25 

(1,25) 

1,50 

(2,25) 

2,00 

(3,25) 

2,50 

(3,50) 

3,75 

(3,75) 

Timlön5 2,4 

(2,5) 

2,4 

(2,6) 

2,6 

(3,1) 

2,9 

(3,3) 

3,2 

(3,4) 

KPI6 1,0 

(1,2) 

1,1 

(1,5) 

1,2 

(1,9) 

2,1 

(2,4) 

2,6 

(2,6) 

Finansiellt 
sparande7 

-1,3 

(-1,3) 

-0,8 

(-0,4) 

0,4 

(1,0) 

1,5 

(2,0) 

2,5 

(2,9) 
1 15–74 år. 
2 I procent av arbetskraften. 
3 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
4 Slutkurs. 
5 Timlön enligt konjunkturlönestatistiken. 
6 Årsgenomsnitt. 
7 Procent av BNP. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Den svagare återhämtningen innebär att resurs-
utnyttjandet blir lägre än i huvudscenariot under 
hela perioden 2010–2014. Den lägre efterfrågan 
bidrar till att sysselsättningstillväxten blir lägre 
och att arbetslösheten blir betydligt högre än vad 
som förutses i det mest troliga scenariot (se ta-
bell 5.7). År 2012 är arbetslösheten 1,2 procent-
enheter högre än i huvudscenariot. 

 
Diagram 5.26 BNP-tillväxt 
Årlig procentuell förändring 
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Lägre resursutnyttjande, både i Sverige och ut-
omlands, innebär att inflationstrycket dämpas. 
Som en följd av det lägre inflationstrycket i 
kombination med det lägre resursutnyttjandet 
höjer Riksbanken reporäntan i en långsammare 
takt än i huvudscenariot.  

 
Diagram 5.27 Arbetslöshet 
Arbetslösa i procent av arbetskraften, årsvärden 
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På längre sikt kommer en gradvis återhämtning i 
omvärlden och en fortsatt expansiv penningpo-
litik leda till att exporten, investeringarna och 
hushållens konsumtion ökar snabbare än i hu-
vudscenariot från och med 2013. Den starkare 
efterfrågan från och med 2013 leder till att sys-
selsättningen ökar fortare än i huvudscenariot 
och att arbetslösheten minskar (se tabell 5.7 och 
diagram 5.27). Omkring 2016 har huvuddelen av 
effekterna av konjunkturförsvagningen ebbat ut 
i detta scenario, vilket är ca två år senare än i 
huvudscenariot. Den långsiktiga BNP-nivån och 
sysselsättningsnivån är dock något lägre än i 
huvudscenariot. Det beror dels på att den för-
djupade krisen leder till en lägre kapitalstock till 
följd av bl.a. högre kapitalkostnader, dels på att 
sysselsättningsnivån blir lägre till följd av en viss 
permanent utslagning från arbetsmarknaden. 

Svagare efterfrågan i kombination med högre 
arbetslöshet leder till att de offentliga finanserna 
försämras jämfört med huvudscenariot. För-
svagningen beror framför allt på att inkomst-
skatterna utvecklas svagare i detta scenario.  

Alternativscenario 2: Snabbare återhämtning 

I detta alternativscenario antas att återhämt-
ningen blir snabbare och starkare än i huvudsce-
nariot. Framåtblickande indikatorer för både 
hushållen och företagen är mycket positiva och 
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om dessa förväntningar realiseras fullt ut kan 
BNP-tillväxten under hösten 2010 bli starkare än 
vad som antas i huvudscenariot. Förutsättning-
arna för en starkare återhämtning även under 
2011 är goda. Hushållen har ett högt sparande 
samtidigt som disponibelinkomsten ökar i god 
takt. Dessutom är optimismen om framtiden 
hög, vilket medför att sparandet kan minska mer 
än vad som förutses i huvudscenariot.  

Den starkare inhemska efterfrågan i kombi-
nation med en något högre efterfrågan på 
svenska exportvaror medför att BNP-tillväxten 
blir högre 2010–2012. Den starkare efterfrågan i 
kombination med att den potentiella produkti-
viteten bedöms vara något lägre i detta scenario, 
medför att arbetsmarknaden utvecklas betydligt 
starkare i detta scenario de närmaste åren jäm-
fört med utvecklingen i huvudscenariot. Syssel-
sättningstillväxten blir betydligt högre och ar-
betslösheten blir lägre än vad som förutses i det 
mest troliga scenariot (se tabell 5.8). År 2012 är 
arbetslösheten 1,7 procentenheter lägre än i hu-
vudscenariot. 

En starkare arbetsmarknad och en högre kon-
sumtion leder till högre skatteintäkter och att de 
offentliga finanserna förbättras.  

Samtidigt innebär den starkare BNP-tillväxten 
i kombination med den lägre potentiella pro-
duktionsnivån att resursutnyttjandet stiger 
snabbt och under 2012 finns en betydande brist 
på arbetskraft i många sektorer. Den höga efter-
frågan och bristen på arbetskraft driver upp pri-
ser och löner, vilket leder till att Riksbanken hö-
jer räntan betydligt snabbare och mer än vad 
som förutses i huvudscenariot. Högre inflation 
och räntor i kombination med sämre arbets-
marknadsutsikter dämpar hushållens konsum-
tion markant. Högre räntor och löneökningar 

leder även till att exportföretagens konkurrens-
situation försämras. Exporten utvecklas därför 
svagare än i huvudscenariot under 2012–2014.  

Sammantaget leder detta till att BNP-tillväx-
ten dämpas under 2013 och 2014. Den svagare 
produktionen medför att sysselsättningsupp-
gången upphör och att arbetslösheten stiger un-
der 2013. 
 
Tabell 5.8 Nyckeltal, alternativscenario 2 med snabbare 
återhämtning  
Prognos enligt huvudscenariot inom parentes, procentuell förändring 
om annat ej anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 

BNP 5,0 

(4,8) 

4,2 

(3,7) 

4,0 

(3,4) 

1,7 

(3,3) 

2,1 

(2,8) 

Arbetade timmar 2,0 

(1,9) 

1,5 

(1,1) 

2,7 

(1,4) 

0,3 

(1,5) 

0,8 

(1,3) 

Sysselsättning1 1,2 

(1,0) 

1,7 

(1,1) 

2,5 

(1,2) 

-0,1 

(1,3) 

0,5 

(1,2) 

Arbetslöshet1,2 8,2 

(8,4) 

7,3 

(8,0) 

5,7 

(7,4) 

6,2 

(6,7) 

6,2 

(6,0) 

BNP-gap3 -2,8 

(-3,3) 

-1,1 

(-2,5) 

0,8 

(-1,6) 

-0,3 

(-1,1) 

-0,3 

(-0,5) 

Reporänta4 1,25 

(1,25) 

3,25 

(2,25) 

4,25 

(3,25) 

3,75 

(3,50) 

3,75 

(3,75) 

Timlön5 2,6 

(2,5) 

2,8 

(2,6) 

3,7 

(3,1) 

3,5 

(3,3) 

3,2 

(3,4) 

KPI6 1,4 

(1,2) 

1,9 

(1,5) 

2,7 

(1,9) 

2,1 

(2,4) 

2,4 

(2,6) 

Finansiellt 
sparande7 

-1,2 

(-1,3) 

-0,2 

(-0,4) 

1,6 

(1,0) 

2,1 

(2,0) 

2,8 

(2,9) 
1 15–74 år. 
2 I procent av arbetskraften. 
3 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
4 Slutkurs. 
5 Timlön enligt konjunkturlönestatistiken. 
6 Årsgenomsnitt. 
7 Procent av BNP. 
Källa: Egna beräkningar. 
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6 Skattefrågor 

Sammanfattning 
 
 
• Skatten för pensionärer sänks med ytter-

ligare 2,5 miljarder kronor utöver de 5 
miljarder kronor som aviserades i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. 

• En skattefrihet för alkolås i förmånsbilar 
införs. 

• Beskattningen av värdepapper bör förenklas 
och beskattningen av investeringsfonder 
reformeras. 

• Schablonavdraget vid andrahandsuthyrning 
av bostäder höjs från 12 000 kronor till 
18 000 kronor. 

• Utredningar om fastighetstaxering och ny-
startzoner aviseras. 

• Arbetet med effektivare skatter på klimat- 
och energiområdet fortsätter. 

• Utvidgad skattefrihet vid låginblandning av 
biodrivmedel införs från 1 januari 2011. 

• Förutsättningarna för att till kommuner 
delegera rätten att föreskriva om trängsel-
skatt samt vissa frågor relaterade till uttaget 
av skatten, utreds. 

• Skattestrukturen för cigaretter reformeras av 
folkhälsoskäl. 

• Arbetet med hur den ideella sektorn ska 
behandlas i mervärdesskattehänseende fort-
sätter. 

• Stödet för skatteforskning fortsätter. 
 

 
Regeringen redovisar i det följande ett antal 
åtgärder på skatte- och avgiftsområdet med 

effekter för budgetåret 2011 och framåt. 
Reformambitionerna på skatteområdet för 
mandatperioden har redovisats i finansplanen 
(avsnitt 1) och behandlas inte i detta huvud-
avsnitt. I ett avslutande avsnitt redovisas de 
offentligtfinansiella effekterna av de skatte- och 
avgiftsförslag som lämnas eller aviseras i denna 
proposition. 

Beredningen av förslagen 
 
För de ärenden där förslag lämnas finns lag-
förslag i avsnitt 3. Lagförslagen avseende för-
ändringar av socialavgiftsnivåerna har beretts 
under hand med Skatteverket. Lagförslagen om 
ytterligare skattesänkning för pensionärer  och 
om höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyr-
ning av bostäder har remitterats. 

Lagrådet 
 
De lagförslag som lämnas är enligt regeringens 
mening av sådan enkel beskaffenhet att Lag-
rådets hörande skulle sakna betydelse. 

6.1 Riktlinjerna för skattepolitiken, 
särskilt frågan om enhetlig 
beskattning 

Riksdagen antog våren 2008 riktlinjer för 
skattepolitiken i form av ett antal hållpunkter 
och ett antal krav (prop. 2007/08:100, avsnitt 
5.3, bet. 2007/08:FiU20, rskr. 2007/08:259). 
Genom fem hållpunkter inriktas skattepolitiken 
på att stödja de övergripande målen för 
regeringens ekonomiska politik som exempelvis 
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en varaktigt högre sysselsättning och en högre 
generell och rättvist fördelad välfärd. Därutöver 
ska skattepolitiken utformas så att den 
tillgodoser fem krav som ställs på de svenska 
skattereglerna i en allt mer globaliserad värld. 

I budgetpropositionerna för 2009 och 2010 
redovisades riktlinjerna återigen och relaterades 
då också till aktuella åtgärder på skatte- och 
avgiftsområdet. I årets budgetproposition har 
några av riktlinjerna redan berörts i finansplanen; 
de om goda villkor för varaktigt hög 
sysselsättning och för företagande och 
investeringar samt de om vikten av hållbara 
regler i förhållande till EU.  

Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 
2010:11) Enhetlig beskattning 
 
Riktlinjen om generella och tydliga regler har 
uppmärksammats av Riksrevisionen i den sär-
skilda granskningsrapport, Enhetlig beskattning 
(RiR 2010:11) som överlämnades till regeringen 
den 20 maj 2010. 

Riksrevisionens granskning har gällt hur 
regeringen redovisat och motiverat avvikelser 
från principen om en enhetlig beskattning vid 
förändringar i skattesystemet. Däremot har 
Riksrevisionen inte bedömt förslagens ekono-
miska effekter i olika avseenden.  

Vid sin granskning har Riksrevisionen bland 
annat funnit att när avvikelser från enhetlighet 
föreslagits har detta endast i undantagsfall 
kommenterats av regeringen, att introducerade 
avvikelser i efterhand ändå inlemmats i den 
redovisning av skatteutgifterna som regeringen 
årligen lämnar och att principen om enhetlighet 
tolkas på varierande sätt. 

Mot bakgrund av gjorda observationer 
rekommenderas regeringen i gransknings-
rapporten (RiR 2010:11, s. 66) följande: 

”När avvikelser från principen om enhetlighet 
föreslås bör detta tydligt framgå i proposi-
tionerna. Nackdelar med att avvika från en 
enhetlig beskattning bör ställas mot de fördelar 
som regeländringen förväntas innebära. Det bör 
också tydligt framgå om avvikelsen är att 
betrakta som en skatteutgift eller inte.”  

Regeringen välkomnar Riksrevisionens 
granskning och särskilt den diskussion som förs 
kring olika avvägningsfrågor i skattepolitiken, 
särskilt hur principen om enhetlighet ska 
utformas och tillämpas i en situation där 
skattepolitiken också ska bidra till centrala 

ekonomisk-politiska mål som exempelvis att 
stärka den varaktiga sysselsättningen.  

Regeringen har sedan 1996 – och sedan 2008 i 
en skrivelse – till riksdagen rapporterat om s.k. 
skatteutgifter. För regeringen är den redovis-
ningen ett viktigt instrument när det gäller att 
för riksdagen redovisa avvikelser från en norm 
om enhetlighet. I den proposition om refor-
merad budgetlag som regeringen senare under 
hösten 2010 avser att lämna till riksdagen 
kommer också att föreslås att det skrivs in i 
lagen att regeringen varje år ska lämna en skatte-
utgiftsredovisning. 

Frågan om hur enhetlighet i skattereglerna ska 
avvägas mot önskemålen om en samhälls-
ekonomiskt effektiv beskattning via påverkan på 
individers och företags beteende kan inte 
besvaras på något enkelt och entydigt sätt. Mot 
denna bakgrund bedrivs inom Finansdeparte-
mentet ett arbete med att komplettera gällande 
praxis för redovisning av skatteutgifter baserad 
på en enhetlighetsnorm med en analys av hur 
denna norm förhåller sig till önskemålen om en 
samhällsekonomiskt effektiv beskattning. Det 
handlar om att utveckla indikatorer för samhälls-
ekonomisk effektivitet som kan komplettera 
gällande redovisning. Det bör noteras att det just 
handlar om att komplettera redovisningen, inte 
att förändra den grundläggande normen om 
enhetlig beskattning. En alternativ norm, 
exempelvis grundad i teorier om optimal 
beskattning, skulle vara svår att tillämpa bland 
annat på grund av betydande mätproblem. Ett 
sådan norm riskerar också att bli instabil och 
förändras i takt med nya ekonomiska bedöm-
ningar av exempelvis priskänsligheten på olika 
delmarknader. Därmed skulle informations-
värdet av redovisningen till riksdag och 
allmänhet kunna sjunka. 

Regeringen kommer i det fortsatta arbetet 
med olika förslag på skatte- och avgiftsområdet 
att ta fasta på Riksrevisionens önskemål om 
större transparens i redovisning av motiv m.m. 
Arbetet med att komplettera redovisningen av 
skatteutgifter kommer också att bidra till ökad 
tydlighet i avvägningen mellan var för sig 
angelägna önskemål samt kraven på skatte-
politiken. 
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6.2 Skatter på arbetsinkomster – 
förvärvsinkomstbeskattningen 

6.2.1 Effekter av jobbskatteavdrag m.m. 

Att långsiktigt öka sysselsättningen är avgörande 
för att skapa god tillväxt och uthålliga offentliga 
finanser. I takt med att befolkningen åldras krävs 
fler i arbete och fler arbetade timmar för att 
undvika framtida skattehöjningar och utgifts-
besparingar. En sänkning av inkomstskatten bör 
därför utformas så att effekten blir att fler vill gå 
från icke-arbete till arbete, fler vill gå från deltid 
till heltid och att utbildning blir mer lönsamt. 

Skatten på förvärvsinkomster kan sänkas via 
ett höjt grundavdrag, utökat jobbskatteavdrag, 
höjning av den nedre eller övre skiktgränsen eller 
sänkta statliga inkomstskattesatser. Jobbskatte-
avdraget är den hittills viktigaste reformen i 
regeringens strävan att få fler personer i arbete. 
Jobbskatteavdraget infördes den 1 januari 2007 
och har därefter förstärkts i tre steg. Den 
sammanlagda offentligfinansiella effekten uppgår 
till ca 70 miljarder kronor.  

Enligt Finansdepartementets tidigare analyser 
beräknas jobbskatteavdraget öka sysselsätt-
ningen med ca 75 000 personer på lång sikt. 
Konjunkturinstitutet, Riksrevisionen och 
Finanspolitiska rådet anser att jobbskatte-
avdraget är en effektiv åtgärd för att öka 
sysselsättningen. 

Som en del av utvecklingsarbetet vid 
Finansdepartementet har de ekonomiska effek-
terna av ytterligare förändringar i jobbskatte-
avdraget och den statliga inkomstskatten 
analyserats. Resultatet av denna analys samman-
fattas i fördjupningsrutan ”Effekter av förstärkt 
jobbskatteavdrag och sänkt statlig inkomst-
skatt”, se nästa sida. Analyserna visar att 
ytterligare förstärkningar av jobbskatteavdraget 
och en ytterligare sänkning av den statliga 
inkomstskatten är fortsatt effektiva åtgärder för 
att öka arbetsutbudet.  

En fördjupad redovisning kommer att lämnas 
i en rapport som avses publiceras senare under 
hösten 2010. 

Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 
2009:20) Jobbskatteavdraget  
 
Riksrevisionen har granskat jobbskatteavdragets 
förutsättningar att vara en effektiv reform för att 
öka arbetsutbudet. Dessutom har regeringens 

underlag för bedömningar av jobbskatte-
avdragets förväntade effekter på arbetsutbudet 
granskats.  

Regeringen välkomnar granskningen och ser 
positivt på Riksrevisionens bedömning att 
jobbskatteavdraget har potential att nå målet om 
att på lång sikt öka arbetsutbudet. I gransknings-
rapporten pekar Riksrevisionen emellertid på att 
propositionerna inte innehåller jämförelser med 
tidigare egna bedömningar om reformeffekter. 
Vidare anser Riksrevisionen att olika begrepp 
används på ett otydligt sätt i budget-
propositionerna. Riksrevisionen rekommenderar 
därför regeringen att utveckla redovisningen och 
förtydliga definitionerna av begrepp som 
används i samband med redogörelsen av reform-
effekter.  

Regeringen anser att det är viktigt att 
redogörelsen för jobbskatteavdraget och dess 
reformeffekter är tydlig. Därför strävar rege-
ringen efter att använda etablerade begrepp i 
budgetpropositionerna, där aviseringar av 
kommande förslag görs. En mer djupgående 
analys av förslagen görs därefter i de 
efterföljande särpropositionerna. Metoderna 
som används för att beräkna de förväntade 
effekterna av jobbskatteavdraget har utvecklats 
och förbättrats sedan det andra steget infördes. 
Av den anledningen är det svårt att göra 
jämförelser med tidigare gjorda bedömningar.  

Riksrevisionen anser vidare att allmänhetens 
kännedom om jobbskatteavdraget är låg och 
rekommenderar därför att regeringen ger 
Skatteverket ett särskilt uppdrag att informera 
allmänheten om jobbskatteavdraget.  

Regeringen instämmer i att en ökad 
kännedom om jobbskatteavdraget hos allmän-
heten är angelägen. I Skatteverkets uppdrag ingår 
att informera allmänheten om nya skatteregler. 
När det gäller jobbskatteavdraget har Skatte-
verket information om detta på sin hemsida och 
i broschyren ”Dags att deklarera”. Dessutom 
informerar Skatteverket om storleken på det 
jobbskatteavdrag som getts den skattskyldige i 
den preliminära skatteuträkning som bifogas 
inkomstdeklarationen. Mot denna bakgrund 
anser regeringen att något särskilt uppdrag till 
Skatteverket inte är nödvändigt. 



PROP.  2010/11:1  

130 

Effekter av förstärkt jobbskatteavdrag och 
sänkt statlig inkomstskatt 

Arbetsutbudseffekter och självfinansieringsgrad 
När man diskuterar arbetsutbudseffekter av 
inkomstskatteförändringar skiljer man vanligtvis 
på effekten längs den s.k. extensiva marginalen, 
vilket är effekten på arbetskraftsdeltagande, och 
den intensiva marginalen, dvs. arbetad tid bland 
de som redan arbetar. Den totala arbetsutbuds-
effekten beror på båda dessa effekter. Effekten 
på den extensiva marginalen är positiv vid en 
skattesänkning på arbetsinkomster då det blir 
relativt sett mer fördelaktigt att arbeta.  

Effekten på den intensiva marginalen är 
mindre självklar. Å ena sidan innebär ökade 
nettoinkomster att fler upplever att de har råd 
att arbeta mindre. Å andra sidan medför en 
marginalskattesänkning att nettotimlönen stiger 
och att vissa därför vill arbeta mer. Den totala 
effekten beror på vilken av dessa två effekter 
som är störst. Detta beror i sin tur på hur 
skattesänkningen utformas. 

Arbetsutbudseffekterna av förstärkt jobb-
skatteavdrag och sänkt statlig skatt har simu-
lerats med mikrosimuleringsmodellen FASIT49. 
Åtta parametrar i skattesystemet har analyserats 
var för sig utifrån effekter på arbetsutbud, 
inkomstfördelning och självfinansieringsgrad50. 
Fem av parametrarna (1 till 5) förändrar 
utformningen av jobbskatteavdraget. Tre (6 till 
8) rör den statliga inkomstskatten. Hur dessa 
parametrar påverkar marginalskatten på arbets-
inkomster åskådliggörs i diagram 6.1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
49 För en närmare beskrivning av arbetsutbudsmodellen, se 

Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007–2009, 

Rapport från Ekonomiska avdelningen på Finansdepartementet 2009:1, 

Regeringskansliet. 
50 Självfinansieringsgraden mäter hur stor del av den direkta kostnaden 

som på lång sikt återfås genom minskade offentliga utgifter och ökade 

skatteintäkter. När individer som inte har arbetat börjar arbeta minskar 

de offentliga utgifterna (t.ex. a-kassa och försörjningsstöd) och 

skatteintäkterna ökar. Även ökat arbetsutbud bland dem som redan 

arbetar leder till ökade skatteintäkter.  

Diagram 6.1 Marginalskatt på arbetsinkomster 2011 med 
de åtta parametrarna markerade i figuren 
Marginalskatt vid olika arbetsinkomster 
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Källa: Egna beräkningar.
 

 
I simuleringarna ändras en parameter åt gången 
och i tabell 6.1 visar resultaten från respektive 
simulering. Skattesänkningen uppgår till 
5 miljarder kronor i samtliga fall utom för 
parameter 8, den övre statliga inkomstskatten, 
där kostnaden är 4,4 miljarder kronor.51 

 
Tabell 6.1 Procentuell förändring: Sysselsatta, arbetstid och 
årsarbetstimmar. Självfinansieringsgrad i procent. 

 
Parameter Sysselsatta Medelarbets-

tid för redan 
sysselsatta 

Årsarbets-
timmar 

Själv-
finaniserings-

grad 

1 0,10 -0,02 0,09 15 

2 0,10 -0,01 0,09 16 

3 0,10 0,06 0,17 23 

4 0,09 0,11 0,20 24 

5 0,03 0,21 0,23 43 

6 0,00 0,16 0,15 36 

7 -0,02 0,17 0,16 45 

8  0,01 0,09 0,10 56 

Källa: Egna beräkningar. 

 
Effekten på antalet sysselsatta är relativt stora 
när skatteskalan ändras vid låga inkomster. När 
skatteskalan ändras vid höga inkomster erhålls i 
stället större effekt på antalet arbetade timmar 
för de som redan arbetar. Förändringar tidigt i 
skatteskalan har en jämnare fördelningsprofil. 
Självfinansieringsgraden är generellt sett högre 
när skatten sänks för personer med höga 
inkomster. Detta beror på att de med höga 

 
 
                                                      
51 Att använda 4,4 miljarder kronor till att sänka den övre statliga 

inkomstskattesatsen är ekvivalent med att avskaffa den s.k. värnskatten.  
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inkomster vanligtvis har högre timlöner samt 
betalar en större andel av sin inkomst i skatt. 
Sammanfattningsvis: Vid inkomstskatte-
förändringar finns en avvägning mellan å ena 
sidan effekten på antalet sysselsatta och 
fördelningsprofil och å andra sidan effekten på 
antalet arbetade timmar och självfinansierings-
grad. 

Finansdepartementet har även analyserat om 
arbetsutbudseffekterna av jobbskatteavdraget är 
avtagande, något som olika bedömare har 
uttryckt oro för. Att effekten av jobbskatte-
avdraget förr eller senare är avtagande är en 
rimlig utgångspunkt. Analyserna visar dock att 
effekten av att förstärka jobbskatteavdraget inte 
är avtagande, när förändringarna görs utifrån 
gällande regler. Parameter 1 till 5 har analyserats 
var för sig genom ytterligare skattesänkningar 
med ett antal miljarder kronor i taget. De 
modellspecifika resultaten visar att arbetsutbuds-
effekterna, i termer av helårsarbetskrafter, inte är 
avtagande för skattesänkningar upp till en nivå 
på ca 20 miljarder kronor för respektive 
parameter. Simuleringarna indikerar att det är 
först vid skattesänkningar utöver den nivån som 
effekten börjar avta. 

Förstärkt jobbskatteavdrag och höjd nedre 
skiktgräns 
Av tabell 6.1 framgår att ett förstärkt jobbskatte-
avdrag för medelinkomsttagare har en god effekt 
på antalet arbetade timmar. För att uppnå högre 
sysselsättning bör man samtidigt förstärka jobb-
skatteavdraget för de med relativt låga 
inkomster. Vid en sådan förstärkning förväntas i 
första hand arbetsutbudseffekter på den 
extensiva marginalen. En sådan förstärkning 
leder också till en jämnare fördelningsprofil. För 
båda dessa förändringar bedöms effekterna på 
arbetsutbudet inte vara avtagande. För de med 
högre inkomster leder dessa förändringar inte till 
förändrad marginalskatt men däremot sänkt 
genomsnittsskatt. Deras arbetsutbud kan därför 
förväntas sjunka. För att bibehålla effektiviteten i 
åtgärden och undvika att antalet arbetade timmar 
påverkas negativt bland de med höga inkomster 
bör därför skiktgränsen höjas. Vid en sådan 
höjning förväntas merparten av den samlade 
arbetsutbudseffekten ske på den intensiva 
marginalen. En höjd nedre skiktgräns ger även 
ökade incitament till högre utbildning då det 
innebär att utbildningspremien höjs, vilket i sin 
tur kan leda till ökad produktivitet. 
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6.2.2 Ytterligare skattesänkning för 
pensionärer 

 
Regeringens förslag:  Det förhöjda grundavdraget 
för dem som vid beskattningsårets ingång har 
fyllt 65 år förstärks med 7,5 miljarder kronor. 
Detta sker genom att grundavdragsbeloppet höjs 
så att avdraget uppgår till hela den taxerade 
förvärvsinkomsten upp till 42 000 kronor och 
sedan trappas upp i inkomstintervallet 42 000–
164 600 kronor. För inkomster mellan 164 600 
och 206 200 kronor är avdraget konstant och 
trappas sedan av för inkomster mellan 206 200 
och 522 600 kronor. För inkomster därutöver är 
avdraget konstant. 

För beskattningsåret 2011 ska den förhöjda 
delen av grundavdraget (dvs. det särskilda 
beloppet) beräknas på följande sätt: 
– För inkomster upp till och med 0,98 pris-
basbelopp uppgår den förhöjda delen av 
grundavdraget till 0,557 prisbasbelopp.  
– För inkomster som överstiger 0,98 men inte 
0,99 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till 
0,459 prisbasbelopp ökat med 10 procent av 
inkomsterna.  
– För inkomster som överstiger 0,99 men inte 
2,72 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till 
0,657 prisbasbelopp minskat med 10 procent av 
inkomsterna. 
– För inkomster som överstiger 2,72 men inte 
3,11 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till 
0,112 prisbasbelopp ökat med 10 procent av 
inkomsterna. 
– För inkomster som överstiger 3,11 men inte 
3,85 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till 
20 procent av inkomsterna minskat med 0,199 
prisbasbelopp. 
– För inkomster som överstiger 3,85 men inte 
4,8 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till 
0,186 prisbasbelopp ökat med 10 procent av 
inkomsterna. 
– För inkomster som överstiger 4,8 men inte 
7,88 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen till 
0,619 prisbasbelopp ökat med 1 procent av 
inkomsterna. 
– För inkomster som överstiger 7,88 men inte 
12,21 prisbasbelopp uppgår den förhöjda delen 
till 1,407 prisbasbelopp minskat med 9 procent 
av inkomsterna. 
– För inkomster som överstiger 12,21 prisbas-
belopp uppgår den förhöjda delen till 0,307 pris-
basbelopp. 

Förstärkningen gäller från och med den 
1 januari 2011. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer i 
huvudsak med regeringens förslag. Prome-
morians förslag innebär dock en förstärkning 
med 5 miljarder kronor medan regeringens 
förslag innebär en förstärkning med 7,5 miljarder 
kronor. 

Remissinstanserna: Majoriteten av de remiss-
instanser som har yttrat sig tillstyrker förslaget 
eller har inget att invända mot det. Sveriges 
akademikers centralorganisation (Saco) avstyrker 
förslaget. Saco, Arbetsgivarverket, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Tjänste-
männens centralorganisation (TCO) och Lands-
organisationen i Sverige (LO) har synpunkter av 
mer principiell natur i fråga om valet av metod 
för att förstärka välfärden för pensionärerna. 
Arbetsgivarverket anser att en sänkning av 
skatten för pensionärer ur ett tillväxtperspektiv 
inte bör vara en prioriterad reform, men 
konstaterar också att förslaget är genomtänkt 
om fokus är att förbättra pensionärernas 
situation. Sveriges pensionärsförbund (SPF), 
Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF), 
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), Svenska 
Kommunalpensionärernas Riksförbund (SKPF) 
och LO anser att det är positivt med den 
ytterligare skattesänkningen för pensionärer, 
men att den är otillräcklig. SKPF anser också att 
skattelättnaden bör utvidgas till att även gälla 
pensions- och sjukersättningsinkomster för 
personer under 65 år. Institutet för arbets-
marknadspolitisk utvärdering (IFAU) anser att 
utformningen av förslaget minskar de 
effektivitetsförluster i ekonomin som skatte-
systemet ger upphov till. Vidare anser IFAU att 
det är positivt att åtgärden är enkel att 
genomföra i praktiken och inte medför ökade 
administrativa kostnader. Förslaget bedöms inte 
heller ha några märkbara effekter på arbets-
marknaden. Konjunkturinstitutet och Pensions-
myndigheten anser dock att förslagets 
utformning kan ha en positiv effekt på 
arbetsutbudet för dem under 65 år genom att 
skattesänkningen stiger med inkomsten i vissa 
intervall. Arbetsgivarverket och Pensions-
myndigheten anför emellertid att förslaget kan 
leda till ett försämrat arbetsutbud för dem som 
är 65 år eller äldre.  
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Bakgrunden till regeringens förslag: Den 
1 januari 2009 sänktes skatten för personer som 
har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång 
genom det s.k. förhöjda grundavdraget. En 
ytterligare skattesänkning gjordes den 1 januari 
2010. Reformerna syftar till att förbättra de 
ekonomiska villkoren för pensionärerna. Skatten 
har sänkts mest för dem som har låga inkomster. 

I 2010 års ekonomiska vårproposition 
aviserade regeringen en förstärkning av skatte-
sänkningen för pensionärerna med 5 miljarder 
kronor inom ramen för ett tredje steg (prop. 
2009/10:100 s. 175 f.). Syftet med för-
stärkningen var att minska finanskrisens 
efterverkningar och ytterligare förbättra väl-
färden för pensionärer. En utgångspunkt för den 
kommande skattesänkningen var att dess 
utformning borde förstärka incitamenten för 
arbete under de aktiva åren och därigenom 
stödja arbetslinjen.  

Inom Finansdepartementet utarbetades där-
efter under senvåren 2010 en promemoria 
innehållande förslag med den innebörd som 
regeringen aviserat i vårpropositionen. Prome-
morian har remissbehandlats. En remissamman-
ställning finns tillgänglig i Finansdepartementet 
(dnr Fi2010/3110). 

 
Skälen för regeringens förslag 

 
Motiven för en förstärkning 

 
Pensionärer är ingen enhetlig grupp. Somliga har 
god ekonomi och god hälsa, medan andra har 
små marginaler och behöver en trygg omsorg för 
att få vardagen att fungera. Regeringens politik 
syftar till att människor ska känna att Sverige är 
ett bra och tryggt land att åldras i. Som ett led i 
denna politik har regeringen två år i rad sänkt 
skatten för personer som vid beskattningsårets 
ingång har fyllt 65 år.  

Det finns i dag ca 1,7 miljoner personer i 
Sverige som är 65 år eller äldre. Inom de 
närmaste tio åren beräknas antalet ålders-
pensionärer öka till närmare 2 miljoner. Medel-
livslängden har de senaste åren stigit med mellan 
30 och 40 dagar per år. Det finns därmed allt fler 
pensionärer högre upp i åldrarna, varav en stor 
del är ensamstående. Kvinnor lever i genomsnitt 
längre än män och utgör därmed en större andel 
av ålderspensionärerna ju högre upp i åldrarna 
man kommer.  

Den genomsnittliga åldern för uttag av allmän 
ålderspension är ca 65 år och den har i princip 
inte ändrats trots stigande medellivslängd. År 
2005 fick drygt hälften av alla ålderspensionärer 
garantipension till någon del. Av dem som i dag 
beviljas ålderspension får en fjärdedel garanti-
pension till någon del. 

Den ekonomiska utvecklingen för 
pensionärerna har varit positiv under senare år, 
eftersom inkomst- och tilläggspensionerna är 
kopplade till inkomstutvecklingen genom s.k. 
följsamhetsindexering. Sedan följsamhetsindexe-
ringen infördes vid årsskiftet 2001/02 har 
pensionerna ökat med totalt 17,7 procent. De 
ekonomiska villkoren för pensionärer ser 
emellertid olika ut beroende på ålder och tidigare 
arbetsmarknadsanknytning. Sammantaget 
understiger den genomsnittliga disponibla 
inkomsten för pensionärer den genomsnittliga 
disponibla inkomsten för personer som är under 
65 år. Till detta kommer att en av de grupper 
som har påverkats mest av finanskrisen och den 
efterföljande lågkonjunkturen är pensionärerna.  

Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet 
med vad som framförts i promemorian, att det 
finns skäl att gå vidare i ambitionen att förbättra 
välfärden för pensionärerna och samtidigt mildra 
krisens efterverkningar för denna grupp. Samma 
bedömning gör också majoriteten av remiss-
instanserna.  

I promemorian föreslogs att förbättringen av 
välfärden för pensionärer skulle ske genom en 
förstärkning av det förhöjda grundavdraget. 
Saco, Arbetsgivarverket, SKL, TCO och LO har 
synpunkter av mer principiell natur i fråga om 
valet av metod för att förstärka välfärden för 
pensionärerna. Regeringen anser dock, i likhet 
med IFAU, att det är enkelt att utöka det 
förhöjda grundavdraget eftersom det redan finns 
på plats. En förstärkning av grundavdraget är 
lämplig även av den anledningen att den går att 
utforma på ett fördelningsmässigt träffsäkert sätt 
och att den kan börja gälla redan den 1 januari 
2011, vilket är angeläget. Dessutom är det av vikt 
att pensionärernas disponibla inkomster för-
stärks även på lång sikt. En permanent åtgärd i 
form av en skattesänkning är därför det mest 
lämpliga medlet för att uppnå detta mål.  

SKPF anser att skattelättnaden bör utvidgas 
till att även gälla pensions- och sjukersättnings-
inkomster för personer under 65 år. Enligt 
regeringens uppfattning är emellertid nuvarande 
omfattning lämplig.  
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Förstärkningens storlek 
 

Sverige har klarat sig genom den ekonomiska 
krisen relativt väl. En av de grupper som har 
påverkats mest av finanskrisen och den efter-
följande lågkonjunkturen är dock, såsom ovan 
nämnts, pensionärerna. En följd av krisen är att 
under 2010 har den automatiska balanseringen 
inom inkomst- och tilläggspensionssystemet 
aktiverats för första gången. Detta har, till-
sammans med utvecklingen av inkomstindex, 
lett till sänkta pensioner under 2010. Under 2011 
fortsätter inkomst- och tilläggspensionerna att 
sjunka. Däremot stiger garantipensionerna, som 
en följd av att prisbasbeloppet räknas upp. På 
sikt kommer inkomst- och tilläggspensionerna 
att återgå till de nivåer de skulle ha haft om den 
automatiska balanseringen inte ägt rum. Det sker 
när den ekonomiska tillväxten tar fart igen och 
ålderspensionssystemet återigen uppnår balans.  

Sedan promemorian utarbetades har det visat 
sig att inkomst-, tilläggs- och garantipensionerna 
för 2011 kommer att utvecklas sämre än enligt 
de prognoser som låg till grund för förslaget i 
promemorian.  

För att värna pensionärernas välfärd gör 
regeringen bedömningen att det finns skäl att 
ytterligare förstärka skattesänkningen med 
2,5 miljarder kronor utöver de 5 miljarder 
kronor som föreslogs i promemorian, dvs. totalt 
7,5 miljarder kronor.  

Förstärkningens utformning 
 

Utöver utgångspunkten att välfärden bör 
förbättras för landets pensionärer bedöms det 
som lämpligt att, i likhet med vad som framförts 
i promemorian, även låta arbetslinjen påverka 
utformningen av förslaget. Sänkt skatt på 
pensioner riskerar nämligen att motverka 
arbetslinjen, eftersom en mer sammanpressad 
fördelning av nettopensioner minskar incita-
menten att arbeta under de aktiva åren.  

Drivkrafterna att arbeta kan förstärkas genom 
att skattesänkningen stiger med inkomsten i 
vissa inkomstintervall. På så sätt kommer ökat 
arbete under de aktiva åren att leda till högre 
nettopension än vad som gäller enligt dagens 
skatteregler. En sådan utformning medför även 
att förstärkningens tyngdpunkt i kronor räknat 
läggs hos dem som får en större pensions-
nedskrivning.  

En utformning som innehåller båda dessa 
utgångspunkter innebär att skattesänkningen 
ökar välfärden för pensionärerna, stärker arbets-
linjen och bidrar till att genomföra regeringens 
politik att Sverige ska vara ett bra och tryggt land 
att åldras i.  

IFAU bedömer att förslaget inte kommer att 
ha några märkbara effekter på arbetsmarknaden. 
Konjunkturinstitutet och Pensionsmyndigheten 
menar dock att utformningen av förslaget kan ha 
en positiv effekt på arbetsutbudet för dem under 
65 år genom att skattesänkningen stiger med 
inkomsten i vissa intervall. Arbetsgivarverket och 
Pensionsmyndigheten anför emellertid att 
förslaget kan leda till ett försämrat arbetsutbud 
bland dem som är 65 år eller äldre. Regeringen 
bedömer, i likhet med Konjunkturinstitutet och 
Pensionsmyndigheten, att effekten av att skatte-
sänkningen i vissa intervall stiger med inkomsten 
gör att arbetsutbudet för dem under 65 år ökar 
till följd av förslaget. När det gäller de som är 65 
år eller äldre delar regeringen i och för sig 
Arbetsgivarverkets och Pensionsmyndighetens 
uppfattning att förslaget kan leda till ett 
försämrat arbetsutbud, men anser trots detta att 
det är angeläget att förslaget genomförs för att 
förbättra pensionärernas välfärd. För personer 
över 65 år gäller dessutom det förhöjda 
jobbskatteavdraget, vilket gör det mer lönsamt 
att arbeta och som motverkar negativa effekter 
för arbetsutbudet.  

Förslaget om en förstärkning om 7,5 miljarder 
kronor innebär att skattesänkningen som mest 
kan uppgå till ca 9 000 kronor per år och beror 
på den taxerade inkomstens storlek samt 
personens marginalskatt. Alla som vid beskatt-
ningsårets ingång har fyllt 65 år och som betalar 
inkomstskatt får en skattesänkning.  

Förslaget innebär, när även övriga skatte-, 
pensions- och bidragseffekter beaktas, att 
nettoinkomsten för pensionärskollektivet ökar 
mellan 2010 och 2011. Även om det i vissa fall 
finns avvikelser är skattesänkningen utformad så 
att skatten sänks mest för dem som drabbas 
hårdast av pensionsnedskrivningarna. 

I tabell 6.2 redovisas nuvarande särskilt belopp 
samt det nya särskilda beloppet i olika 
inkomstintervall för beskattningsåret 2011. Det 
förhöjda grundavdraget (dvs. grundavdraget med 
tillägg av det särskilda beloppet) redovisas dels i 
termer av prisbasbelopp och taxerad förvärvs-
inkomst i tabell 6.3, dels i kronor i tabell 6.4. 
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Tabell 6.2 Nuvarande särskilt belopp och nytt särskilt 
belopp för personer över 65 år (beskattningsår 2011) 
 

Taxerad förvärvsinkomst 
(TI) 

Nuvarande särskilt 
belopp 

Nytt särskilt 
belopp 

0,98 PBB –  0,5094 PBB 0,557 PBB 

0,98 PBB – 0,99 PBB 0,5094 PBB 0,459 PBB + 0,1 TI 

0,99 PBB – 2,72 PBB 0,7074 PBB-0,2 TI 0,657 PBB-0,1 TI 

2,72 PBB – 3,11 PBB 0,1624 PBB 0,112 PBB+0,1 TI 

3,11 PBB – 3,85 PBB 0,1 TI-0,1486 PBB 0,2 TI-0,199 PBB 

3,85 PBB – 3,9 PBB 0,1 TI-0,1486 PBB 0,186 PBB+0,1 TI 

3,9 PBB – 4,8 PBB 0,2219 PBB+0,005 TI 0,186 PBB+0,1 TI 

4,8 PBB – 7,88 PBB 0,2219 PBB+0,005 TI 0,619 PBB+0,01 TI 

7,88 PBB – 9,1568 PBB 1,0099 PBB-0,095 TI 1,407 PBB-0,09 TI 

9,1568 PBB – 12,21 PBB 0,14 PBB 1,407 PBB-0,09 TI 

12,21 PBB –  0,14 PBB 0,307 PBB 

Anm.: PBB = Prisbasbelopp, 42 800 kronor 2011. TI = Taxerad förvärvsinkomst. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Tabell 6.3 Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år 
(beskattningsår 2011) 
 

Taxerad förvärvsinkomst Förhöjt grundavdrag 

 –  0,98 PBB 0,98 PBB 

0,98 PBB –  3,85 PBB 0,882 PBB+0,1 TI 

3,85 PBB –  4,8 PBB 1,267 PBB 

4,8 PBB –  12,21 PBB 1,7 PBB-0,09 TI 

12,21 PBB –   0,6 PBB 

Anm.: PBB = Prisbasbelopp, 42 800 kronor 2011. TI = Taxerad förvärvsinkomst. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Tabell 6.4 Förhöjt grundavdrag för personer över 65 år 
(beskattningsår 2011) 
 

Taxerad förvärvsinkomst Förhöjt grundavdrag (avrundat 
till helt hundratal kronor) 

 –    42 500 42 000 

  42 600 –  164 500 42 100 upp till 54 200 

164 600 –  206 200 54 300 

206 300 –  522 500 54 200 ner till 25 800 

522 600 –   25 700 

Anm.: Notera att avrundningsreglerna medför att de formella gränserna i tabell 
6.3 inte kan översättas direkt till krontalen i tabell 6.4. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Det förhöjda grundavdraget, dvs. grundavdraget 
med tillägg av det särskilda beloppet, för dem 
som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång 
kommer med förslaget att 2011 uppgå till hela 
den taxerade förvärvsinkomsten upp till en 
taxerad förvärvsinkomst om 0,98 prisbasbelopp 
(ca 42 000 kronor), varvid ingen skatt ska betalas 
på inkomsten. I inkomstintervallet 0,98 till 3,85 
prisbasbelopp (ca 42 000–164 500 kronor) trap-
pas grundavdraget upp med 10 procent av 

inkomsten. För inkomster mellan 3,85 pris-
basbelopp och 4,8 prisbasbelopp (ca 164 600–
206 200 kronor) är det förhöjda grundavdraget 
54 300 kronor. För inkomster mellan 4,8 och 
12,21 prisbasbelopp (ca 206 300–522 500 kro-
nor) reduceras grundavdraget med i genomsnitt 
90 kronor per 1 000 kronor i ökad taxerad 
förvärvsinkomst, vilket är en något långsammare 
takt än den som används i det nuvarande 
förhöjda grundavdraget. För inkomster över 
12,21 prisbasbelopp (ca 522 600 kronor) blir det 
förhöjda grundavdraget 0,6 prisbasbelopp (ca 
25 700 kronor). 

Skillnaden i grundavdrag mellan gällande 
regler, förslaget i promemorian och nu aktuellt 
förslag framgår av diagram 6.2, som visar de olika 
grundavdragsnivåerna. 

 
Diagram 6.2 Förhöjt grundavdrag i kronor per år för 
personer över 65 år enligt gällande regler (grå linje), enligt 
förslaget i promemorian (svart streckad linje) och enligt 
förslaget om ytterligare förhöjt grundavdrag (svart linje) 
Förhöjt grundavdrag vid olika taxerade förvärvsinkomster, kronor per år 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Källa: Egna beräkningar  
 

I tabell 6.5 visas nettoinkomstökningar 2011 för 
olika inkomst- och kommunalskattenivåer som 
följer av förstärkningen av det förhöjda 
grundavdraget. För en garantipensionär innebär 
förstärkningen en nettoinkomstökning med 
mellan ca 1 700 och 2 400 kronor per år bero-
ende på civilstånd och vilken kommunal-
skattesats man betalar. Nettoinkomstökningen 
stiger med den taxerade förvärvsinkomsten och 
är mellan ca 5 300 och 6 200 kronor per år för de 
med 400 000 kronor i taxerad förvärvsinkomst. 
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Tabell 6.5 Skattesänkning i kronor per år genom förslaget 
om ytterligare förhöjt grundavdrag för personer över 65 år, 
vid olika inkomst- och kommunalskattenivåer 
 

 Kommunalskatt (%)  
 Lägsta Medel Högsta  

Taxerad 
förvärvsinkomst kr/år 

(28,89) (31,56) (34,17) Som andel (%) 
av inkomsten, 

kommunalskatt 
31,56 

50 000 808 883 957 1,8 

Garantipensionär, 
född 1938 eller 
senare: 

    

- Gift/samman-
  boende, 
  81 320 

1 705 1 862 2 016 2,3 

- Ensamstående, 
  91 164 

1 994 2 178 2 357 2,4 

Garantipensionär, 
född 1937 eller 
tidigare: 

    

- Gift/samman-
  boende,  
  83 178 

1 763 1 925 2 084 2,3 

- Ensamstående, 
  93 364 

2 051 2 241 2 426 2,4 

150 000 3 697 4 039 4 374 2,7 

200 000 5 056 5 523 5 980 2,8 

300 000 5 345 5 839 6 321 1,9 

400 000 5 258 5 744 6 219 1,4 

500 000 4 498 4 743 4 984 0,9 

Källa: Egna beräkningar. 

 
I tabell 6.6 visas, för olika inkomstnivåer och vid 
genomsnittlig kommunalskatt, den totala skatte-
sänkningen till följd av de tre stegen av det 
förhöjda grundavdraget. Uttryckt som andel av 
inkomsten har skattesänkningarna en fördel-
ningspolitisk profil riktad till de med lägst 
inkomster. Samtidigt har incitamenten för arbete 
under de aktiva åren stärkts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.6 Total skattesänkning i kronor per år till följd av 
det förhöjda grundavdraget (steg 1 och 2) och förslaget om 
ytterligare förhöjt grundavdrag (steg 3) för olika inkomst-
nivåer vid genomsnittlig kommunalskatt (31,56 procent) 
 

Inkomstnivå kr/år Skattesänkning till 
följd av steg 1–3, kr/år 

Skattesänkning som 
andel (%) av 

inkomsten 

50 000 7 290 14,6 

Garantipensionär, 
född 1938 eller 
senare: 

  

- Gift/samman-
  boende,  
  81 320 

6 312 7,8 

- Ensamstående, 
  91 164 

5 997 6,6 

Garantipensionär, 
född 1937 eller 
tidigare: 

  

- Gift/samman-
  boende,  
  83 178 

6 249 7,5 

-  Ensamstående, 
  93 364 

5 934 6,4 

150 000 6 785 4,5 

200 000 8 837 4,4 

300 000 9 310 3,1 

400 000 8 518 2,1 

500 000 7 837 1,6 

Källa: Egna beräkningar. 

 
I diagram 6.3 visas den genomsnittliga 
procentuella förändringen av justerad disponibel 
inkomst per inkomstgrupp (decil) för dem som 
berörs av förslaget, dvs. de som är 65 år eller 
äldre vid årets början. Den justerade disponibla 
inkomsten ökar för samtliga inkomstnivåer och 
den genomsnittliga ökningen är 2,4 procent. 
Den största ökningen återfinns i den tredje och 
fjärde inkomstdecilen. Den minsta ökningen får 
de med högst inkomster. 

Grundavdrag har genom sin konstruktion en 
större relativ betydelse för låg- och medel-
inkomsttagare än för höginkomsttagare. Grund-
avdraget är generellt vid en given taxerad 
förvärvsinkomst och således lika stort för 
kvinnor som för män, oavsett om det handlar 
om löneinkomst eller pensionsinkomst. 

Det förhöjda grundavdraget och även 
förslaget om ett ytterligare förhöjt grundavdrag 
innebär tillkommande skattesänkningar för både 
kvinnor och män. Kvinnor har i större utsträck-
ning än män låg pension bl.a. till följd av att 
kvinnor oftare arbetat deltid eller förvärvsarbetat 
under färre år. Kvinnor lever också längre än 
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män. Förslaget kommer därför att gynna 
kvinnor i något större utsträckning än män. 
Diagram 6.4 visar de genomsnittliga inkomst-
förstärkningarna till följd av det ytterligare 
förhöjda grundavdraget uppdelat på kön och 
åldersgrupper. I de yngre åldersgrupperna ökar 
kvinnors nettoinkomst mer än männens medan 
männens nettoinkomst ökar något mer i de äldre 
åldersgrupperna. 

 
Diagram 6.3 Procentuell förändring av justerad disponibel 
inkomst 2011 för personer över 65 år efter decilindelad 
inkomst 
Procent 
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Hög inkomst
Källa: Egna beräkningar

Låg inkomst

 
 

Den föreslagna förstärkningen av det förhöjda 
grundavdraget ska gälla från och med den 
1 januari 2011 och medför ändringar i 63 kap. 
3 a § inkomstskattelagen (1999:1229). Lagförslag 
i ärendet finns i avsnitt 3.2. 

Förslaget medför för Skatteverket endast 
marginella förändringar och ingår i den anpass-
ning som årligen görs på grund av ny eller 
förändrad lagstiftning. De marginella kostnader 
som kan uppstå för Skatteverket ska därför 
hanteras inom befintliga ramar.  

För de allmänna förvaltningsdomstolarna 
bedöms förslaget inte få någon budgetpåverkan. 

För arbetsgivare bedöms förslaget inte få 
några effekter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 6.4 Procentuell förändring av justerad disponibel 
inkomst 2011 till följd av det ytterligare förhöjda 
grundavdraget efter kön och åldersgrupp 
Procent 
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Källa: Egna beräkningar  
 

Författningskommentar – Förslaget till lag om 
ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 
 
63 kap. 3 a § 
Paragrafen innehåller bestämmelser om beräk-
ningen av grundavdraget för vissa skattskyldiga. 

Regleringen innebär att grundavdraget för 
fysiska personer som vid beskattningsårets 
ingång har fyllt 65 år uppgår till beloppet enligt 
3 § med tillägg av ett särskilt belopp som anges 
för vissa inkomstintervall. Ändringarna innebär 
dels att det särskilda beloppet höjs så att 
skattesänkningen blir större, dels att inkomst-
intervallen blir fler. 

Ikraftträdande m.m. 
 
De ändrade reglerna föreslås träda i kraft den 
1 januari 2011 och tillämpas första gången vid 
2012 års taxering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROP.  2010/11:1  

138 

6.2.3 Skattefrihet för alkolås i 
förmånsbilar 

 
Regeringens bedömning: Bestämmelserna om 
värdering av bilförmån bör tillföras en regel som 
innebär att extrautrustning i form av alkolås ska 
undantas vid förmånsvärderingen.  

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 juli 2011. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Riks-

dagen har tillkännagett som sin mening att 
alkolås som är monterade i förmånsbilar inte ska 
påverka värdet av bilförmånen (bet. 
2006/07:SkU10, rskr. 2006/07:114). Bakgrunden 
till tillkännagivandet är bland annat att ett stort 
antal personer varje år dör eller skadas i alkohol-
relaterade trafikolyckor. Det bedöms därför vara 
angeläget att alla åtgärder vidtas för att få bort 
alkoholpåverkade förare från våra vägar.  

För att minska alkoholens skadeverkningar i 
trafiken finns bland annat låga promillegränser 
och slumpvisa alkoholkontroller. Regeringen 
arbetar även för att få till stånd en ökad 
användning av alkolås i alla fordon. Det sker dels 
inom landet genom förbättrade system för 
alkolås till dömda rattfyllerister och stegvis 
införande av alkolås i yrkesmässiga person- och 
godstransporter, dels genom att Sverige inom 
EU arbetar för att alkolås ska bli obligatoriskt 
vid yrkesmässiga buss- och lastbilstransporter. 
Sverige arbetar också, både i Sverige och inom 
EU, för en utveckling av teknik som förhindrar 
att motorfordon kan köras av förare som är 
påverkade av t.ex. alkohol. Målsättningen är att 
sådan teknik på sikt blir standard i alla bilar. Som 
ett led i detta arbete aviserade regeringen en 
skattefrihet för alkolås i förmånsbilar i 2010 års 
ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100 
s. 179).  

Inom Finansdepartementet utarbetades där-
efter under senvåren 2010 en promemoria med 
ett förslag om att alkolås bör undantas från 
sådan extrautrustning som höjer förmånsvärdet 
vid värderingen av bilförmån. Promemorian har 
remissbehandlats (dnr Fi2010/3523).  

Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med förslag senare under riksmötet. Det 
kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 
2011.  

6.3 Skatter på arbetsinkomster – 
socialavgifter m.m. 

6.3.1 Förändrade nivåer för socialavgifter 

 
Regeringens förslag: Sjukförsäkringsavgiften i 
arbetsgivaravgifterna sänks till 5,02 procent av 
avgiftsunderlaget och i egenavgifterna till 
5,11 procent. Efterlevandepensionsavgiften i 
arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna sänks 
till 1,17 procent. Arbetsmarknadsavgiften i 
arbetsgivaravgifterna sänks till 2,91 procent av 
avgiftsunderlaget och i egenavgifterna till 
0,37 procent. Detta föranleder en höjning av den 
allmänna löneavgiften till 9,23 procent. De nya 
nivåerna gäller från och med den 1 januari 2011. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Social-

avgifterna tas ut för finansiering av de sociala 
trygghetssystemen och betalas antingen som 
arbetsgivaravgifter eller som egenavgifter. 
Arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivare, 
medan egenavgifter betalas av främst enskilda 
näringsidkare. Underlaget för socialavgifterna 
beräknas till totalt ca 1 320 miljarder kronor 
2011. 

Sjukförsäkringsavgiften är en av de sex 
avgifter som tillsammans utgör socialavgifterna. 
Sjukförsäkringsavgiften bör tas ut med en 
avgiftssats som innebär att de beräknade 
intäkterna från avgiften motsvarar de förväntade 
utgifterna. För 2011 beräknas dessa utgifter 
uppgå till 66,3 miljarder kronor. Mot denna 
bakgrund föreslår regeringen att sjukförsäkrings-
avgiften i arbetsgivaravgifterna sänks till 
5,02 procent av avgiftsunderlaget och i 
egenavgifterna till 5,11 procent av avgifts-
underlaget.  

Prognoserna för utgifterna för inkomst-
grundad efterlevandepension sjunker 2011 jäm-
fört med prognoserna för 2010. Därför föreslår 
regeringen att efterlevandepensionsavgiften i 
arbetsgivaravgifterna och i egenavgifterna sänks 
till 1,17 procent. 

Prognoserna för statens utgifter för arbets-
löshetsersättningen minskar 2011 jämfört med 
föregående år. Därför föreslår regeringen att 
arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgifterna 
sänks till 2,91 procent av avgiftsunderlaget och i 
egenavgifterna till 0,37 procent av avgifts-
underlaget.  
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Eftersom justeringen av avgifterna ska göras 
inom ramen för ett i princip oförändrat avgifts-
uttag höjs den allmänna löneavgiften till 9,23 
procent. 

I tabellerna 6.7 och 6.8 redovisas arbets-
givaravgifter och egenavgifter före och efter 
dessa förändringar.  

 
Tabell 6.7 Arbetsgivaravgifter 2010 och 2011 enligt 
regeringens förslag 
Procent 

Arbetsgivaravgifter 2010 2011 

Sjukförsäkringsavgift 5,95 5,02 

Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,20 

Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 

Efterlevandepensionsavgift 1,70 1,17 

Arbetsmarknadsavgift 4,65 2,91 

Arbetsskadeavgift 0,68 0,68 

S:a socialavgifter 25,39 22,19 

Allmän löneavgift 6,03 9,23 

S:a socialavgifter och allmän löneavgift 31,42 31,42 

Källa: Egna beräkningar. 

 
Tabell 6.8 Egenavgifter 2010 och 2011 enligt regeringens 
förslag 
Procent 

Egenavgifter  2010 2011 

Sjukförsäkringsavgift 6,04* 5,11 

Föräldraförsäkringsavgift 2,20 2,20 

Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 

Efterlevandepensionsavgift 1,70 1,17 

Arbetsmarknadsavgift 2,11 0,37 

Arbetsskadeavgift 0,68 0,68 

S:a socialavgifter 22,94 19,74 

Allmän löneavgift 6,03 9,23 

S:a socialavgifter och allmän löneavgift 28,97 28,97 

Källa: Egna beräkningar. 
* Från den 1 januari 2010 till och med den 30 juni 2010 uppgick 
sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna till 6,78 procent. 

 
De föreslagna förändringarna i avgiftsnivåerna 
ska gälla från och med den 1 januari 2011 och 
medför ändringar i 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § 
socialavgiftslagen (2000:980) samt i 3 § lagen 
(1994:1920) om allmän löneavgift. Lagförslag i 
ärendet finns i avsnitt 3.1 och 3.3. 

6.4 Skatt på kapitalägande – kapital- 
och egendomsskatter 

6.4.1 Förenklad beskattning av 
värdepapper genom 
investeringssparkonto 

 
Regeringens bedömning: En ny schablon-
beskattad sparform, benämnd investeringsspar-
konto, bör införas. Vissa justeringar i beskatt-
ningen av kapitalförsäkringar bör även göras.  

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 januari 2012. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: I syfte 

att förenkla för fysiska personer att spara i aktier 
och andra finansiella instrument bör en ny 
schablonbeskattad sparform för vissa finansiella 
instrument, benämnd investeringssparkonto, 
införas. Den schablonmässiga beskattningen 
innebär att kapitalvinster inte ska tas upp och 
kapitalförluster inte får dras av vid försäljning av 
finansiella instrument på ett investeringsspar-
konto. I stället beräknas en schablonmässig 
avkastning som ska tas upp till beskattning. För 
att effektivisera beskattningen av kapital-
försäkring och för att upprätthålla den skatte-
mässiga neutraliteten bör även vissa justeringar i 
beskattningen av kapitalförsäkringar göras.  

Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
med förslag under kommande år. Det 
kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 januari 2012. 

6.4.2 Reformerad beskattning av 
investeringsfonder 

 
Regeringens bedömning: Beskattningen av 
investeringsfonder bör avskaffas. I stället bör 
den som är delägare i en investeringsfond, svensk 
eller utländsk, beskattas utifrån värdet på de ägda 
fondandelarna.  

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 januari 2012. 
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Skälen för regeringens bedömning: Från och 
med mitten av år 2011 ska ett nytt UCITS-
direktiv52 som reglerar villkoren för investerings-
fonder inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, EES, vara införlivat i svensk rätt. 
Eftersom direktivet bl.a. öppnar möjligheten för 
investeringsfonder att göra gränsöverskridande 
fusioner innebär genomförandet av direktivet att 
svenska fonder kan flytta ut från Sverige. För att 
undvika skattebortfall till följd av direktivet och 
för att upprätthålla den skattemässiga neutrali-
teten i förhållande till sparande direkt i aktier bör 
beskattningen av svenska investeringsfonder 
ersättas med ett ökat skatteuttag på delägarnivå. 
Kapitalbeskattningen i övrigt för fondandels-
ägare påverkas inte.  

De nuvarande bestämmelserna om beskatt-
ning av investeringsfonder skiljer sig från de 
bestämmelser om beskattning av delägare som 
föreslås för att upprätthålla beskattningen även 
efter införandet av UCITS-direktivet. På lite 
längre sikt bör bestämmelserna medföra 
offentligfinansiell neutralitet, dvs. nuvärdet av 
statens skatteintäkter förblir oförändrat. 
Intäkternas tidsprofil påverkas dock vilket får till 
följd att budgeteffekten på kort sikt är negativ. 
Målsättningen är att detta förslag och förslaget 
om investeringssparkonto (avsnitt 6.4.1) ska 
utformas på ett sådant sätt att de sammantagna 
effekterna blir offentligfinansiellt neutrala även 
på kort sikt. 

På uppdrag av Finansdepartementet har en 
särskild utredare lämnat en promemoria med 
förslag till de aviserade reglerna om beskattning 
av investeringsfonder (dnr Fi2010/688). Prome-
morian har remissbehandlats. Regeringen avser 
att återkomma till riksdagen med ett lagförslag 
under kommande år. Det kommande förslaget 
bör träda i kraft den 1 januari 2012. 

 
 
 
 

 
 
                                                      
52 Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (EUT L 302, 

17.11.2009, s. 32, Celex 32009L0065). 

6.4.3 Höjt schablonavdrag vid 
andrahandsuthyrning av bostäder 

 
Regeringens förslag: Schablonavdraget vid upp-
låtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad 
eller hyresrätt höjs från 12 000 kronor per år till 
18 000 kronor per år från och med den 1 januari 
2011. Av förenklingsskäl gäller höjningen även 
schablonavdraget vid försäljning av produkter 
från den egna bostaden. 

 

 
Utredningens förslag: Utredningen föreslog i 

likhet med regeringen att schablonavdraget vid 
upplåtelse ska vara 18 000 kronor. 

Remissinstanserna: Remissutfallet har varit 
blandat. Flera remissinstanser, däribland 
Ungdomsstyrelsen, Stockholms kommun och 
Sveriges BostadsrättsCentrum (SBC), har inte 
haft några invändningar mot förslaget att höja 
schablonavdraget. Bland de remissinstanser som 
har tillstyrkt förslaget finns Länsrätten i Skåne 
län och Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala 
universitet. Även Skatteverket har tillstyrkt en 
höjning, men har förordat införandet av ett 
gemensamt avdrag för vissa löpande kapital-
inkomster.  

Några remissinstanser har avstyrkt förslaget 
eller uttryckt stor tveksamhet. Boverket och 
Sveriges Kommuner och Landsting har ifrågasatt 
åtgärdens effektivitet. Villaägarnas Riksförbund 
har framfört att hyresintäkter från uthyrning bör 
undantas helt från beskattning. Länsrätten i 
Västmanlands län och Kammarrätten i Sundsvall 
har framfört att det kan uppstå risk för 
snedvridning av konkurrensen. Slutsatsen att 
förslaget är förenligt med EG:s statsstödsregler 
behöver därför utvecklas.  

Endast ett fåtal remissinstanser har yttrat sig 
särskilt över förslaget rörande schablonavdrag 
vid inkomst från försäljning av produkter från 
den egna bostaden. Skatteverket har även här 
förordat införandet av ett gemensamt avdrag vid 
beskattningen av vissa löpande kapitalinkomster.  

Skälen för regeringens förslag: Vid upp-
låtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad 
eller hyresrätt gäller att avdrag ska göras med ett 
schablonbelopp, som uppgår till 12 000 kronor 
per år. Vid upplåtelse av privatbostadsfastighet 
ska dessutom ett belopp som motsvarar 
20 procent av intäkten av upplåtelsen dras av. 
För en bostad som innehas med bostadsrätt eller 
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liknande besittningsrätt ska avdrag göras med ett 
belopp som motsvarar innehavarens avgift eller 
hyra för den upplåtna delen, dock endast till den 
del avgiften inte motsvarar kapitaltillskott till 
föreningen eller bolaget. Vid upplåtelse av en 
bostad som innehas med hyresrätt ska avdrag 
göras med den del av upplåtarens hyra som avser 
den upplåtna delen av bostaden. Schablon-
avdraget vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, 
privatbostad eller hyresrätt höjdes från 
4 000 kronor per år till nuvarande nivå 
12 000 kronor per år den 1 januari 2009 (prop. 
2008/09:47). 

Som konstaterats i förarbetena till 2009 års 
höjning av schablonbeloppet är privatpersoners 
upplåtelse av privatbostad ett viktigt komple-
ment till den ordinarie bostadsmarknaden. 
Särskilt i tider av stigande bostadsbrist går det 
fortare att öka utbudet av boendetillfällen inom 
denna sektor i stället för att bygga nytt. 
Andrahandsmarknaden kan även vara ett 
alternativ för den som tillfälligt på grund av 
arbete eller studier på annan ort behöver ett 
boende under en begränsad tid. För den som 
snabbt behöver få en bostad för att kunna börja 
ett nytt arbete eller studier på annan ort kan 
någon form av andrahandsboende också vara en 
möjlig lösning. Frågan om vilka effekter som ett 
höjt schablonbelopp kan ge är svårbedömd, bl.a. 
eftersom fler parametrar än skattelättnad spelar 
in när det gäller benägenheten att hyra ut hela 
eller delar av sin egen bostad. Att hyra ut en 
bostad i andra hand är alltid förenat med en viss 
risk. Till detta kommer komplikationer av att ha 
andra människor boende i sin egen bostad. För 
att underlätta och stimulera marknaden för 
andrahandsboende måste den ekonomiska 
ersättningen vid andrahandsuthyrning stå i 
rimlig proportion till den risk uthyraren tar. 
Även om det är svårt att bedöma exakt hur 
bostadsutbudet kommer att påverkas, måste 
utgångspunkten vara att ett höjt schablonbelopp 
stimulerar till ökad andrahandsuthyrning av 
bostäder, vilket bl.a. kan befrämja rörligheten på 
arbetsmarknaden och öka utbudet av bostäder åt 
studenter. 

Den svenska hyresmarknaden domineras på 
fastighetsägarsidan av aktörer som är att anse 
som näringsidkare. Vid beskattningen av 
inkomst från en näringsfastighet gäller att 
fastighetsägaren från hyresinkomsten får göra 
avdrag för de faktiska utgifterna för upplåtelsen. 
Denna avdragsmöjlighet ska jämföras med det 

beloppsmässigt begränsade schablonavdraget vid 
andrahandsuthyrning av privatbostadsfastig-
heter, privatbostäder eller hyreslägenheter. Från 
ett ägarperspektiv är det i de allra flesta fall mer 
förmånligt ur skattesynpunkt att en fastighet 
klassificeras som näringsfastighet än privat-
bostadsfastighet. En generell höjning av 
schablonavdraget vid ”privat uthyrning”, dvs. där 
uthyrning inte sker som näringsverksamhet, kan 
mot denna bakgrund inte anses innebära att vissa 
företag gynnas.  

I betänkandet Upplåtelse av den egna 
bostaden (SOU 2007:74) föreslogs att schablon-
avdraget vid andrahandsuthyrning skulle höjas 
till 18 000 kronor per år. Detta belopp får vid en 
samlad bedömning anses som en lämplig nivå för 
ett höjt schablonbelopp. 

Enligt nuvarande bestämmelser gäller att 
schablonavdraget även får göras vid beskattning 
av ersättningar när produkter avyttras från 
privatbostadsfastigheter eller privatbostäder. Det 
kan t.ex. röra sig om försäljning av ved eller bär 
från den egna fastigheten. Av förenklingsskäl 
bör schablonavdraget vid sådan försäljning höjas 
till samma nivå som schablonavdraget vid 
andrahandsuthyrning. På samma sätt som i dag 
bör det således finnas ett gemensamt avdrag vid 
beskattning av intäkter från dels andrahands-
uthyrning, dels försäljning av produkter från 
privatbostadsfastigheter eller privatbostäder. I 
enlighet med vad som sagts ovan bör detta 
avdrag uppgå till 18 000 kronor per år. 

Förslagen bedöms inte medföra några ökade 
kostnader eller någon ökad arbetsbörda för vare 
sig Skatteverket eller de allmänna förvaltnings-
domstolarna. 

Den föreslagna höjningen av schablon-
avdraget ska gälla från och med den 1 januari 
2011 och medför en ändring i 42 kap. 30 § 
inkomstskattelagen. Lagförslag i ärendet finns i 
avsnitt 3.2. 

Författningskommentar – Förslaget till lag om 
ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

42 kap. 30 § 
Ändringen i andra stycket innebär att det 
schablonavdrag som upplåtare av privatbostads-
fastigheter, privatbostäder eller hyreslägenheter 
får göra vid beskattningen av hyresinkomsten 
höjs från 12 000 kronor till 18 000 kronor. 
Höjningen gäller även vid beskattning av 
inkomster som har uppkommit vid försäljning 
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av produkter från en privatbostadsfastighet eller 
privatbostad. 

6.4.4 Utredning om fastighetstaxeringens 
framtid 

 
Regeringens bedömning: Det bör tillsättas en 
utredning med uppdrag att lämna förslag om att 
avskaffa eller avsevärt förenkla systemet med 
fastighetstaxering av bostäder. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Den 

1 januari 2008 ersattes den statliga fastighets-
skatten på bostäder med en kommunal 
fastighetsavgift. Den 1 januari 2010 utvidgades 
tillämpningsområdet så att fler bostäder inklude-
rades i avgiftssystemet. Den kommunala 
fastighetsavgiften skiljer sig från den statliga 
fastighetsskatten bl.a. genom att den inte kan 
överstiga ett visst takbelopp och därmed är 
begränsad till sin storlek. Takbeloppet indexeras 
årligen utifrån inkomstbasbeloppets förändring. 

Införandet av den kommunala fastighets-
avgiften har inneburit att taxeringsvärdet inte 
längre har samma betydelse för den löpande 
beskattningen av bostäder. Riksdagen har också 
tillkännagett som sin mening att regeringen bör 
tillsätta en utredning för att belysa förutsätt-
ningarna för att slopa fastighetstaxeringen av 
bostäder (bet. 2009/10:SkU27, rskr. 
2009/10:205). 

Regeringen anser mot denna bakgrund att det 
är rimligt med en utredning som ges i uppdrag 
att lämna förslag om att avskaffa eller avsevärt 
förenkla systemet med fastighetstaxering av 
bostäder. Regeringen avser därför att tillsätta en 
sådan utredning. I uppdraget ingår att belysa 
konsekvenserna för fastighetstaxeringen i övrigt 
liksom för all användning, såväl lagreglerad som 
oreglerad, av de uppgifter som i dag bestäms vid 
fastighetstaxeringen, som t.ex. taxeringsvärden 
och indelning i olika byggnadstyper. 

 

6.5 Skatt på kapitalanvändning – 
företagsskatter 

6.5.1 Utredning om nystartzoner 

 
Regeringens bedömning: En utredning bör till-
sättas för att i positiv anda se över möjligheten 
att införa ett system med skattelättnader för 
företag i särskilt utsatta områden, s.k. nystart-
zoner. Syftet är att utreda möjligheten att på 
detta sätt bidra till att minska utanförskapet och 
öka sysselsättningen i dessa områden. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Rege-

ringens viktigaste mål är att öka den varaktiga 
sysselsättningen och att minska utanförskapet. 
Det finns många stadsdelar och bostadsområden 
med allvarliga utanförskapsproblem kring våra 
städer. Nya grepp behövs för att ge en ny start 
för dessa områden. En utredning bör tillsättas 
som i positiv anda ska se över möjligheten att 
införa ett system med skattelättnader för företag 
inom särskilt utsatta områden, s.k. nystartzoner. 
Syftet är att pröva möjligheten att på detta sätt 
bidra till att minska utanförskapet och öka 
sysselsättningen i områden där bl.a. sysselsätt-
ningsgraden avsevärt understiger det nationella 
genomsnittet.  

Utredningen ska lägga särskild vikt vid att ett 
system med nystartzoner måste vara förenligt 
med statsstödsreglerna i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt samt även i 
övrigt vara hållbart och försvarbart i ett EU-
perspektiv. Därvidlag kan erfarenheter från EU-
länder med liknande system utgöra viktigt 
underlag. 
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6.6 Skatter på konsumtion m.m. – 
energi- och miljöskatter 

6.6.1 Fortsatt arbete med effektivare 
skatter på klimat- och 
energiområdet 

 
Regeringens bedömning: Miljöskatter och andra 
ekonomiska styrmedel är av central betydelse för 
att Sveriges klimat- och energipolitiska mål ska 
kunna nås. Arbetet med att samordna de ekono-
miska styrmedlen på klimat- och energiområdet 
så att den önskvärda styrningen blir samhälls-
ekonomiskt effektiv bör ges fortsatt hög 
prioritet. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Sverige 

och andra länder står inför stora utmaningar på 
klimat- och energiområdet, inte minst med 
anledning av den globala uppvärmningen. 
Insikten om att dessa utmaningar måste tacklas 
gemensamt, effektivt och utan dröjsmål har 
genomsyrat regeringens arbete med dessa frågor 
under den gångna mandatperioden.  

I 2010 års budgetproposition underströk 
regeringen den centrala betydelse som miljö-
skatter och andra ekonomiska styrmedel har för 
att Sveriges klimat- och energipolitiska mål ska 
kunna nås. Förändringar av skattesystemet 
aviserades så att det skulle bli mer träffsäkert och 
ändamålsenligt. Riksdagen har under hösten 
2009 beslutat om ett omfattande paket med 
miljöskatteförändringar som bedöms minska 
utsläppen av växthusgaser samt bidra till att 
målen för andel förnybar energi och effektivare 
energianvändning kan uppnås (prop. 2009/10:41, 
bet. 2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122). De 
ändrade reglerna börjar tillämpas stegvis under 
perioden 2010 – 2015, i syfte att ge aktörerna 
långsiktiga förutsättningar för planering av sin 
verksamhet inför framtiden.  

Sverige ska fortsätta sträva efter att på ett 
kostnadseffektivt sätt nå de nationella och 
internationella klimat- och energipolitiska målen. 
Regeringen avser att nu fortsätta arbetet med att 
samordna de ekonomiska styrmedlen på klimat- 
och energiområdet så att den önskvärda 
styrningen blir samhällsekonomiskt effektiv. 
Syftet med ett fortsatt analysarbete är att i god 
tid innan 2020 ha väl avvägda ekonomiska 
styrmedel som vid behov kan användas. Detta är 

särskilt angeläget om det inom ramen för 
kontrollstation 2015 bedöms behövas ytterligare 
åtgärder för att nå uppsatta mål 2020. Analys-
arbetet ges därför fortsatt hög prioritet inom 
Regeringskansliet.  

En av de grundläggande förutsättningarna för 
analysarbetet är att skatteregler och andra 
åtgärder ska vara hållbara och försvarbara i ett 
gemenskapsrättsligt perspektiv. Regeringen av-
ser därför att även i fortsättningen aktivt verka 
inom EU för att gemenskapsrätten ska vara 
utformad så att en kostnadseffektiv nationell 
användning av de ekonomiska styrmedlen 
säkerställs. Detta innebär bl.a. att söka få till 
stånd ändamålsenliga förändringar av det 
nuvarande energiskattedirektivet.53  

I ett globalt perspektiv tjänar den kraftfulla 
svenska politiken, med inte minst koldioxidskatt 
som ett centralt inslag, som ett gott exempel 
inom det internationella klimatarbetet på väl 
fungerande åtgärder för att nå utsläpps-
minskningar. Att redovisa svenska erfarenheter 
på området utgör en del i det viktiga arbete som 
regeringen internationellt bedriver för att 
påverka de internationella klimatförhandlingarna 
i rätt riktning. 

6.6.2 Ökad låginblandning av 
biodrivmedel för förbättrad miljö 

 
Regeringens bedömning: För att möjliggöra en 
ökad inblandning av biodrivmedel skattebefrias 
6,5 volymprocent etanol i bensin och 5 volym-
procent FAME i diesel. Denna befrielse från 
koldioxid- och energiskatt bör åstadkommas 
genom dispensbeslut från regeringen från och 
med den 1 januari 2011. Befrielse från koldioxid- 
och energiskatt bör även ges genom dispens-
beslut för E85 och andra höginblandade 
biodrivmedel och för biodrivmedel som helt 
saknar fossilt innehåll. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Biodriv-

medel är för närvarande helt befriade från 
koldioxid- och energiskatt. Skattebefrielsen 
 
 
                                                      
53 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en 

omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter 

och elektricitet (EUT L 283, 31.10.2003, s. 51, Celex 32003L0096). 
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åstadkoms för etanol och andra biodrivmedel än 
biogas genom dispensbeslut av regeringen. EU-
kommissionen har godkänt den svenska skatte-
befrielsen av biodrivmedel till och med utgången 
av 2013. Samtliga nu gällande dispensbeslut löper 
ut den 31 december 2010.  

EU:s nya bränslekvalitetsdirektiv54 ska senast 
den 1 januari 2011 genomföras i svensk rätt. 
Bland de nya reglerna i direktivet finns en ändrad 
bränslespecifikation som gör det möjligt att 
blanda in upp till maximalt 10 procent etanol i 
bensin samt maximalt 7 procent FAME (Fatty 
Acid Methyl Ester) i diesel. I vilken grad genom-
förandet av bränslekvalitetsdirektivet kommer 
att medföra ökad låginblandning är beroende av 
de styrmedel som gäller vid genomförandet.  

För att stimulera till en ökad användning av 
biodrivmedel anser regeringen att befrielse från 
koldioxid- och energiskatt från och med den 
1 januari 2011 bör gälla för låginblandning upp 
till och med 6,5 volymprocent etanol i bensin 
och 5 volymprocent FAME i diesel. Befrielse 
från koldioxid- och energiskatt bör även ges 
genom dispensbeslut för E85 och andra 
höginblandade biodrivmedel och för biodriv-
medel helt utan fossilt innehåll. 

Regeringen avser att åstadkomma angivna 
skattebefrielser på samma sätt som hittills skett 
på detta område, dvs. genom särskilda dispens-
beslut. För låginblandning över 6,5 volym-
procent etanol i bensin och 5 volymprocent 
FAME i diesel, men inom ramen för vad som är 
möjligt enligt bränslekvalitetsdirektivets bränsle-
specifikationer, innebär gällande regler enligt 
lagen (1994:1776) om skatt på energi att 
koldioxid- och energiskatt tas ut för dessa 
biodrivmedel med belopp som gäller för 
likvärdigt fossilt bränsle. 

 
 
 

 
 
                                                      
54 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 

2009 om ändring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för 

bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system för hur 

växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets 

direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används 

av fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG 

(EUT L 140, 5.6.2009, s. 88, Celex 32009L0030). 

6.6.3 Omräkning av energiskatten på el 
efter prisutveckling (indexering) 

 
Regeringens bedömning: Energiskattesatserna på 
el bör räknas om motsvarande förändringar i 
konsumentprisindex under perioden juni 2009–
juni 2010. De omräknade skattesatserna bör 
träda i kraft den 1 januari 2011. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Energi-

skattesatserna på el framgår av 11 kap. 3 § lagen 
(1994:1776) om skatt på energi (LSE). På 
motsvarande sätt anges koldioxid- och energi-
skattesatserna på bränslen i 2 kap. 1 § LSE. Sedan 
1994 har det skett en årlig indexomräkning av 
såväl energiskattesatserna på el som koldioxid- 
och energiskattesatserna på bränslen. Syftet är 
att realvärdesäkra skattesatserna. Varje år, senast 
i november, ska  regeringen med stöd av en 
bestämmelse i LSE i en förordning lägga fast det 
kommande kalenderårets koldioxid- och energi-
skattesatser med hänsyn till den allmänna 
prisutvecklingen.  

Riksdagen beslutade under hösten 2009 om 
ändringar i LSE av koldioxid- och energi-
skattesatserna på bränslen för åren 2011, 2013 
och 2015 (prop. 2009/10:41, bet. 
2009/10:SkU21, rskr. 2009/10:122). Av prak-
tiska skäl ansågs då inte att den årliga index-
omräkningen av skattesatser, för de år då sådana 
förändringar genomförs, borde göras av rege-
ringen genom en förordning. I stället togs 
hänsyn till prognostiserade förändringar i 
konsumentprisindex redan i samband med att 
koldioxid- och energiskattesatserna för 2011, 
2013 och 2015 lades fast i LSE. Koldioxid- och 
energiskattesatserna på bränslen för 2011 
framgår av 2 kap. 1 § LSE i dess lydelse enligt 
SFS 2009:1495. 

Några ändrade skattesatser på bränslen som 
ska träda i kraft 2012, 2014 och 2016 har inte 
beslutats. Detsamma gäller energiskattesatserna 
på el för 2011 och framåt. För dessa år bör alltså 
indexomräkning av skattebeloppen ske som 
sedvanligt genom en förordning som utfärdas av 
regeringen senast i november året innan 
respektive kalenderår. I dessa fall baseras beräk-
ningen på faktiska förändringar i konsument-
prisindex. 

De nya energiskattesatserna på el som ska 
gälla under 2011 bör således enligt gällande 
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regler i LSE baseras på den faktiska förändringen 
i konsumentprisindex mellan juni 2009 och juni 
2010. Index har under perioden ökat med 0,93 
procent. En mervärdesskatteffekt tillkommer 
om energipriserna i motsvarande mån förändras 
och om köparen är en privatperson. För företag 
som har rätt att dra av ingående mervärdesskatt 
tillkommer inte den effekten. 

Indexomräkningen av skattesatserna på el för 
2011 enligt ovan bör medföra en höjning för 
hushåll och servicenäringen med 0,3 öre per 
kWh (0,375 öre inklusive mervärdesskatt) i 
södra Sverige och med 0,2 öre per kWh (0,25 öre 
inklusive mervärdesskatt) i norra Sverige. Den 
skattesats som tillämpas för industrin, 
jordbruket, skogsbruket och vattenbruket bör 
inte ändras på grund av avrundningsregler. 
Skattesatsförändringarna för el redovisas i tabell 
6.9. 

Energiskattesatserna på el för 2011 kommer 
att framgå av en förordning som regeringen 
utfärdar senast i november 2010. 

 
Tabell 6.9 Indexomräkning av skattesatserna på el för 
2011, inklusive mervärdesskatt 
 

Energislag Indexomräkning 
av energiskatt 

Mervärdesskatt Summa 

El, södra 
Sverige, öre 
kWh 

+0,3 +0,075   +0,375 

El, norra 
Sverige, öre 
kWh 

+0,2 +0,05 +0,25 

6.7 Skatter på konsumtion m.m. – 
övriga punktskattefrågor 

6.7.1 Utredning om vissa förändringar av 
trängselskatten 

 
Regeringens bedömning: En utredning bör 
tillsättas med uppdrag att göra en översyn av 
trängselskatten och utreda förutsättningarna för 
en kommunal föreskriftsrätt för trängselskatt. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: 

Regeringen har i propositionen Införande av 
trängselskatt i Göteborg (prop. 2009/10:189) 
angett att det i flera avseenden finns behov av att 

göra en översyn av trängselskatten. En utredare 
bör därför få i uppdrag att utreda följande frågor: 
 

- förutsättningarna för att delegera rätten till 
kommuner att föreskriva om trängselskatt, 

- en skattskyldighet för utlandsregistrerade 
fordon, 

- hur skattebeloppen bör justeras om 
skattens förmåga att begränsa trängsel ska 
behållas samt 

- hur en bestämmelse som begränsar skatte-
uttaget om flera betalstationer i Göteborgs 
kommun passeras under en viss tidsperiod, 
en s.k. flerpassageregel, kan utformas. 

 
Utredaren bör ha att ta ställning till de lag-

ändringar som kan aktualiseras och utarbeta ett 
lagförslag. Utredaren bör även ha att bedöma de 
kostnader och konsekvenser som förslagen kan 
komma att medföra för intäktsmålet för 
trängselskatt. 

6.7.2 Reformerad beskattning av 
cigaretter 

 
Regeringens bedömning: Skattestrukturen för 
cigaretter bör läggas om så att styckeskatten 
utgör en så hög andel som möjligt av 
punktskatten på cigaretter. Den totala 
punktskatten på cigaretter kvarstår oförändrad. 
En indexering med konsumentprisindex bör 
införas för samtliga tobaksprodukter från och 
med 2012. 

Det kommande förslaget bör träda i kraft den 
1 januari 2011. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: I 

februari 2010 antog Europeiska unionens råd ett 
direktiv om ändrade strukturer och skattesatser 
vid punktbeskattning av tobak.55 Det nya 
direktivet, som ska vara genomfört i medlems-

 
 
                                                      
55 Rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av 

direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller 

strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror 

samt av direktiv 2008/118/EG (EUT L 50, 27.2.2010, s. 1, Celex 

32010L0012). 
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staterna den 1 januari 2011, medför vissa 
ändringar i nuvarande tobaksskattedirektiv.  

Punktbeskattningen av cigaretter baseras på 
uttag av dels styckeskatt, dels värderelaterad 
skatt. Sverige önskar av folkhälsoskäl eftersträva 
en större andel styckeskatt framför en större 
andel värderelaterad skatt. En omläggning av 
skattestrukturen för cigaretter så att stycke-
skatten utgör en så hög andel som möjligt av den 
totala punktskatten bör därför göras, vilket 
möjliggörs genom det nya direktivet. Den totala 
punktskatten på cigaretter bör dock vara 
oförändrad. Med anledning av en ökad andel 
styckeskatt bör ett slopande av den nuvarande 
nationella minimipunktskatten på cigaretter 
göras då denna inte längre fyller någon funktion. 
För att inte förlora den automatiska 
inflationsjustering som den nuvarande högre 
värderelaterade skatten på cigaretter bidrar till 
bör en indexering med konsumentprisindex av 
styckeskatten på cigaretter införas för 
kalenderåret 2012 och framåt. Motsvarande 
indexering bör även ske av tobaksskatten på 
övriga tobaksprodukter. 

Inom Finansdepartementet har under våren 
2010 utarbetats en promemoria med förslag om 
ändrad tobaksskattestruktur för cigaretter, m.m. 
Promemorian har remissbehandlats (dnr 
Fi2010/3275). 

Regeringen avser att i höst återkomma med 
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget 
bör träda i kraft den 1 januari 2011. 

6.7.3 Reklamskatten 

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

 

 
Skälen för regeringens bedömning: 1996 års 

reklamskatteutredning föreslog i sitt betänkande 
Avskaffa reklamskatten! (SOU 1997:53), ett 
avskaffande av lagen (1972:266) om skatt på 
annonser och reklam. Den dåvarande regeringen 
uttalade i prop. 1997/98:150 att man ansåg att 
reklamskatten bör avskaffas. Det konstaterades 
dock att det vid detta tillfälle saknades 
förutsättningar att finansiera ett totalt av-
skaffande av reklamskatten. Eftersom den 
dåvarande regeringen ansåg att det förelåg 

särskilt allvarliga problem när det gällde 
beskattningen av reklamtrycksaker, föreslogs ett 
avskaffande av skatten i denna del. 
Reklamskatten på reklamtrycksaker avskaffades 
den 1 januari 1999. 

Riksdagen tillkännagav den 10 april 2002 som 
sin mening vad skatteutskottet (bet. 
2001/02:SkU20, rskr. 2001/02:201) anfört om 
att reklamskatten bör avvecklas och att frågan, 
med beaktande av de budgetpolitiska målen, bör 
prioriteras vid kommande budgetberedning. 

Sedan 2002 har frågan tagits upp i det årliga 
budgetarbetet. Ett andra steg i avskaffandet av 
den resterande reklamskatten genomfördes den 
1 januari 2006. Regeringen föreslog därefter 
hösten 2007 ett ytterligare steg i avskaffandet av 
den resterande reklamskatten. Dessa ändringar 
trädde i kraft den 1 januari 2008. 

Skatteutskottet har i yttrandena 
2006/07:SkU2y till konstitutionsutskottet och 
2006/07:SkU3y till finansutskottet anfört att det 
ser med tillfredsställelse på att regeringen 
aviserat att ytterligare en betydande del av den 
resterande reklamskatten ska avskaffas. 
Utskottet erinrade också om att riksdagens 
tidigare tillkännagivande avsåg en avveckling av 
hela reklamskatten. 

I budgetpropositionen för 2009 anförde 
regeringen att det är viktigt att den resterande 
reklamskatten avskaffas men att regeringen 
bedömde att förutsättningar för att finansiera 
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten 
för närvarande inte förelåg. Regeringen 
prioriterade skatteändringar som ökar den 
varaktiga sysselsättningen före ytterligare sänk-
ning av reklamskatten. Skatteutskottet delade i 
yttrande 2008/09:SkU1y regeringens bedömning 
men utskottet vidhöll sin tidigare inställning att 
hela reklamskatten ska avvecklas och förutsätter 
att detta kommer att ske i kommande förslag 
från regeringen. I budgetpropositionen för 2010 
vidhöll regeringen sin inställning att den 
resterande reklamskatten bör avskaffas. 
Regeringen prioriterade dock skattesänkningar 
som på kort och lång sikt stärker 
sysselsättningen före ytterligare sänkning av 
reklamskatten. 

Även i årets budgetberedning har frågan om 
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten 
prövats. Regeringen anser, liksom tidigare, att 
den resterande reklamskatten bör avskaffas. 
Regeringen har dock, till följd av den stora 
osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen, 
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fortsatt att prioritera skatteändringar som på 
såväl kort som lång sikt stärker sysselsättningen 
före ytterligare sänkning av reklamskatten. 

6.8 Skatter på konsumtion – 
mervärdesskatt 

6.8.1 Mervärdesskatten och den ideella 
sektorn 

 
Regeringens bedömning: Det finns ett behov av 
att justera begreppet yrkesmässig verksamhet, 
vilket kan komma att påverka den ideella 
sektorn. Regeringen har för avsikt att hos EU-
kommissionen ansöka om möjlighet att införa 
mervärdesskattebefrielse vid omsättning under 
visst belopp. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Det är 

angeläget att ha en aktiv folkrörelse i Sverige. 
Den verksamhet som bedrivs av ideella 
föreningar och registrerade trossamfund har en 
folklig förankring och betydelse för demokrati, 
välfärd, trygghet, hälsa och livskvalitet i det 
svenska samhället. Det är en utgångspunkt att 
villkoren för folkrörelserna i Sverige inte ska 
försämras.  

Europeiska kommissionen har riktat klagomål 
mot Sverige angående definitionen av yrkes-
mässig verksamhet i mervärdesskattelagen.56 En 
anpassning av yrkesmässighetsbegreppet till EU-
rätten kommer bl.a. att påverka ideella 
föreningars situation i mervärdesskattehän-
seende. Finansdepartementet gav två utredare i 
uppdrag att utreda frågan och rapporten 
"Mervärdesskatt för den ideella sektorn, m.m." 
(Ds 2009:58) redovisades den 31 oktober 2009. 
Rapporten har remissbehandlats. Regeringen 
bedömer att det med hänsyn till EU-rätten inte 
är möjligt att undvika en justering av begreppet 
yrkesmässig verksamhet. En åtgärd som kan bli 
aktuell är en skattebefrielse för omsättning av 
varor och tjänster om omsättningen inte 
överstiger ett visst belopp. En sådan regel kräver 
dock tillåtelse från EU. Regeringen har för avsikt 

 
 
                                                      
56 Dnr Fi2008/4218 och Fi2008/4219. 

att lämna in en ansökan till kommissionen om 
att få införa en sådan regel. Sverige har också i 
brev till kommissionen den 31 mars 2010 upp-
manat kommissionen att inom ramen för en ny 
strategi för det gemensamma regelverket för 
mervärdesskatt inom EU även se över reglerna 
om undantag för mervärdesskatt för sådan verk-
samhet som bedrivs av folkrörelserna. 

Ideella sektorn kan även komma att påverkas 
av de förslag vad gäller inkomstskatt som 
lämnats av Stiftelse- och föreningsskatteutred-
ningen i betänkandet Moderniserade skatteregler 
för ideell sektor (SOU 2009:65). Betänkandet 
bereds för närvarande inom Finansdeparte-
mentet. 

6.9 Fortsatt stöd till skatteforskning 

I budgetpropositionen för 2008 föreslog 
regeringen att det inom ramen för Skatteverkets 
anslag skulle avsättas medel för åren 2008–2010 
som stöd för forskning inom skatteområdet 
(prop. 2007/08:1, vol.1, avsnitt 5.10). Därvid 
angavs också att Skatteverket i början av 2010 till 
regeringen skulle redovisa sina erfarenheter av 
satsningen. Riksdagen beslutade i enlighet med 
regeringens förslag. 

Bland de skäl som angavs för den tidigare 
satsningen nämndes den sedan slutet av 1990-
talet vikande forskningsvolymen på skatte-
området. Detta ansågs kunna få negativa 
konsekvenser såväl genom en försvagad 
kunskapsbas för skattepolitiken som genom ett 
försämrat underlag för en kvalificerad och bred 
offentlig diskussion kring skattefrågor. Detta 
bedömdes vara ett problem med tanke på de 
betydande framtida utmaningarna för skatte-
politiken, inte minst p.g.a. globalisering och 
demografisk utveckling. Samtidigt konstaterades 
att en satsning på skatteforskning, för att säker-
ställa en hög kvalité, måste bygga på ett samspel 
med det internationella forskarsamhället. 

Skatteverket har redovisat sina erfarenheter 
(dnr Fi2010/3517). Den gjorda satsningen har 
byggt på en samverkan mellan Skatteverket, 
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och Forsk-
ningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 
(FAS). I sin redovisning beskriver Skatteverket 
de processer som tillämpades vid urvalet av 
forskningsprogram- och projekt och resultatet 
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av dessa processer samt de värderingar som 
gjorts därefter.  

Regeringen anser efter att ha tagit del av 
Skatteverkets redovisning – utan att därmed 
värdera den forskning som hittills bedrivits inom 
ramen för satsningen – att ett fortsatt stöd till 
skatteforskning bör ges, särskilt som de skäl som 
redovisades i budgetpropositionen för 2008 
fortfarande är giltiga. 

Mot denna bakgrund bör inom ramen för 
Skatteverkets genom förslag i denna proposition 
förstärkta anslag avsättas medel om 5 miljoner 
kronor per år för perioden 2011-2013 som stöd 
för forskning inom skatteområdet. Liksom 
tidigare finns anledning att följa upp stödet och 
Skatteverket ska därför innan sommaren 2013 
till regeringen redovisa erfarenheter av sats-
ningen. 

6.10 Offentligfinansiella effekter av 
ändrade skatte- och avgiftsregler 

I tabell 6.10 redovisas de offentligfinansiella 
effekterna av de skatte- och avgiftsförändringar 
som presenterats i tidigare avsnitt. Budget-
neutrala åtgärder redovisas i ett särskilt avsnitt 
nedan. Vidare redovisas separat sådana åtgärder 
som har aviserats och redovisats i tidigare 
propositioner.  

Tre olika typer av offentligfinansiella effekter 
redovisas i tabell 6.10: bruttoeffekt för 2011, 
periodiserade nettoeffekter för 2011–2014 och 
varaktig effekt. Bruttoeffekten beskriver den 
statiskt beräknade förändringen i intäkterna från 
den skatt som regeländringen avser. Brutto-
effekten beaktar således inte eventuella indirekta 
effekter som t.ex. regeländringens påverkan på 
andra skattebaser och på konsumentprisindex. 
Om konsumentprisindex påverkas av en 
regeländring så uppkommer en indirekt effekt då 
utgifter i olika offentliga transfereringssystem 
påverkas av förändringar i konsumentprisindex.  

Vid en bedömning av de kortsiktiga 
offentligfinansiella effekterna av olika åtgärder är 
den periodiserade nettoeffekten för den 
konsoliderade offentliga sektorn mest relevant. I 
den periodiserade redovisningen förläggs 
förändringar i skatte- och avgiftsintäkter till det 
inkomstår skatten eller avgiften avser. Vidare 
beaktas i nettoeffekten även vissa indirekta 
effekter på skatteintäkterna och på de offentliga 

utgifterna. Den periodiserade nettoeffekten 
redovisas för åren 2011–2014. 

Den varaktiga effekten, som redovisas i den 
sista kolumnen i tabell 6.10 ger ett mått på den 
bestående årliga kostnaden/intäkten som en 
åtgärd medför, dock utan koppling till hur de 
offentliga finanserna påverkas ett visst år. 
Beräkningen baseras på nuvärdet av en åtgärds 
framtida nettoeffekter. På så vis möjliggörs 
jämförelser mellan regelförändringar vars netto-
effekter är olika fördelade över tiden. Avvikelser 
mellan den varaktiga effekten och de periodise-
rade årliga nettoeffekterna beror bl.a. på fördröjd 
övervältring av vissa skatter på andra skattebaser. 
För en närmare beskrivning av metodfrågor 
kopplade till denna redovisning hänvisas till 
publikationen ”Beräkningskonventioner 2010: 
Metoder för effektberäkningar av ändrade 
skatteregler”(Fi 2009.6).  

De offentligfinansiella effekterna av de 
åtgärder som redovisas i detta avsnitt har 
beräknats utifrån 2011 års priser och volymer. 
Den prognos av offentliga sektorns totala 
intäkter för år 2011–2014, som redovisas i kapitel 
7, baseras på prognoser för Sveriges ekonomiska 
utveckling inklusive effekterna av de i denna 
proposition aviserade åtgärderna på t.ex. tillväxt 
och sysselsättning. I kapitel 7 redovisas 
intäkterna i respektive års priser och volymer. 

Budgetpåverkande åtgärder 
 

Förslaget att förstärka grundavdraget för dem 
som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år 
bedöms beröra så gott som hela åldersgruppen, 
ca 1,7 miljoner personer. De personer som 
berörs är de som i dag betalar inkomstskatt. Den 
offentligfinansiella effekten av förslaget upp-
skattas till totalt 7,5 miljarder kronor år 2011 
(varav 5 miljarder kronor tidigare aviserats i 2010 
års ekonomiska vårproposition). Denna effekt 
kommer att påverka skatteunderlaget för 
kommuner och landsting. Med en höjning av 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner, kompenseras emellertid samtliga 
kommuner och landsting. 

I syfte att bidra till att minska alkoholens 
skadeverkningar i trafiken aviserade regeringen i 
2010 års ekonomiska vårproposition en skatte-
frihet för alkolås i förmånsbilar. Åtgärden beräk-
nas minska skatteintäkterna med 0,01 miljarder 
kronor 2011.  
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Förslaget om en höjning av schablonavdraget 
vid andrahandsuthyrning av bostäder från 
12 000 kronor per år till 18 000 kronor per år 
från och med den 1 januari 2011 beräknas 
minska skatteintäkterna med 0,08 miljarder 
kronor.  

Från och med den 1 januari 2011 kommer 
regeringen genom dispensbeslut att kunna ge 
skattebefrielse från koldioxid- och energiskatt 
för låginblandning av upp till och med 
6,5 volymprocent etanol i bensin och upp till och 
med 5,0 volymprocent FAME i diesel. Detta 
medför minskade skatteintäkter med 
0,40 miljarder kronor från 2011.  

Som en del av omläggningen av cigarett-
beskattningen införs en indexering av punkt-
skatten med konsumentprisindex för samtliga 
tobaksprodukter från och med 2012. 
Indexeringen medför ökade skatteintäkter 
motsvarande 0,06 miljarder kronor 2012. 

Budgetneutrala åtgärder  
 

De förändrade nivåerna för socialavgifterna, som 
innebär att sammansättningen av avgiftsnivåerna 
för uttag av socialavgifter förändras, har ingen 
offentligfinansiell effekt eftersom den görs inom 
ramen för ett oförändrat totalt uttag av 
socialavgifter.  

De offentligfinansiella effekterna av in-
förandet av UCITS-direktivet och kommande 
förslag om beskattning av investeringsfonder 
och om investeringssparkonto har kommen-
terats i avsnitt 6.4.2. 

Åtgärder som redan är budgeterade  
 

I 2010 års ekonomiska vårproposition aviserade 
regeringen en förstärkning av skattesänkningen 
för pensionärer med 5 miljarder kronor 2011 
inom ramen för ett tredje steg (se ovan 
Budgetpåverkande åtgärder). I propositionen 
2019/10:206, Vissa fastighets- och stämpel-
skattefrågor, presenterades förslag om höjd 
fastighetsskatt för vattenkraftverk och höjd 
stämpelskatt på lagfarter för juridiska personer 
från och med den 1 januari 2011. Åtgärderna 
beräknas öka skatteintäkterna med 0,60 respek-
tive 0,50 miljarder kronor 2011. Vidare 
presenterades i proposition 2009/10:204, En 
frivillig revision, förslag om slopas revisionsplikt 
för mindre företag. Åtgärden beräknas minska 
skatteintäkterna med 0,83 miljarder kronor 2011. 
I proposition 2009/10:144 presenterades förslag 
om bättre skattemässiga förutsättningar för 
biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn. 
Åtgärderna beräknas medföra minskade skatte-
intäkter motsvarande 18 respektive 2 miljoner 
kronor 2011. Slutligen presenterades i proposi-
tion 2009/10:235, Enklare redovisning, förslag 
om förenklade momsregler till följd av ny 
redovisningslagstiftning. Förslaget beräknas 
minska skatteintäkterna med 0,04 miljarder 
kronor 2011.  

Sammantagna effekter av skatteåtgärderna  
 

Aviseringarna i budgetpropositionen innebär att 
de totala nettoskatteintäkterna sammantaget 
minskar med 2,99 miljarder kronor år 2011. Den 
totala bruttoeffekten för 2011 beräknas till 2,88 
miljarder kronor. Se tabell 6.10. 
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Tabell 6.10 Offentligfinansiella effekter av ändrade skatteregler. Bruttoeffekt år 2011, periodiserad nettoeffekt år 2011–
2014 samt varaktig effekt 
Miljarder kronor 

  
Brutto-
effekt Periodiserad nettoeffekt 

Varaktig 
effekt 

 Effekt från 2011 2011 2012 2013 2014  

Förslag i  budgetpropositionen        

Direkt skatt på arbetsinkomster – förvärvsinkomstbeskattningen        

Ytterligare skattesänkning för pensionärer 1/1 2011 -2,50 -2,50 -2,50 -2,50 -2,50 -2,50 

Skatt på kapitalägande – kapital- och egendomsskatter        

Höjt schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av bostäder 1/1 2011 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

Delsumma  -2,58 -2,58 -2,58 -2,58 -2,58 -2,58 

Bedömningar i  budgetpropositionen        

Direkt skatt på arbetsinkomster – förvärvsinkomstbeskattningen        

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar 1/1 2011 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

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

Ökad skattebefrielse för låginblandning av etanol i bensin och FAME 
i diesel 1/1 2011 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 -0,40 

Skatt på konsumtion m.m. – övriga punktskatter        

Reformerad beskattning av cigaretter1 1/1 2012   0,06 0,11 0,19 0,19 

Delsumma  -0,41 0,41 -0,35 -0,30 -0,22 -0,22 

Summa  -2,99 -2,99 -2,93 -2,88 -2,80 -2,80 
Not 1: Den redovisade offentligfinansiella effekten för åtgärden Reformerad beskattning av cigaretter avser indexering  av punktskatten på övriga tobaksprodukter (dvs. 
exklusive cigaretter). 
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7 Inkomster 

Sammanfattning 

 
• Den ekonomiska återhämtningen ger en 

markant ökning av skatteintäkterna. Skatte-
intäkterna beräknas öka med drygt 
45 miljarder kronor 2010. 

• Under perioden 2011–2014 beräknas de 
totala skatteintäkterna öka med i genomsnitt 
4,4 procent per år. 

• Statsbudgetens inkomster ökar 2010 betyd-
ligt mer än skatteintäkterna, främst till följd 
av periodiseringseffekter.   

 

 
I detta avsnitt redovisas utfall och prognoser för 
den offentliga sektorns skatteintäkter och stats-
budgetens inkomster.  

7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter 

Den kraftiga försämringen av den ekonomiska 
utvecklingen 2009, med ett BNP-fall på 
5,1 procent, medförde ett dramatiskt fall i 
skatteintäkterna. Försvagningen på arbets-
marknaden ledde till att antalet arbetade timmar 
minskade, vilket gjorde att utbetalda löner och 
därmed intäkterna från skatt på arbete utveck-
lades mycket svagt. Trots den globala lågkon-
junkturen och den finansiella krisen bedöms 
intäkterna från skatt på företagsvinster ha ökat 
något 2009. Men först 2011 bedöms intäkterna 
från skatt på företagsvinster ha nått upp till nivån 
före krisen.  

En successiv återhämtning av ekonomin har 
inletts och tillväxtutsikterna för 2010 ser goda 
ut, vilket medför att de totala skatteintäkterna 
ökar igen. Hushållens konsumtion har ökat 
kraftigt under första halvåret 2010 och väntas 
öka i god takt de närmaste åren. Även antalet 
arbetade timmar har utvecklats starkt under 
första halvåret 2010 och väntas växa med 
1,9 procent för helåret 2010, vilket bidrar till 
ökade intäkter från skatt på arbete. Samtidigt har 
företagen uppvisat överraskande goda resultat 
hittills i år och den positiva vinstutvecklingen 
väntas hålla i sig. 

Den fortsatta konjunkturåterhämtningen 
leder till att de totala skatteintäkterna ökar starkt 
2011–2014, i synnerhet fr.o.m. 2012. I diagram 
7.1 visas de totala skatteintäkterna från 1999 
t.o.m. 2014. 
 
Diagram 7.1 Totala skatteintäkter 
Årlig procentuell förändring                                       Miljarder kronor 
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.  
 
Det finns tydliga tecken på att återhämtningen i 
svensk ekonomi går snabbare än vad som antogs 
i 2010 års ekonomiska vårproposition. Utveck-
lingen på arbetsmarknaden bedöms bli något 
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mer positiv och uppgången i antalet arbetade 
timmar väntas komma tidigare än vad som 
bedömdes i vårpropositionen. Trots detta har 
intäkterna från skatt på arbete reviderats ned 
2011–2014 (se tabell 7.1). Det beror till över-
vägande del på att prognosen för ROT-avdraget 
har reviderats upp, att prognosen för utbetalda 
pensioner reviderats ned, samt på den föreslagna 
höjningen av grundavdraget för pensionärer. 
Men eftersom både kapital- och konsumtions-
skatterna är uppreviderade beräknas de totala 
skatteintäkterna bli högre än vad som antogs i 
vårpropositionen. 
 
Tabell 7.1 Totala skatteintäkter jämfört med prognosen i 
2010 års ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skatt på arbete 0 0 -9 -9 -8 -8

Skatt på kapital 14 15 13 18 20 23

Skatt på konsumtion -1 11 10 11 13 14

Övriga skatter 0 0 0 0 0 0

Totala skatteintäkter 13 28 13 20 26 29

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
I tabell 7.2 finns en sammanställning av de 
beräknade effekterna av regeländringarna på 
skatteområdet mellan 2008 och 2014. I tabellen 
visas den årligt tillkommande intäktsföränd-
ringen till följd av ändrade skatteregler. 
Beloppen är periodiserade bruttoeffekter, dvs. 
storleken på den initiala skatteändringen. I 
avsnitt 6.10 finns en utförlig förklaring av hur de 
offentligfinansiella effekterna redovisas.  

 
Tabell 7.2 Bruttoeffekter av ändrade skatte- och avgifts-
regler 
Miljarder kronor, förändring i förhållande till föregående år 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skatt på arbete -12 -48 -14 -8 0 0 0

Skatt på kapital 4 1 1 2 0 0 0

Skatt på konsumtion 7 0 0 0 0 1 0

Övriga skatter 0 0 0 -1 0 0 0

Totala skatteintäkter -1 -46 -13 -7 0 1 0

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
År 2011 beräknas skatteintäkterna minska med 
7 miljarder kronor till följd av ändrade skatte-
regler. Skatt på arbete minskar med knappt 
8 miljarder kronor till följd av förslaget om för-
höjt grundavdrag för pensionärer. Skatteintäk-
terna från skatt på kapital ökar med 2 miljarder 

kronor på grund höjningen av fastighetsskatten 
på vattenkraftverk. Skatt på konsumtion beräk-
nas minska till följd av den ökade skattebe-
frielsen för låginblandning av etanol i bensin och 
FAME i dieselolja. I tabell 7.14 finns en mer 
detaljerad uppställning av bruttoeffekterna av 
regeländringarna på skatteområdet under 
perioden 2005–2014. 

 
 

Regeringens förslag: Den beräkning av statsbud-
getens inkomster för 2011 som sammanställts i 
bilaga 1 avsnitt 2 godkänns. 

 

Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktigast för 
hur skatteintäkterna utvecklas 

Skatteintäkterna från företags- och kapitalvinster 
är de intäkter som uppvisar störst variation mel-
lan åren och det är också för dessa skatter pro-
gnososäkerheten normalt är som störst på kort 
sikt. På några års sikt är det emellertid utveck-
lingen på arbetsmarknaden som är avgörande för 
hur skatteintäkterna totalt sett utvecklas, efter-
som ca 60 procent av dessa härrör från arbets-
marknaden. 

Prognoserna av skatteintäkterna baseras 
huvudsakligen på prognosen av den ekonomiska 
utvecklingen och då särskilt på lönesumman och 
den privata konsumtionen, vilka tillsammans 
utgör skattebaserna för större delen av skattein-
täkterna. Genom prognosfel på dessa skattebaser 
uppkommer även motsvarande fel på skattein-
täkterna. I diagram 7.2 visas prognosfelen i de 
totala skatteintäkterna mätt som skillnaden 
mellan utfall och den prognos som redovisades 
för det aktuella året i respektive budgetproposi-
tion. Svårigheter att bedöma styrkan i konjunk-
turförändringarna medför särskilt stora pro-
gnosfel när konjunkturen vänder. Resultatet är 
entydigt och visar att prognoserna underskattat 
intäkterna i uppgången runt millennieskiftet, 
överskattat dem i nedgången 2002 och 2003 och 
underskattat dem i uppgången 2005–2007. De 
tre sistnämnda åren underskattades skattein-
täkterna i prognosen i budgetpropositionen för 
respektive år med i genomsnitt 1,9 procent av 
BNP per år. Mot bakgrund av hur prognosfelen 
historiskt sett ut finns således en möjlighet att 
skatteintäkterna kan komma att utvecklas star-
kare än vad den nu redovisade prognosen visar 
när ekonomin åter tar fart.  



PROP.  2010/11:1  

155 

Samtidigt bör man ha i åtanke att det alltjämt 
råder viss osäkerhet om varaktigheten i den åter-
hämtning vi nu ser. Inte minst utgör det osäkra 
ekonomiska läget i USA och flera länder i euro-
området en risk för att den realekonomiska 
utvecklingen för Sveriges vidkommande blir 
sämre än i huvudscenariot (se avsnitt 5). 

 
Diagram 7.2 Prognosfel för totala skatteintäkter 1999–
2008 
Prognosfel (utfall - prognos) i miljarder kronor 
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Anm.: Prognosfelen är korrigerade för regeländringar. 
Källa: Egna beräkningar.  

 
För att illustrera eventuella prognosfels effekt på 
bedömningen av skatteintäkterna kan nämnas att 
en ökning av utvecklingstakten av antal arbetade 
timmar med 1 procentenhet ökar skatteintäk-
terna från skatt på arbete med 8–9 miljarder 
kronor och att en ökning av hushållens kon-
sumtion med 1 procent ökar mervärdesskatte-
intäkterna med drygt 1,5 miljarder kronor. 

7.1.1 Skatt på arbete 

Den relativt snabba återhämtningen i svensk 
ekonomi medför att intäkterna från skatt på 
arbete ökar från 874 till 1 027 miljarder kronor 
mellan 2010 och 2014 (se tabell 7.3). Detta inne-
bär en successiv återgång till samma trend-
mässiga utvecklingstakt som gällde innan förra 
årets kraftiga inbromsning. 

Tabell 7.3 Skatt på arbete 
Miljarder kronor och årlig procentuell förändring 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aktuell prognos 909 868 874 892 932 979 1 027

Utvecklingstakt (%) 4,0 -4,5 0,7 2,1 4,4 5,1 4,9
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

 
Samtidigt som de totala skatteintäkterna från 
skatt på arbete ökar minskar skatt på arbete i 
procent av BNP från 27,9 procent 2009 till 
26 procent 2014 (se diagram 7.3). År 2010 faller 
skattekvoten bl.a. till följd av de skatte-
sänkningar regeringen genomfört i form av det 
fjärde steget i jobbskatteavdraget, sänkt skatt för 
pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag samt 
nedsatta egenavgifter för enskilda näringsidkare. 
Den fallande skattekvoten beror även på att 
BNP i löpande priser ökar 2010 efter det drama-
tiska fallet i BNP 2009. Regeringen föreslår i 
denna proposition att skatten för pensionärer 
sänks med 7,5 miljarder kronor, vilket bidrar till 
att skattekvoten minskar ytterligare 2011. 

 
Diagram 7.3 Skatt på arbete 2000–2014 
Miljarder kronor                                                        Procent av BNP 
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.  
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Tabell 7.4 Offentliga sektorns skatteintäkter och statsbudgetens inkomster 
Miljarder kronor 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos      
Inkomstår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Skatt på arbete 829,6 857,2 873,6 909,0 867,8 874,0 892,4 932,1 979,4 1 027,5

  Direkta skatter 476,9 490,1 483,0 497,5 475,9 474,5 481,3 502,2 527,9 553,2 

    Kommunal inkomstskatt 435,6 454,1 479,1 503,4 512,0 522,8 528,5 549,7 574,3 600,1 

    Statlig inkomstskatt 38,3 41,0 44,8 48,0 40,2 41,1 41,8 43,4 46,7 49,8 

    Allmän pensionsavgift 74,2 77,3 81,1 85,2 88,2 90,6 93,4 97,1 101,4 106,1 

    Skattereduktioner m.m. -71,3 -82,4 -122,0 -139,2 -164,7 -180,1 -182,5 -188,1 -194,7 -203,0 

    Artistskatt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

  Indirekta skatter 352,8 367,0 390,6 411,5 391,9 399,5 411,1 430,0 451,5 474,3 

    Arbetsgivaravgifter 341,1 357,0 382,1 404,1 392,5 403,4 417,1 435,9 457,2 479,7 

    Egenavgifter 10,1 10,9 11,8 12,1 11,6 12,1 12,5 13,2 13,9 14,7 

    Särskild löneskatt 29,3 28,9 30,2 32,6 32,4 33,3 34,4 35,9 37,6 39,4 

    Nedsättningar -8,5 -8,8 -10,5 -13,3 -20,5 -23,9 -25,7 -26,5 -27,3 -28,1 

    Skatt på tjänstegruppliv 1,1 1,2 0,9 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

    Avgifter till premiepensionssystemet -20,3 -22,3 -23,9 -25,1 -25,4 -26,2 -28,0 -29,3 -30,7 -32,2 

Skatt på kapital 167,9 192,2 208,7 163,5 162,8 175,7 189,7 205,9 217,0 226,7 

  Skatt på kapital, hushåll 22,9 37,4 49,7 26,3 26,2 31,0 32,9 33,7 33,6 34,2 

  Skatt på företagsvinster 92,0 99,2 104,6 83,0 87,2 95,2 104,8 115,7 120,9 124,9 

  Avkastningsskatt 12,0 11,1 12,8 15,2 12,5 11,6 11,3 14,3 19,2 23,2 

  Fastighetsskatt och fastighetsavgift 25,1 25,0 25,9 24,0 25,7 25,8 26,8 27,4 27,8 28,2 

  Stämpelskatt 7,8 9,5 9,4 9,4 8,1 9,2 10,3 10,8 11,4 12,0 

  Förmögenhetsskatt 5,0 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Kupongskatt m.m. 1,9 3,7 6,3 5,5 3,1 3,0 3,6 4,0 4,1 4,3 

  Arvs- och gåvoskatt 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skatt på konsumtion och insatsvaror 357,3 375,3 399,6 418,7 423,0 444,5 455,7 474,6 495,5 515,5 

  Mervärdesskatt 250,1 265,2 284,8 300,3 301,7 320,5 329,3 344,3 360,3 376,8 

  Skatt på tobak 8,2 8,6 9,7 9,9 10,6 10,7 10,8 10,9 11,2 11,4 

  Skatt på etylalkohol 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 

  Skatt på vin m.m. 3,6 3,8 4,0 4,1 4,4 4,6 4,8 4,8 4,9 4,9 

  Skatt på öl 2,6 2,7 2,8 3,1 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 

  Energiskatt 37,8 38,2 38,2 38,8 40,1 41,0 42,0 43,4 45,4 46,8 

  Koldioxidskatt 25,5 24,7 25,1 25,7 26,1 26,6 26,9 28,1 28,7 29,5 

  Övriga skatter på energi och miljö 3,3 4,7 4,7 5,1 4,2 4,4 4,7 4,8 4,9 4,9 

  Skatt på vägtrafik 11,0 11,8 13,1 16,0 16,4 16,7 16,2 16,6 18,0 18,5 

  Skatt på import 4,7 5,2 5,9 5,9 5,2 5,6 6,2 6,7 7,2 7,7 

  Övriga skatter 6,4 6,3 7,1 5,6 6,7 6,6 7,1 7,0 6,9 6,9 

Restförda och övriga skatter -1,3 -1,8 -0,8 -3,0 -3,6 0,8 0,8 2,9 3,1 3,2 

  Restförda skatter -7,6 -5,4 -7,6 -8,2 -7,8 -7,0 -6,6 -6,0 -6,0 -6,0 

  Övriga skatter 6,3 3,5 6,8 5,2 4,2 7,8 7,5 8,9 9,1 9,2 

Totala skatteintäkter 1 353,5 1 422,8 1 481,1 1 488,2 1 450,0 1 495,0 1 538,6 1 615,6 1 694,9 1 773,0

  Avgår, EU-skatter -7,8 -9,4 -7,2 -7,2 -6,5 -7,0 -7,7 -8,3 -8,8 -9,3 

Offentliga sektorns skatteintäkter 1 345,7 1 413,5 1 473,8 1 480,9 1 443,5 1 488,0 1 531,0 1 607,3 1 686,1 1 763,6

  Avgår, kommunala skatteintäkter -435,6 -454,1 -479,1 -515,5 -525,7 -537,1 -542,9 -564,7 -589,6 -615,6 

  Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet -151,0 -159,6 -168,9 -178,1 -180,2 -184,0 -191,2 -199,3 -208,7 -218,7 

Statens skatteintäkter 759,1 799,7 825,8 787,3 737,7 766,9 796,9 843,4 887,8 929,3 
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Tabell 7.4 Offentliga sektorns skatteintäkter och statsbudgetens inkomster forts. 
Miljarder kronor 

 Utfall Utfall Utfall Utfall Prognos      
Inkomstår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Statens skatteintäkter 759,1 799,7 825,8 787,3 737,7 766,9 796,9 843,4 887,8 929,3 

Periodiseringar -16,0 6,6 -10,3 21,4 -31,9 4,2 1,5 -18,9 -7,1 -6,3 

  Uppbördsförskjutningar -26,6 -3,6 -2,6 36,0 -6,6 8,9 -1,8 -1,7 0,3 0,3 

  Betalningsförskjutningar 10,8 10,3 -6,5 -15,7 -20,7 -7,2 2,9 -16,8 -7,0 -6,2 

    varav kommuner och landsting 4,2 6,3 9,0 -4,2 -21,2 13,4 16,1 -8,0 0,8 0,5 

    varav ålderspensionssystemet -0,9 2,8 1,5 -0,7 0,1 3,8 -3,0 0,7 0,8 0,8 

    varav privat sektor 8,0 1,0 -14,5 -8,1 -4,7 -23,4 -9,7 -9,5 -8,6 -7,6 

    varav kyrkosektorn -0,5 -0,1 0,4 0,5 -0,3 -1,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 

    varav EU 0,0 0,2 -3,0 -3,2 5,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

  Anstånd -0,2 0,0 -1,2 1,1 -4,6 2,5 0,5 -0,4 -0,4 -0,4 

Statens skatteinkomster 743,1 806,3 815,5 808,7 705,8 771,1 798,5 824,5 880,7 923,0 

Övriga inkomster 2,7 4,0 48,2 92,5 3,8 -0,6 34,5 26,3 26,1 25,8 

  2000 Inkomster av statens verksamhet 27,5 43,4 66,5 53,0 48,1 40,9 50,5 46,1 47,9 48,2 

  3000 Inkomster av försåld egendom 6,7 0,1 18,0 76,5 0,1 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

  4000 Återbetalning av lån 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 1,0 

  5000 Kalkylmässiga inkomster 8,8 7,8 8,2 8,7 8,9 9,2 10,9 9,5 9,9 10,7 

  6000 Bidrag från EU 12,6 12,4 13,0 11,0 11,7 14,4 13,1 12,6 11,3 11,3 

  7000 Avräkningar m.m. i anslutning till 
  skattesystemet -41,5 -48,2 -51,9 -56,2 -66,8 -66,6 -66,3 -68,1 -69,0 -70,3 

  8000 Utgifter som ges som 
  krediteringar på skattekonto -13,6 -13,7 -7,7 -2,4 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 

Statsbudgetens inkomster 745,8 810,3 863,7 901,3 709,5 770,5 833,0 850,8 906,8 948,8 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

 

Lönesummeökningen drivs av högre timlön 

Utbetalda löner, eller lönesumman, står för ca 
70 procent av underlaget för skatt på arbete, 
vilket innebär att förändringen av antalet arbe-
tade timmar och timlönen har stor betydelse för 
utvecklingen av skatteintäkterna. Utvecklingen 
av lönesumman och dess komponenter framgår 
av diagram 7.4. 

Konjunkturåterhämtningen medför att löne-
summan 2010 ökar med 2,8 procent, vilket kan 
jämföras med en utveckling på endast 
0,2 procent under krisåret 2009. Ökningen beror 
främst på att arbetade timmar återigen utvecklas 
positivt. Den förhållandevis kraftiga ökningen av 
antalet arbetade timmar får dock inte fullt 
genomslag i lönesumman, eftersom timlönen 
som redovisas enligt nationalräkenskaperna 
väntas utvecklas mycket svagt mellan 2009 och 
2010. Inom flera företag i industrin hölls syssel-
sättningen uppe under krisåret 2009 genom 
arbetstidsförkortning och lönenedsättningar. 
Enligt dessa avtal minskade arbetstiden mer än 
lönen. Detta innebär i sin tur att vid övergång till 

normalarbetstid så ökar antal arbetade timmar i 
ekonomin mer än lönen.  
 
Diagram 7.4 Arbetade timmar, timlön och lönesumma 
Årlig procentuell förändring 
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Anm.: Den redovisade timlönen är beräknad enligt  nationalräkenskapernas principer.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

 
Antalet arbetade timmar fortsätter att öka även 
under återstoden av prognosperioden, men i 
något långsammare takt än under 2010. Löne-
summans årliga utvecklingstakt ökar från 
3,5 procent 2011 till 4,9 procent 2014. Det beror 
framför allt på att timlönen successivt ökar. 
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Transfereringarna till hushållen utgör en allt 
mindre andel av skatteunderlaget 

Förutom lönesumman är det skattepliktiga 
transfereringar till hushållen som utgör skatte-
basen för skatt på arbete. Prognosen för transfe-
reringarna baseras dels på utvecklingen av antalet 
pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa, dels på 
löne- och prisutvecklingen, eftersom de flesta 
ersättningarna är kopplade till inkomst- och 
prisbasbelopp. 

Transfereringarna till hushållen minskar 
successivt som andel av skatteunderlaget 2010–
2014 (se diagram 7.5). Återhämtningen på 
arbetsmarknaden är det främsta skälet till den 
sjunkande andelen. Utvecklingen av löne-
summan är relativt stark under prognosperioden 
samtidigt som utbetalda arbetsmarknadsersätt-
ningar minskar. Den lägre andelen transfere-
ringsinkomster förklaras även av att utbetalda 
ohälsorelaterade transfereringar (framför allt 
sjukersättning) förväntas minska framöver. Även 
en långsammare ökning av pensionsutgifterna, 
orsakad av låg indexering av pensionerna, bidrar 
till att transfereringarna till hushållen som andel 
av underlaget för skatt på arbete minskar från 
drygt 29 procent 2009 till 26 procent 2014. En 
mer utförlig beskrivning av utvecklingen av 
transfereringar till hushållen finns i avsnitt 8.1.3. 

 
Diagram 7.5 Transfereringsinkomster som andel av 
underlaget för skatt på arbete 
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.  

De direkta skatterna på arbete 

De direkta skatterna på arbete beräknas uppgå 
till 481 miljarder kronor 2011, en ökning med ca 
7 miljarder kronor jämfört med 2010. Åren 
2012–2014 beräknas ökningen uppgå till mellan 
21 och 25 miljarder kronor per år. 

Åren 2010 och 2011 beräknas det kommunala 
skatteunderlaget öka med 1,9 respektive 
1,1 procent (se tabell 7.5). Den svagare ökningen 
2011 förklaras av förslaget i denna proposition 
om en förstärkning av grundavdraget för pen-
sionärer med en sammanlagd minskning av 
skatteintäkterna med 7,5 miljarder kronor per år. 
För att reformen ska vara neutral för kommuner 
och landsting föreslås att det generella stats-
bidraget till kommunsektorn ökas i motsvarande 
belopp. Den underliggande utvecklingen, dvs. 
utvecklingen justerad för regeländringar, bedöms 
uppgå till 2,6 respektive 2,5 procent. Den 
faktiska utvecklingen 2011 är svagare än vad som 
redovisas i 2010 års ekonomiska vårproposition 
till följd av att höjningen av grundavdraget i vår-
propositionen redovisades som en skatte-
reduktion. 

 
Tabell 7.5 Faktisk och underliggande utveckling av 
kommunernas skatteunderlag 
Årlig procentuell förändring 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Faktisk utveckling     

   Aktuell beräkning 5,5 1,5 1,9 1,1 4,0 4,5 4,5

   VÅP10 5,5 1,0 1,9 3,3 4,1 4,4 4,5

Underliggande utveckling     

   Aktuell beräkning 5,0 1,8 2,6 2,5 4,0 4,5 4,5

   VÅP10 5,0 1,4 2,6 3,3 4,1 4,4 4,5

Anm.: VÅP10 avser 2010 års ekonomiska vårproposition. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
År 2009 sänktes uttaget av statlig skatt genom 
att den nedre skiktgränsen i den statliga skatte-
skalan höjdes med 18 100 kronor utöver den 
automatiska uppräkning som sker genom kopp-
lingen till konsumentpriserna. Detta bidrog till 
att minska antalet personer som betalar statlig 
skatt. Även konjunkturnedgången har bidragit 
till minskningen. Mellan 2010 och 2014 beräknas 
antalet personer som betalar statlig inkomstskatt 
öka med cirka 89 000 personer (se diagram 7.6). 
Intäkterna från statlig inkomstskatt väntas under 
samma period öka från 41 till 50 miljarder 
kronor. 
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Diagram 7.6 Antal personer som betalar statlig inkomsskatt 
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.  

Skattereduktioner 

Under direkt skatt på arbete redovisas skattere-
duktionerna. De beräknas sammanlagt uppgå till 
mellan 180 och 203 miljarder kronor 2010–2014 
(se tabell 7.6). De största skattereduktionerna är 
reduktionen för allmän pensionsavgift och jobb-
skatteavdraget. Skattereduktionen för hus-
arbeten (ROT- och RUT-tjänster) beräknas 
uppgå till 13 miljarder kronor 2010 där RUT-
tjänsterna svarar för 1,3 miljarder kronor. De 
kommande åren beräknas avdragen för ROT-
arbeten minska något, vilket bidrar till att de 
sammanlagda avdragen för husarbeten faller till-
baka.  

 
Tabell 7.6 Skattereduktioner 
Miljarder kronor 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Allmän pensionsavgift -85 -87 -90 -93 -96 -101 -105

Fastighetsskatt 0 0 0 0 0 0 0

Sjöinkomst 0 0 0 0 0 0 0

Jobbskatteavdrag -53 -65 -77 -79 -82 -85 -89

Husarbeten 0 -12 -13 -10 -9 -9 -9

Summa -139 -165 -180 -183 -188 -195 -203

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källa: Egna beräkningar. 

Indirekta skatter på arbete ökar i takt med att 
arbetsmarknaden förbättras 

Även för intäkterna från de indirekta skatterna 
på arbete är det utvecklingen på arbetsmarkna-
den som är av störst betydelse. Det försämrade 
arbetsmarknadsläget under 2009, sänkningen av 
socialavgifterna med 1 procentenhet och den 

utvidgade nedsättningen av avgifterna för unga 
(se tabell 7.7) innebar sammantaget att intäk-
terna från de indirekta skatterna på arbete föll 
mellan 2008 och 2009. Till följd av att läget på 
arbetsmarknaden väntas förbättras under 2010 
och framåt, ökar intäkterna varje år under pro-
gnosperioden. Indirekta skatter på arbete väntas 
totalt uppgå till knappt 400 miljarder kronor 
2010. 

 
Tabell 7.7 Nedsättningar av arbetsgivar- och egenavgifter 
Miljarder kronor 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Generell nedsättning1 0,0 0,0 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Regional nedsättning 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7

Sjöfartsstöd 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0

Ungdomar 9,9 16,3 16,1 16,5 17,0 17,5 18,2

Nystartsjobb 1,0 1,8 4,0 5,3 5,4 5,5 5,5

Summa 13,4 20,6 23,9 25,7 26,5 27,3 28,1
1Den generella nedsättningen avser nedsättningen av egenavgifterna för enskilda 
näringsidkare. 
Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

7.1.2 Skatt på kapital 

Skatt på kapital består i huvudsak av skatt på 
hushållens kapitalinkomster, skatt på företags-
vinster, avkastningsskatt samt fastighetsskatt 
och kommunal fastighetsavgift. År 2011 beräk-
nas skatt på kapital utgöra ca 12 procent av de 
totala skatteintäkterna, där skatt på företags-
vinster svarar för drygt hälften.  

Skatt på hushållens kapitalinkomster och skatt 
på företagsvinster är de skatter som uppvisar 
störst variation över åren. Det är också för dessa 
skatter prognososäkerheten är som störst.  

Krisen har medfört att kapitalvinsterna fallit 
kraftigt 

Den kraftiga nedgången på börsen under 2008 i 
kombination med den finansiella oron medförde 
att de taxerade kapitalvinsterna föll kraftigt 2008. 
Vinsterna uppgick till 102 miljarder kronor, 
vilket kan jämföras med 172 miljarder kronor 
2007 som är det år då kapitalvinsterna var som 
högst. I diagram 7.7 visas aktieprisindex och 
fastighetsprisindex tillsammans med utfall och 
prognos för de taxerade kapitalvinsterna.  

 



PROP.  2010/11:1  

160 

Diagram 7.7 Kapitalvinster, aktieprisindex och fastighets-
prisindex 
Miljarder kronor Index 2000 = 100 
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Källor: Statistiska Centralbyrån, Affärsvärlden och egna beräkningar.
 

 
Enligt Skatteverkets preliminära taxeringsutfall 
för 2009 beräknas de taxerade kapitalvinsterna ha 
uppgått till 98 miljarder kronor 2009. Taxeringen 
av kapitalvinsterna är en del av taxeringen av 
hushållens inkomster och är klar i november året 
efter inkomståret. Det innebär att 2009 års 
kapitalvinster ännu inte är fastställda och att 
skatteintäkterna för 2009 fortfarande är en pro-
gnos. På grund av svårigheterna med att göra 
prognoser för kapitalvinster antas det att 
vinsterna fr.o.m. 2010 återgår till en 
genomsnittlig historisk nivå på drygt 3 procent 
av BNP. 

Hushållen betalar också skatt på nettot av sina 
kapitalinkomster, t.ex. ränteinkomster och 
utdelningar, och ränteutgifter. Ränteutveck-
lingen de kommande åren gör att hushållens 
avdrag för utgiftsräntor ökar mer än hushållens 
intäktsräntor. 

Från och med mitten av 2011 ska ett nytt 
UCITS-direktiv57 vara införlivat i svensk rätt. 
Det innebär bl.a. att befintliga Sverigeregi-
strerade investeringsfonder får möjlighet att 
flytta ut ur landet genom gränsöverskridande 
fusioner. För att undvika skattebortfall och för 
att upprätthålla den skattemässiga neutraliteten i 
förhållande till sparande direkt i aktier har en 
utredning föreslagit att beskattningen av svenska 
investeringsfonder ska ersättas med ett ökat 
skatteuttag på delägarnivå (dnr Fi2010/688). 
Avsikten är att presentera ett förslag avseende en 
ny sparform, benämnd investeringssparkonto, 

 
 
                                                      
57 Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (EUT L 302, 

17.11.2009, s. 32-96, Celex 32009L0065). 

under kommande år. Detta förslag kommer även 
att innefatta vissa justeringar av beskattningen av 
kapitalförsäkringar. Målsättningen är att för-
slagen avseende investeringsfonder, investerings-
sparkonto och kapitalförsäkringar sammantaget 
ska vara offentligfinansiellt neutrala (se vidare 
avsnitt 6).  

Intäkterna från bolagsskatten återhämtar sig 
2009 och ökar ytterligare 2010 

Som en följd av konjunkturnedgången och den 
finansiella oron föll intäkterna från skatt på före-
tagsvinster kraftigt 2008. Intäkterna uppgick till 
83 miljarder kronor, vilket är ca 22 miljarder 
kronor, eller 21 procent, lägre än året innan. 
Vinsterna i verkstadssektorn har fallit även 2009 
till följd en svag efterfrågan och lågt kapacitets-
utnyttjande. Eftersom verkstadssektorn är starkt 
exportberoende fick den svaga internationella 
investeringskonjunkturen särskilt stort genom-
slag. Samtidigt bedöms flera andra branscher ha 
återhämtat sig under förra året och ökat sina 
vinster. Sammantaget väntas skatteintäkterna ha 
ökat 2009 och de beräknas uppgå till 87 miljarder 
kronor. 

Under 2010 ökar företagens intäkter ytter-
ligare, vilket leder till högre vinster. Samtidigt är 
företagens kostnader nu bättre anpassade till den 
rådande efterfrågan i ekonomin. Under 2008 och 
2009 påverkades företagens resultat av kostnader 
för varsel och uppsägningar, något som inte 
gäller i samma omfattning 2010. Intäkterna från 
skatt på företagsvinster bedöms 2010 uppgå till 
95 miljarder kronor. 

Skatteintäkterna ökar ytterligare från och med 
2011 och framåt. År 2014 bedöms intäkterna 
uppgå till 125 miljarder kronor (se diagram 7.8). 
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Diagram 7.8 Skatt på företagsvinster 
Miljarder kronor                                                        Procent av BNP 
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.  

Stigande statslåneränta ger högre intäkter från 
avkastningsskatten 

Intäkterna från avkastningsskatten, som tas ut på 
sparande i pensions- och kapitalförsäkringar, 
minskar mellan 2009 och 2010 till följd av att 
statslåneräntan fallit under 2009. Intäkterna 
beräknas uppgå till knappt 12 miljarder kronor 
2010, vilket är ca 1 miljard kronor lägre än 2009 
(se tabell 7.4). År 2011 beräknas intäkterna 
minska ytterligare till drygt 11 miljarder kronor. 

Intäkterna från avkastningsskatten styrs i stor 
utsträckning av statslåneräntans utveckling, även 
om de också påverkas av hur priset på aktier och 
andra värdepapper utvecklas. Om statslåneräntan 
ökar med 1 procentenhet ökar intäkterna från 
avkastningsskatten året därpå med ca 4 miljarder 
kronor. En stigande statslåneränta fr.o.m. 2011 
medför att intäkterna från avkastningsskatten 
ökar, för att 2014 uppgå till 23 miljarder kronor. 

Höjd skatt på vattenkraftverk ger högre intäkter 
från fastighetsskatt 

Intäkterna från fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift beräknas uppgå till knappt 
26 miljarder kronor 2009 (se tabell 7.8). Det är 
knappt 2 miljarder kronor högre än 2008, varav 
höjda taxeringsvärden ökade intäkterna med ca 
1 miljard kronor.  

År 2010 beräknas intäkterna från fastighets-
skatt och kommunal fastighetsavgift vara i stort 
sett oförändrade. Fastighetsskatteintäkterna 
ökar 2011 i huvudsak till följd av att fastighets-
skatten på vattenkraftverk höjs från 2,2 till 

2,7 procent. Sammanlagt uppgår intäkterna till ca 
27 miljarder kronor 2011 (se tabell 7.8). 

 
Tabell 7.8 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 
Miljarder kronor 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Småhus 10,5 12,3 12,1 12,3 12,8 13,0 13,3

  varav kommunal avgift 9,9 11,4 11,8 11,9 12,5 12,7 13,0

Hyreshus, bostads-
lägenheter 2,9 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

  varav kommunal avgift 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Hyreshus, lokaler 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5

Industrier 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Vattenkraft 2,9 3,0 2,9 3,7 3,7 3,7 3,7

Summa 24,0 25,7 25,8 26,8 27,4 27,8 28,2

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror 

Mervärdesskatt och punktskatter bildar tillsam-
mans inkomsthuvudgruppen skatt på konsum-
tion och insatsvaror. År 2011 beräknas skatt på 
konsumtion och insatsvaror utgöra ca 
30 procent av de totala skatteintäkterna, där 
mervärdesskatten och punktskatterna svarar för 
21 respektive 8 procentenheter. Prognosen för 
skatt på konsumtion och insatsvaror redovisas i 
tabell 7.9. 

 
Tabell 7.9 Skatt på konsumtion och insatsvaror 
Miljarder kronor och årlig procentuell förändring 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skatt på konsumtion 419 423 444 456 475 495 516

Utvecklingstakt (%) 4,8 1,0 5,1 2,5 4,2 4,4 4,0

Mervärdeskatt 300 302 320 329 344 360 377

Utvecklingstakt (%) 5,4 0,5 6,2 2,8 4,6 4,7 4,6

Punktskatter 118 121 124 126 130 135 139

Utvecklingstakt (%) 3,2 2,4 2,2 1,9 3,1 3,7 2,6

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

 
Intäkterna från mervärdesskatten kommer i 
huvudsak från hushållens konsumtion. Eftersom 
mervärdesskatten är differentierad mellan olika 
varu- och tjänstegrupper beror intäkterna både 
på den totala konsumtionen och på sammansätt-
ningen i konsumtionen. Utöver hushållens kon-
sumtion består skattebasen för mervärdesskatten 
också av offentlig konsumtion samt av invester-



PROP.  2010/11:1  

162 

ingar och förbrukning i både näringsliv och 
offentlig sektor.  

Punktskatterna skiljer sig från mervärdes-
skatten i det avseendet att de oftast är baserade 
på konsumerad kvantitet i stället för på mark-
nadspris. Till undantagen hör beskattningen av 
cigaretter, som till viss del beror på detaljhan-
delspriset, samt energi- och koldioxidskatterna 
som skrivs upp med förändringen i konsument-
prisindex. Från och med 2012 införs dessutom 
en indexerings av punktskatten på samtliga 
tobaksprodukter (se avsnitt 6.7.2). 

Mervärdesskatt 

En relativt svag utveckling av konsumtionen 
inom den privata sektorn samt ett fall i bostads-
investeringarna under 2009 medförde att intäk-
terna från mervärdesskatt närmast stagnerade 
och uppgick till 302 miljarder kronor (se tabell 
7.9). Under 2010 har den privata konsumtionen 
tagit fart, framförallt vad gäller bilar och sällan-
köpsvaror, och intäkterna förväntas stiga med 
6,2 procent till 320 miljarder kronor. Därefter 
stiger intäkterna i takt med hushållens 
konsumtion och förväntas uppgå till 
377 miljarder kronor 2014.  

År 2009 svarade den privata sektorn för cirka 
77 procent av mervärdesskatteintäkterna, medan 
den kommunala och statliga sektorn svarade för 
15 respektive 8 procent av intäkterna. Intäkterna 
från de kommunala och statliga andelarna är 
relativt stabila över tiden medan andelen från den 
privata sektorn är mer konjunkturberoende. 
Intäkterna från den privata sektorn består i sin 
tur till två tredjedelar av hushållens konsumtion, 
medan den resterande delen utgörs av invest-
eringar, framför allt bostadsinvesteringar, och 
förbrukning i näringslivet.  

I diagram 7.9 visas utvecklingen av hushållens 
konsumtion i löpande priser, konsumtionsut-
vecklingen för bilar och sällanköpsvaror samt av 
de underliggande intäkterna från mervärdes-
skatten, dvs. utvecklingen där effekten av skatte- 
och redovisningsändringar är exkluderad. År 
2010 förväntas de underliggande intäkterna från 
mervärdesskatten stiga med 6,7 procent. Den 
relativt starka uppgången förklaras av den starka 
utvecklingen av hushållens konsumtion, främst 
av bilar och sällanköpsvaror. 

 
 
 

Diagram 7.9 Hushållens konsumtion i löpande priser och 
underliggande intäkter från mervärdesskatt 1996–2014 
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Källor: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
 

Hushållens konsumtion har ökat kraftigt under 
2010, främst beroende på hushållens positiva 
framtidsbedömningar. Under åren 2011–2014 
bedöms konsumtionen öka i god takt. Utveck-
lingen av den disponibla inkomsten väntas bli 
god och hushållen förväntas dra ned på sitt höga 
sparande i takt med att situationen på arbets-
marknaden förbättras (se avsnitt 5.2 för en mer 
utförlig beskrivning av hushållens konsumtions-
utveckling).  

 
Diagram 7.10 Mervärdesskatteintäkterna från hushållens 
konsumtion uppdelat på olika varugrupper 
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Källor: Skatteverket och egna  beräkningar.  
 

I diagram 7.10 visas mervärdesskatteintäkterna 
från hushållens konsumtion indelat i varu-
grupper. Konsumtionen av bilar och sällanköps-
varor är den största posten för denna del av mer-
värdesskatteintäkterna och uppgår till över 
35 procent av dessa intäkter. En bidragande 
faktor är att skattesatsen på bilar och sällanköps-
varor, med några få undantag, är den högsta och 
uppgår till 25 procent. För dagligvaror och 
tjänster är skattesatserna mer differentierade, 
exempelvis är livsmedel belagda med en 
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mervärdesskatt på 12 procent medan restaurang 
och catering är belagda med en mervärdesskatt 
om 25 procent. 

Punktskatter 

Den svaga utvecklingen i ekonomin påverkade 
intäkterna från punktskatterna i mindre grad än 
övriga skatter. Av tabell 7.9 framgår att utfallet 
2009 uppgick till 121 miljarder kronor, vilket är 
2,4 procent högre än 2008. År 2010 beräknas 
intäkterna från punktskatterna öka med 
2,2 procent, varav intäkterna från energi- och 
koldioxidsskatten bedöms öka med 
2,4 respektive 2,2 procent. 

Återhämtningen i ekonomin ger högre intäkter från 
skatt på energi 
Konjunkturåterhämtningen bedöms leda till en 
ökad användning av diesel och el, vilket i sin tur 
leder till högre skatteintäkter från energi- och 
koldioxidskatt. 

Det ovanligt kalla vädret i början av året har 
även bidragit till högre skatteintäkter från el och 
oljeprodukter. Intäkterna från energi- och koldi-
oxidsskatt på bensin har minskat hittills i år 
jämfört med motsvarande period 2009. Intäk-
terna från oljeprodukter, som främst härrör från 
användningen av diesel, har däremot ökat mer än 
vad intäkterna från bensin har minskat. Energi- 
och koldioxidskatten beräknas 2010 uppgå till 
knappt 68 miljarder kronor, vilket är 2,3 procent 
högre än året innan. När konjunkturen för-
bättras ytterligare de kommande åren fortsätter 
intäkterna från energi- och koldioxidskatten att 
öka.  

I denna proposition informerar regeringen om 
en förändring i dispensförfarandet för bio-
bränsle. Skattebefrielsen från energi- och koldi-
oxidskatt avses ges för låginblandning upp till 
och med 6,5 volymprocent etanol i bensin och 
upp till och med 5 volymprocent FAME i 
dieselolja från och med den 1 januari 2011. För-
ändringen beräknas leda till ca 0,4 miljarder 
kronor lägre intäkter (se avsnitt 6.7.2). Dess-
utom påverkas intäkterna negativt av att diesel 
framställd av råtallolja och andra restprodukter 
bedöms öka under prognosperioden. Enligt 
nuvarande skattestrategi gäller fullständig skatte-
befrielse från energi- och koldioxidskatt för 
biodrivmedel. 

Åren 2012–2014 beräknas skatteintäkterna 
från energi- och koldioxidskatten öka relativt 
starkt för att 2014 uppgå till drygt 76 miljarder 
kronor. 

Svag ökning av intäkter från skatt på alkohol och 
tobak 
År 2009 ökade skatteintäkterna från såväl skatt 
på tobak som alkohol med nästan 7 procent. 
Intäkterna från skatt på alkohol och tobak beror 
både på den inhemska försäljningen och den 
privata införseln. SoRADs58 stickprovs-
undersökningar visar på en låg resandeinförsel av 
alkohol och tobak under 2009. Enligt SoRADs 
undersökningar minskade resandeinförseln av 
alkohol förra året med 25  procent och av tobak 
med 31 procent. En låg resandeinförsel är en 
viktig förklaring till de relativt höga skatteintäk-
terna. 

År 2010 beräknas intäkterna från skatt på 
alkohol uppgå till 12,4 miljarder kronor, vilket är 
2,3 procent mer än 2009. Det är framför allt 
intäkterna från alkoholskatt på vin som ökar. År 
2011 beräknas intäkterna från skatt på alkohol 
öka med 1,9 procent. År 2012–2014 bedöms 
intäkterna från skatt på alkohol öka svagt (se 
tabell 7.4).  

År 2010 beräknas skatt på tobak uppgå till 
10,7 miljarder kronor, vilket är 0,6 procent högre 
än året innan. År 2011–2014 beräknas skatt på 
tobak öka med 1–2 procent per år. I denna pro-
position aviseras en indexering av övriga tobaks-
slag fr.o.m. 2012 (se avsnitt 6.7.2), samt en 
omläggning av skattestrukturen för cigaretter. 

Ökade intäkter från varuimporten 
Efter en kraftig nedgång av varuimporten 2009, 
bedöms varuimporten i år öka med drygt 
17 procent. Detta leder till högre intäkter från 
tullmedel och därmed högre intäkter från skatt 
på import. 

År 2010 beräknas intäkterna från skatt på 
import till 5,6 miljarder kronor, varav tullmedel 
5,3 miljarder kronor (se tabell 7.4). Det är 
11 procent högre än utfallet förra året. År 2011 
beräknas intäkterna från skatt på varuimport bli 
6,2 miljarder kronor, vilket är 11 procent högre 
än året innan. Åren 2012–2014 antas intäkterna 
från tullmedel följa utvecklingen för varu-
 
 
                                                      
58 Källa: Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning 

(SoRAD), Stockholms Universitet. 
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importen, vilket innebär att intäkterna ökar med 
7–8 procent per år. 

7.1.4 Skattekvoten 

Skattekvoten visar förhållandet mellan de totala 
skatteintäkterna och BNP. I tabell 7.10 redovisas 
skattekvoten mellan 2008 och 2014.  
 
Tabell 7.10 Skattekvot 
Procent av BNP 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skattekvot 46,3 46,7 45,4 44,6 44,8 44,9 44,9

  varav    

  Skatt på arbete 28,3 27,9 26,6 25,9 25,9 25,9 26,0

  Skatt på kapital 5,1 5,2 5,3 5,5 5,7 5,7 5,7

  Skatt på konsumtion 13,0 13,6 13,5 13,2 13,2 13,1 13,1

  Övriga skatter -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

Exkl. transfereringar 43,0 43,0 42,0 41,6 41,9 42,0 42,1

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar. 

 
Störst inverkan på förändringen av skattekvoten 
har regelförändringar i skattesystemet, men även 
andra faktorer har betydelse. För 2010 väntas 
skattekvoten minska med 0,7 procentenheter, 
vilket till stor del förklaras av det fjärde steget i 
jobbskatteavdraget. I tabell 7.10 visas även 
skattekvoten exklusive skatt på transfereringar 
från den offentliga sektorn. En övergång från 
beskattade till obeskattade transfereringar, där 
bland annat pensioner, sjuk- och föräldrapen-
ning och ersättningar vid arbetslöshet skulle vara 
skattefria, skulle minska skattekvoten med 
mellan 3 och 4 procentenheter. De offentliga 
finanserna skulle däremot inte påverkas. 

I diagram 7.11 visas utvecklingen av skatte-
kvoten mellan 1980 och 2014. 

 

Diagram 7.11 Skattekvot 1980–2014 
Procent av BNP 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  

7.2 Statsbudgetens inkomster 

7.2.1 Skatteinkomster 

I statsbudgeten tillämpas periodiserad redovis-
ning av skatterna. Det innebär att skatterna 
redovisas under det inkomstår då den skatte-
pliktiga händelsen ägde rum. Statens skattein-
täkter, som t.ex. framgår i tabell 7.4, är således 
periodiserade. Statsbudgetens inkomster ska 
enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten redo-
visas kassamässigt, dvs. när de faktiska in- och 
utbetalningarna av skatterna sker. Därför finns 
även kassamässig redovisning av statens skatter. 
De kassamässiga skatteinkomsterna består av 
betalningar som kan avse skatter för flera olika 
inkomstår. Skillnaden mellan statens skattein-
täkter och skatteinkomster utgörs av periodi-
seringar. Periodiseringarna består i sin tur av 
uppbörds- och betalningsförskjutningar samt 
anstånd. 

7.2.2 Övriga inkomster 

Utfall och prognoser för de inkomster som 
redovisas under statsbudgetens övriga inkomster 
framgår i tabell 7.4. År 2010 beräknas dessa 
inkomster uppgå till sammanlagt -0,6 miljarder 
kronor, vilket är 4,4 miljarder kronor lägre än 
prognosen för 2009. Minskningen mellan åren 
förklaras främst av att inkomster av statens verk-
samhet 2010 beräknas till 40,9 miljarder kronor 
jämfört med 48,1 miljarder kronor 2009. Pro-
gnosen avseende övriga inkomster för 2011–
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2014 uppgår till mellan 26 och 35 miljarder 
kronor per år. 

Inkomster av statens verksamhet 

Under inkomsttypen 2000 Inkomster av statens 
verksamhet redovisas bland annat utdelningar 
från statligt aktieinnehav, affärsverkens inle-
vererade överskott, Riksbankens inlevererade 
överskott, ränteinkomster och offentligrättsliga 
avgifter.  

Prognosen för aktieutdelningar (exklusive 
Svenska Spel AB och Systembolaget AB) uppgår 
till cirka 15 miljarder kronor 2010. I detta ingår 
även utdelningar av engångskaraktär med 
0,7 miljarder kronor utöver de ordinarie utdel-
ningarna avseende 2009 års resultat. Prognosen 
för 2011 avseende aktieutdelningarna är 
24 miljarder kronor och för perioden 2012–2014 
uppgår prognosen till mellan 19 och 22 miljarder 
kronor. Den lägre prognosen för 2010 förklaras 
framför allt av lägre förväntade utdelningar till 
följd av lägre vinster 2009. Inkomsterna från 
arbetslöshetsavgiften beräknas minska mellan 
2010 och 2014 med ca 1,9 miljarder kronor till 
följd av lägre utgifter för arbetslöshetsförsäk-
ringen. Riksbankens inlevererade överskott för 
perioden 2010–2013 prognostiseras till mellan 
5,7 och 6,1 miljarder kronor per år för att 2014 
minska till 4,2 miljarder kronor. Den lägre 
utdelningen 2014 är en effekt av att Riksbankens 
ovanligt höga justerade resultat för 2008 utgår ur 
beräkningsunderlaget för utdelningar. 

Jämfört med prognosen i 2010 års ekono-
miska vårproposition har inkomsterna reviderats 
ned med cirka 5 miljarder kronor 2010 och upp 
med ca 7 miljarder kronor 2011. Dessa föränd-
ringar är bl.a. hänförliga till förändrade antagan-
den kring tidpunkt för utdelning av försälj-
ningsinkomster från Apoteket AB.  För 
perioden 2012–2014 har prognosen reviderats 
upp med mellan 1 till 3 miljarder kronor per år. 
Revideringarna förklaras främst av förändrade 
antaganden kring ränteinkomster och inkomster 
av statens aktier.  

Inkomster av försåld egendom 

Under inkomsttypen 3000 Inkomster av försåld 
egendom redovisas försäljning av olika typer av 

statlig egendom. Försäljning av aktier i statligt 
ägda bolag utgör vanligtvis den största delen. 

Prognosen för 2010 är knappt 30 miljoner 
kronor. För perioden 2011–2014 antas försälj-
ningsinkomsterna beräkningstekniskt uppgå till 
25,0 miljarder kronor per år, i likhet med pro-
gnosen i 2010 års ekonomiska vårproposition. 

Återbetalning av lån 

Under inkomsttypen 4000 Återbetalning av lån 
redovisas bland annat Återbetalning av studie-
medel (avser lån upptagna före 1989) och Åter-
betalning av övriga lån. År 2010 beräknas 
inkomsterna uppgå till 1,6 miljarder kronor, 
varav återbetalningar av studiemedel utgör den 
största delen. 
Under perioden 2011–2014 beräknas inkoms-
terna från studiemedelsavgifter minska eftersom 
antalet återbetalare blir färre. Studiemedels-
avgiften är den årliga återbetalningspliktiga delen 
(amorteringen) av studiemedel tagna före 1989. I 
takt med att antalet låntagare som återbetalat 
hela skulden på lån tagna före 1989 ökar, mins-
kar dessa inkomster. 

Kalkylmässiga inkomster 

Under inkomsttypen 5000 Kalkylmässiga 
inkomster redovisas vissa avskrivningar och 
amorteringar samt statliga pensionsavgifter, vilka 
utgör merparten av inkomsterna.  

För 2010 beräknas inkomsterna uppgå till 
9,2 miljarder kronor, varav 8,7 miljarder kronor 
är inkomster från statliga pensionsavgifter. 
Under perioden 2011–2014 ökar inkomsterna 
och prognosen för 2014 är 10,7 miljarder kronor. 
Hela ökningen förklaras i princip av ökade 
inkomster från statliga pensionsavgifter. 

Jämfört med prognosen i 2010 års ekono-
miska vårproposition har inkomsterna reviderats 
med relativt små belopp med undantag för 2011 
där prognosen justerats upp med ca 1,2 miljarder 
kronor. Justeringen förklaras huvudsakligen av 
att Luftfartsverket medges få lösa in delar av sin 
pensionsskuld genom att betala en engångs-
premie som redovisas mot inkomsttiteln 5211 
Statliga pensionsavgifter. 
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Bidrag m.m. från EU 

Under inkomsttypen 6000 Bidrag m.m. från EU 
redovisas bidrag från olika EU-fonder inom 
EU:s budget. De största enskilda bidragen för 
2009 avser jordbruksstöd, bidrag från Europe-
iska regionala utvecklingsfonden samt bidrag 
från Europeiska socialfonden. Bidragen är främst 
kopplade till utgifter på anslag inom utgifts-
område 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, utgifts-
område 19 Regional tillväxt utgiftsområde 22 
Kommunikationer och utgiftsområde 23 Areella 
näringar, landsbygd och livsmedel. 

Inkomsterna under 2010 beräknas sammanta-
get uppgå till 14,4 miljarder kronor. De progno-
stiserade inkomsterna minskar något över tid 
och beräknas till 11,3 miljarder kronor 2014.  

Jämfört med prognosen i 2010 års ekono-
miska vårproposition har inkomsterna reviderats 
upp med 0,9 miljarder kronor 2010. Endast 
smärre revideringar har gjorts för perioden 
2011–2014 jämfört med vårpropositionen. 

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet 

Inkomsttypen 7000 Avräkningar m.m. i anslut-
ning till skattesystemet  består av två delar: 
tillkommande inkomster och avräkningar i 
anslutning till skattesystemet. 

Tillkommande inkomster består av inkomster 
som bruttoredovisas på statsbudgeten. Mot-
svarande poster avräknas på andra inkomsttitlar 
eller förekommer med samma belopp på stats-
budgetens utgiftssida. Det gäller t.ex. skatter 
som tillfaller EU såsom den momsbaserade EU-
avgiften och tullmedel. Under tillkommande 
inkomster redovisas också kommunala utjäm-
ningsavgifter enligt lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade. De till-
kommande inkomsterna uppgår till mellan 10 
och 12 miljarder kronor 2011–2014. 

Den största delen av avräkningarna utgörs av 
statliga och kommunala myndigheters kompen-
sation för betald mervärdesskatt. Under 
avräkningar avräknas dessutom avgiftsintäkter 
som redovisas på Myndigheters m.fl. in- och 
utlåning i Riksgäldskontoret, t.ex. insättnings- 
och stabilitetsavgifter. 

Utgifter som ges som krediteringar på 
skattekonto 

Inom inkomsttypen 8000 Utgifter som ges som 
krediteringar på skattekonto redovisas stöd som 
ges som krediteringar på skattekonto och som 
enligt nationalräkenskaperna är att likställa med 
utgifter. Redovisningen syftar till att öka Riks-
dagens möjligheter att kontrollera statsutgifter-
nas utveckling.  

Från och med 2009 redovisas endast kredi-
teringen för jämställdhetsbonus under denna 
inkomsttyp. De stora flertalet skattekredite-
ringar som har funnits tidigare har upphört eller 
flyttats till statsbudgetens utgiftssida. Jämställd-
hetsbonusen beräknas uppgå till 0,1 miljarder 
kronor 2011. 

7.2.3 Ändrad redovisning av inkomsttitlar 

I statsbudgeten för 2011 sker namnbyten av flera 
inkomsthuvudgrupper, inkomsttitelgrupper och 
inkomsttitlar. Några inkomsttitlar tas bort och 
några tillkommer. De flesta förändringarna rör 
inkomsttypen 6000 Bidrag från EU m.m. och är 
en konsekvens av Lissabonfördraget, där det 
anges att Europeiska unionen (EU) efterträder 
Europeiska gemenskapen (EG). 

Ändrade namn 

Inkomsthuvudgrupper 
Följande inkomsthuvudgrupper byter namn och 
heter fortsättningsvis  

 
6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 
6300 Bidrag från Europeiska regionala 

 utvecklingsfonden 
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 
6900 Övriga bidrag från EU 

Inkomsttitelgrupper 
Följande inkomsttitelgrupper byter namn och 
heter fortsättningsvis 

 
1380 Arvsskatt 
 
6110 Bidrag från Europeiska garantifonden för 

 jordbruket 
6120 Bidrag från EU till landsbygdsutveckling 
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Inkomsttitlar 
Följande inkomsttitlar byter namn och heter 
fortsättningsvis 

 
1153 Jobbskatteavdrag  
 
1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio 

 och tv 
 
1512 Sockeravgifter 
 
6119 Övriga bidrag från Europeiska 

 garantifonden för jordbruket 
 

6121 Europeiska utvecklings- och garantifonden 
  – utvecklingssektionen 1995–1999 

6122 Europeiska utvecklings- och garantifonden 
 – utvecklingssektionen  2000–2006 

 
6211 Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 

 1995–1999 
6212 Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 

 2000–2006 
6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden

 2007–2013 
 

6311 Bidrag från Europeiska regionala 
 utvecklingsfonden 1995–1999 

6312 Bidrag från Europeiska regionala 
 utvecklingsfonden 2000–2006 

6313 Bidrag från Europeiska regionala 
 utvecklingsfonden 2007–2013 

 
6411 Bidrag från Europeiska socialfonden 

 1995–1999 
6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 

 2000–2006 
6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 

 2007–2013 
 
6911 Övriga bidrag från EU 
6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för 

 sockersektorn 

Borttagna inkomsttitlar 

Följande inkomsttitlar tas bort: 
 

1382 Gåvoskatt  
 
6117 Miljö-, struktur- och regionala åtgärder 

 perioden 2000–2006 

6118 EU:s landsbygdsfond 2007–2013 

Nya inkomsttitlar 

Följande inkomsttitlar införs:  
 
6123 Europeiska utvecklings- och 

 garantifonden– garantisektionen
 2000–2006 

6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden 
 för landsbygdsutveckling 2007–2013 

Ny inkomsttitel från 2010 

Följande inkomsttitel införs från 2010 
 
1249 Nedsatta avgifter 

7.3 Jämförelse med prognosen i 
2010 års ekonomiska 
vårproposition och uppföljning av 
statsbudgeten för 2009 och 
2010 

7.3.1 Jämförelse med prognosen i 2010 
års ekonomiska vårproposition 

Skatt på arbete 

För 2009 och 2010 är intäkterna från skatt på 
arbete i stort sett oförändrade jämfört med pro-
gnosen i 2010 års ekonomiska vårproposition. I 
tabell 7.11 och 7.12 redovisas de prognosänd-
ringar som gjorts för skatteintäkterna från skatt 
på arbete jämfört med vårpropositionen. För 
åren 2011–2014 har intäkterna reviderats ned 
med mellan 8 och 9 miljarder kronor per år. 
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Tabell 7.11 Prognosändringar för skatt på arbete jämfört 
med 2010 års ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Effekt av    

  Prel. taxeringsutfall  -0,4 -1,7 -2,7 -3,7 -3,7 -3,7

  Utbetalda löner -0,2 4,5 0,6 0,0 0,4 1,2

  Transfereringar till hushåll 0,3 -2,2 -3,5 -2,6 -2,3 -2,4

  Skatteregler, brutto   -2,5 -2,5 -2,5 -2,5

  Övriga prognosändringar 0,4 -0,3 -1,4 -0,7 0,4 -0,2

Summa 0,2 0,3 -9,4 -9,4 -7,7 -7,6

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Jämfört med prognosen i 2010 års ekonomiska 
vårproposition har intäkterna från skatt på 
arbete 2009–2014 justerats utifrån det 
preliminära taxeringsutfallet för 2009. Det är 
framförallt skattereduktionen för husarbeten, 
utbetalda avtalspensioner och överskott från 
näringsverksamhet som har reviderats under 
prognosperioden. Högre utfall för skattereduk-
tionen för husarbeten minskar de direkta 
skatterna med ca 3,5 miljarder per år jämfört 
med vårpropositionen. 

Utbetalda löner har reviderats upp 2010 och 
ned 2011 jämfört med vårpropositionen. Skatte-
intäkterna från transfereringar minskar 2010 till 
följd av nedjusterade prognoser över antalet 
arbetslösa och sjukskrivna. För 2011–2014 
revideras transfereringarna ned beroende på lägre 
följsamhetsindexering av ålderspensioner än vad 
som antogs i vårpropositionen. De skatte-
lättnader för pensionärer som regeringen föreslår 
i denna proposition beräknas minska intäkterna 
från skatt på arbete med sammanlagt 
2,5 miljarder kronor per år fr.o.m. 2011 jämfört 
med vårpropositionen. 

Skatt på kapital, hushåll 

Intäkterna från hushållens skatt på kapitalin-
komster har reviderats upp med ca 3 miljarder 
kronor 2009 jämfört med 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Det beror i huvudsak på att de 
taxerade kapitalvinsterna beräknas bli högre än 
förväntat. Prognosen för kapitalvinsterna har 
reviderats upp för perioden 2010–2014. 
Samtidigt har utgiftsräntorna reviderats upp från 
2011, vilket gör att de sammanlagda revide-
ringarna 2011–2013 är relativt små. 

Skatt på företagsvinster 

Intäkterna från skatt på företagsvinster har 
reviderats upp jämfört med 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Det beror främst på att Skatte-
verkets preliminära taxeringsutfall för 2009 tyder 
på att intäkterna för 2009 blev högre än i den 
tidigare prognosen. Intäkterna har reviderats upp 
med ca 12 miljarder kronor för 2009, vilket även 
påverkar övriga prognosår. 

Avkastningsskatt 

Prognosen för intäkterna från avkastnings-
skatten har reviderats ned jämfört med 2010 års 
ekonomiska vårproposition. År 2009 beror 
revideringen på att det preliminära taxerings-
utfallet var något lägre än förväntat. Detta 
påverkar även prognosen för åren 2010–2014. 
För perioden 2010–2014 beror revideringarna 
också på att prognosen för räntorna på 5- och 
10-åriga statsobligationer har reviderats ned 
jämfört med vårpropositionen. 

Skatt på konsumtion och insatsvaror  

Intäkterna från mervärdesskatten beräknas 
2010–2014 bli mellan 9 och 11 miljarder kronor 
högre per år jämfört med 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Detta förklaras av en höjning av 
prognosen för hushållens konsumtion och av att 
andelen bilar och sällanköpsvaror i förhållande 
till den totala konsumtionen höjts. 

Punktskatteintäkterna beräknas 2010 bli 
0,8 miljarder högre än i vårpropositionen, varav 
0,5 miljarder kronor beror på högre intäkter från 
energiskatt. En snabbare återhämtning av 
ekonomin under året än väntat har lett till högre 
efterfrågan på bl.a. diesel och el. Det ovanligt 
kalla vädret under det första kvartalet har också 
gett högre intäkter än beräknat från energi- och 
koldioxidskatten. År 2011 är prognosen för 
punktskatteintäkterna 0,6 miljarder kronor 
högre än i vårpropositionen, medan de är uppre-
viderade med mellan 1,1 och 2,9 miljarder 
kronor för 2012–2014. Intäkterna från koldi-
oxidskatten har reviderats ned medan intäkterna 
från energiskatten har reviderats upp. Dessutom 
har intäkterna från fordonsskatten och skatten 
på import reviderats upp. 
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Tabell 7.12 Aktuell prognos jämfört med 2010 års ekonomiska vårproposition samt statsbudgeten för 2009 och 2010 
Miljarder kronor 

      Jämförelse med 2010 års ekonomiska vårproposition 

 
Aktuell 

prognos Jmf. SB 
Aktuell 

prognos Jmf SB Prognos   
Inkomstår 2009 2009 2010 2010 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skatt på arbete 867,8 -39,7 874,0 9,4 0,2 0,3 -9,4 -9,4 -7,7 -7,6

  Direkta skatter 475,9 -26,6 474,5 -2,6 -2,2 -4,4 -10,9 -10,8 -9,2 -9,3

    Kommunal inkomstskatt 512,0 -13,9 522,8 8,9 1,9 2,1 -9,2 -10,1 -9,8 -10,2

    Statlig inkomstskatt 40,2 -3,6 41,1 -1,0 -0,5 -1,3 -1,9 -2,0 -1,9 -1,8

    Allmän pensionsavgift 88,2 -1,1 90,6 3,5 1,9 2,3 1,7 1,5 1,6 1,8

    Skattereduktioner m.m. -164,7 -8,0 -180,1 -14,0 -5,5 -7,5 -1,4 -0,2 0,9 0,9

  Indirekta skatter 391,9 -13,1 399,5 11,9 2,4 4,7 1,4 1,3 1,5 1,7

    Arbetsgivaravgifter 392,5 -17,5 403,4 11,3 0,3 2,0 0,3 0,0 0,1 0,3

    Egenavgifter 11,8 -0,5 12,1 0,6 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5

    Särskild löneskatt 32,4 0,1 33,3 1,7 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0

    Nedsättningar -20,6 3,3 -23,9 -1,0 -0,1 0,0 -0,8 -0,7 -0,8 -0,8

    Skatt på tjänstegruppliv 1,2 0,2 0,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Avgifter till premiepensionssystemet -25,4 1,2 -26,2 -0,4 0,0 0,5 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Skatt på kapital 162,8 -25,0 175,7 18,7 14,0 15,3 12,5 18,4 20,4 22,5

  Skatt på kapital, hushåll 26,2 -0,5 31,0 7,0 3,1 2,4 -0,5 -0,2 0,4 2,6

  Skatt på företagsvinster 87,2 -18,8 95,2 13,8 11,8 13,4 15,9 22,6 22,7 22,3

  Avkastningsskatt 12,5 -2,3 11,6 -2,2 -0,7 -0,7 -3,1 -4,4 -3,1 -2,7

  Fastighetsskatt 25,7 1,6 25,8 -0,2 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,3

  Stämpelskatt 8,1 -1,8 9,2 1,0 0,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2

  Kupongskatt m.m. 3,1 -3,1 3,0 -0,8 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6

Skatt på konsumtion och insatsvaror 423,0 -15,2 444,5 26,8 -0,7 11,4 9,8 10,9 13,2 13,9

  Mervärdesskatt 301,7 -12,1 320,5 25,1 -0,9 10,7 9,2 9,8 10,9 11,0

  Skatt på tobak 10,6 0,1 10,7 -0,6 0,0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1

  Skatt på etylalkohol 4,4 0,2 4,5 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

  Skatt på vin m.m. 4,4 0,4 4,6 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

  Skatt på öl 3,3 0,3 3,3 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1

  Energiskatt 40,1 -0,4 41,0 0,9 0,0 0,5 -0,1 0,3 1,4 1,7

  Koldioxidskatt 26,1 -2,2 26,6 0,5 0,0 0,0 -0,5 -0,7 -0,8 -0,8

  Övriga skatter på energi och miljö 4,2 -1,3 4,4 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2

  Skatt på vägtrafik 16,4 0,0 16,7 0,2 0,0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5

  Skatt på import 5,2 -1,2 5,6 0,8 0,0 0,3 0,6 0,7 0,7 0,8

  Övriga skatter 6,7 1,1 6,6 0,2 0,3 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8

Restförda skatter och övriga skatter -3,6 0,5 0,8 5,8 0,0 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4

  Restförda skatter -7,8 0,7 -7,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Övriga skatter 4,2 -0,2 7,8 3,6 0,0 0,5 0,1 0,2 0,3 0,4

Totala skatteintäkter 1 450,0 -79,4 1 495,0 60,8 13,5 27,6 13,0 20,1 26,3 29,3

  Avgår EU-skatter -6,5 1,3 -7,0 -0,9 0,0 0,4 0,7 0,8 0,8 0,9

Offentliga sektorns skatteintäkter 1 443,5 -78,1 1 488,0 59,8 13,5 27,2 12,3 19,3 25,5 28,4

  Avgår, kommunala inkomstskatter -525,7 14,0 -537,1 -9,0 1,7 2,1 -9,3 -10,0 -9,7 -10,2

  Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet -180,2 5,1 -184,0 -5,5 1,9 1,9 1,7 1,4 1,5 1,8

Statens skatteintäkter 737,7 -59,1 766,9 45,3 9,9 23,2 19,9 27,9 33,7 36,8
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 
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Tabell 7.13 Antaganden och förändringar jämfört med 2010 
års ekonomiska vårproposition 
Årlig procentuell förändring om inget annat anges 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BNP, marknadspris1 2,8 -3,3 5,8 4,9 4,4 4,8 4,5

Diff. VÅP10 -0,2 -0,2 2,0 0,0 -0,2 0,0 -0,2

Arbetade timmar 1,4 -2,8 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3

Diff. VÅP10 0,0 0,0 2,0 -0,2 -0,1 0,1 0,0

Timlön2 3,9 3,0 0,9 2,4 3,1 3,4 3,6

Diff. VÅP10 -0,5 -0,2 -1,4 -0,2 0,0 -0,1 0,0

Utbetald lönesumma, 
skatteunderlag 5,8 0,4 2,8 3,5 4,6 4,9 4,9

Diff. VÅP10 0,0 0,1 0,6 -0,4 -0,1 0,0 0,0

Arbetslöshet3 4,6 6,5 6,1 5,5 4,9 4,4 3,9

Diff. VÅP10 0,0 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,6

Arbetsmarknads-
politiska program4 1,8 2,7 4,0 3,5 2,8 2,5 2,2

Diff. VÅP10 0,0 0,0 -0,7 -1,2 -0,9 -0,6 -0,4

Hushållens 
konsumtionsutgifter1 2,8 1,0 4,6 3,9 4,5 4,8 4,7

Diff. VÅP10 0,2 -0,4 0,9 -0,3 -0,1 0,3 0,0

Kommunal 
medelutdebitering5 31,44 31,52 31,56 31,56 31,56 31,56 31,56

Diff. VÅP10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Statslåneränta5 3,9 3,1 3,0 3,9 4,5 4,9 5,0

Diff. VÅP10 0,0 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2

KPI juni-juni 4,3 -0,8 0,9 1,5 1,8 2,5 2,6

Diff. VÅP10 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,4 -0,2 -0,2

Inkomstbasbelopp6 48,0 50,9 51,1 52,1 53,5 55,1 57,1

Diff. VÅP10 0,0 0,0 0,0 -0,7 -1,3 -1,7 -1,9

Prisbasbelopp6 41,0 42,8 42,4 42,8 43,5 44,3 45,4

Diff. VÅP10 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 -0,3

Inkomstindex 131,2 139,3 139,7 142,3 146,3 150,5 156,0

Diff. VÅP10 0,00 0,00 0,00 -2,02 -3,55 -4,69 -5,24

Skiktgräns6 328,8 367,6 372,1 383,0 396,5 403,7 413,6

Diff. VÅP10 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -1,8 -2,8

Övre skiktgräns6 495,0 526,2 532,7 548,3 567,6 577,9 592,1

Diff. VÅP10 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,5 -2,6 -4,1
1Löpande priser, procentuell förändring. 
2Enligt nationalräkenskapernas definition. 
3Arbetslöshet 16–64 år enligt tidigare definition, s.k. öppen arbetslöshet. 
4Procent av arbetskraften enligt tidigare definition (exkl. heltidsstuderande 
arbetssökande). 
5Procent. 
6Tusentals kronor. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar. 

 

7.3.2 Uppföljning av statsbudgeten för 
2009 och 2010 

Skatt på arbete 

För 2009 beräknas statens skatteintäkter uppgå 
till 868 miljarder kronor, vilket är 40 miljarder 
kronor lägre jämfört med statsbudgeten för 
2009. De direkta och indirekta skatterna har 
reviderats ned med 27 respektive 13 miljarder 
kronor. I huvudsak förklaras nedrevideringen av 
att utbetalda löner har minskat på grund av den 
snabba försämringen på arbetsmarknaden. 

De totala intäkterna från skatt på arbete 2010 
har justerats upp med 9 miljarder kronor jämfört 
med statsbudgeten för 2010. De direkta 
skatterna har reviderats ned med 2,6 miljarder 
kronor samtidigt som  de indirekta skatterna har 
reviderats upp med 12 miljarder kronor, vilket är 
en effekt av en snabbare återhämtning i svensk 
ekonomi än vad som antogs i statsbudgeten för 
2010. Att de direkta skatterna har reviderats ned 
samtidigt som de indirekta skatterna har 
reviderats upp, beror på att prognosen för 
skattereduktion för husarbeten har reviderats 
upp med cirka 9 miljarder jämfört med statsbud-
geten för 2010. 

Skatt på kapital, hushåll 

Skatteintäkterna som avser hushållens kapital-
inkomster för 2009 har reviderats marginellt 
jämfört med statsbudgeten för 2009. Kapital-
vinsterna har reviderats ned samtidigt som 
utgiftsräntorna och därmed skattereduktionerna, 
har reviderats ned. Revideringarna tar i princip ut 
varandra. 

Jämfört med statsbudgeten för 2010 har hus-
hållens skatt på kapital reviderats upp med 
7 miljarder kronor. Det beror dels på att kapital-
vinsterna har reviderats upp, dels på högre 
inkomsträntor än vad som antogs i statsbud-
geten för 2010. 

Skatt på företagsvinster 

Lågkonjunkturen och den finansiella oron har 
fått ett stort genomslag på utvecklingen av 
intäkterna från skatt på företagsvinster. Den 
aktuella prognosen för 2009 är 87 miljarder 
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kronor, vilket är nästan 19 miljarder kronor lägre 
jämfört med statsbudgeten för 2009. Förklar-
ingen är att beräkningen till statsbudgeten gjor-
des före finanskrisens akuta skede och den 
hastiga försämringen av ekonomiska konjunk-
turen.  

Under den senaste tiden har fler indikatorer 
pekat på att intäkterna från skatt på företags-
vinster har återhämtat sig snabbare än tidigare 
bedömningar. Det har medfört att prognosen 
för intäkterna för 2010 har reviderats upp med 
knappt 14 miljarder kronor jämfört med stats-
budgeten för 2010.  

Avkastningsskatt 

Jämfört med statsbudgeten för 2009 har avkast-
ningsskatten reviderats ned med drygt 
2 miljarder kronor. Den aktuella prognosen för 
2010 är också ca 2 miljarder kronor lägre än 
beräkningen i statsbudgeten för 2010. I båda 
fallen beror revideringarna dels på att statslåne-
räntan blivit lägre än prognostiserat, dels på att 
utvecklingen på aktiemarknaden har varit sämre 
än förväntat. 

Skatt på konsumtion och insatsvaror  

Intäkterna från mervärdesskatten har för 2009 
reviderats ned med ca 12 miljarder kronor jäm-
fört med statsbudgeten för 2009. Cirka hälften 
av revideringen beror på att hushållens konsum-

tion har varit lägre än vad som antogs tidigare. 
Resterande del av revideringen beror på lägre 
bygginvesteringar i bostäder och insatsförbruk-
ning. 

Jämfört med statsbudgeten för 2010 beräknas 
intäkterna från mervärdesskatten bli 25 miljarder 
kronor högre. Den huvudsakliga anledningen till 
detta är den snabba återhämtningen i hushållens 
konsumtion, framför allt av bilar och sällanköps-
varor. 

Jämfört med statsbudgeten för 2009 blev 
intäkterna från punktskatterna 3 miljarder 
kronor lägre. Det förklaras främst av konjunk-
turnedgången, som framförallt medförde lägre 
intäkter från koldioxidskatt på diesel. Oväntat 
långa driftsstopp av vissa kärnkraftsreaktorer 
medförde även lägre intäkter från skatt på 
termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.  

Intäkterna från skatt på alkohol blev  
0,9 miljarder kronor högre än i statsbudgeten, 
eftersom försäljningen av vin och öl ökade mer 
än beräknat. 

Intäkterna från punktskatterna beräknas bli 
1,8 miljarder kronor högre än i statsbudgeten för 
2010, varav 0,9 miljarder kronor högre energi-
skatt och 0,5 miljarder kronor högre koldioxids-
skatt. Återhämtningen av ekonomin har varit 
starkare än vad som bedömts tidigare, vilket har 
ökat efterfrågan på bl.a. diesel och el. Det 
ovanligt kalla vädret i början av året har också 
bidragit till ökade energi- och koldioxidskatte-
intäkter. 
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Tabell 7.14 Regeländringar på skatteområdet, bruttoeffekter i förhållande till föregående år 
Miljarder kronor 

Inkomstår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skatt på arbete -12,4 -10,9 -34,6 -12,5 -48,0 -14,4 -7,6 0,0 0,0 0,0
  Kommunalskatt -1,0 -0,4 1,8 0,2 -0,2 -2,8 -7,5 0,0 0,0 0,0
    Förändrad medelutdebitering 1,2 -0,1 -0,5 -1,8 1,3 0,7  
    Fast belopp 200 kr -1,3    
    Begränsat avdrag för allmän pensionsavgift 3,0 3,1    
    Ändringar av grundavdraget (regionalt, pensionärer) -3,7 -3,1 0,6 -1,9 -3,5 -7,5 
    Ändrade avdragsregler (lånedatorer, pensionssparande m.m.) 1,7 2,0 0,4   
    Övrigt -0,2 -0,3   0,0 
  Statlig skatt 0,7 0,8 0,5 0,0 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Skiktgränsjusteringar 0,7 0,8 -4,2   
    Övrigt -0,1 0,5    
  Skattereduktioner -9,9 -8,5 -36,1 -11,4 -21,8 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    Skattereduktion jobbskatteavdrag -39,9 -10,7 -10,8 -10,0  
    Skattereduktion hushållstjänster -0,6 -0,6 -11,0   
    Skattereduktion allmän pensionsavgift -9,4 -9,7    
    Skattereduktion fackföreningsavgift, slopad (2007) 4,1    
Övrigt -0,5 1,2 0,4    
  Socialavgifter -2,1 -2,8 -0,8 -1,3 -21,7 -1,6 -0,1 0,0 0,0 0,0
    Sänkning socialavgift -2,5 -2,1 -1,0 -0,7 -12,8   
    Nedsättning socialavgift 0,4 -0,7 0,2 -0,6 -9,0 -1,6 -0,1 
Skatt på kapital -2,5 -1,8 -10,6 4,1 1,5 1,2 2,2 0,0 0,0 0,0
  Inkomstskatt, företag 1,2 0,2 -1,2 3,5 1,7 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0
    Räntebeläggning av periodiseringsfonder 1,5    
     Företagsskattepaketet (2009), andelar i handelsbolag, underskottsföretag 3,5 1,7 0,7  
    Avskaffad schablonintäktsbeskattning bostadsrättsföreningar -1,0    
    Skattereduktion ROT (2004), stormskadad skog (2005-2007) -0,3 0,2 0,1    
    Övrigt -0,3  0,2 0,1 
  Fastighetsskatt 0,0 -1,9 -2,5 -3,6 0,0 -0,2 1,5 0,0 0,0 0,0
    Frysning av skatteunderlag 2006 års nivå, småhus och hyreshus -1,7    
    Småhus: sänkt skattesats, begränsat markvärde, kommunal avg. -08 -3,0 -3,9  -0,2  
    Hyreshus: sänkt skattesats, övergång till kommunal avg. -08 -0,8 -0,4    
    Begränsningsregel, nytt taxeringsförfarande -0,3    
    Vattenkraft: skattesatsändringar 1,4 0,6   1,5 
  Övriga skatter på kapital -3,7 -0,1 -6,9 4,3 -0,2 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0
    Höjd kapitalvinstskatt för privatbostäder från 15 till 20 till 22 procent 1,1    
    Ändrade uppskovsregler 3,2  0,2  
    Höjt belopp för uthyrning av privatbostäder, 3:12-regler -0,1 -0,2 0,2 0,0 
    Förmögenhetsskatt: höjda fribelopp, sänkt skatt, fryst underlag, slopad -1,1 -6,9    
    Slopad arvsskatt mellan makar, slopad arvs- och gåvoskatt (2005) -2,6    
    Höjd stämpelskatt  0,1 0,7 
Skatt på konsumtion 3,4 3,3 3,1 7,2 0,4 0,2 -0,5 0,1 1,1 0,0
  Skatt på energi och miljö 1,9 2,3 0,1 2,8 -0,1 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0
    Energiskatt 2,7 0,5 0,0 0,5 0,0 0,1 0,9 
    Koldioxidskatt -0,8 0,2 0,1 1,5 -0,1 0,5 -0,2 
    Avfallsskatt, naturgrusskatt m.m. 0,2    
    Gödselmedelsskatt  -0,4  
    Övriga energiskatter 1,4 0,0 0,8    
  Övriga skatter på konsumtion och insatsvaror 1,6 1,0 3,0 4,5 0,5 0,0 -1,2 0,1 1,1 0,0
    Sänkt skatt på vissa byggtjänster, ändrad redovisning -0,2 -0,2 -0,2 0,1 0,5 0,1 0,0 
    Moms på skidliftar 12 till 6 procent -0,1    
    Skatt på vägtrafik m.m. 1,8 1,2 1,2 2,7  -0,1 -1,2 1,1
    Skatt på tobak 0,3 2,1 1,5    0,1
    Skatt på alkohol 0,3    
    Reklamskatt -0,3 -0,1    
Restförda och övriga skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,3 -0,1 0,0
    Insolvens  -0,1  
    Övriga skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 -0,3 -0,1 0,0

Totala skatteintäkter -11,4 -9,4 -42,2 -1,1 -46,1 -13,0 -6,7 -0,2 1,0 0,0
Källa: Egna beräkningar.
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8 Utgifter 

Sammanfattning 
 
 

• De takbegränsade utgifterna faller som andel 
av BNP från 31,0 procent 2009 till 26,4 
procent 2014, vilket bl.a. beror på sjunkande 
utgifter för arbetslöshet och ohälsa samt 
måttliga pris- och löneökningar. 

• De reformer på utgiftssidan som föreslås i 
denna proposition inom bl.a. områdena 
hälso- och sjukvård, ekonomisk trygghet för 
familjer och barn samt utbildning ökar 
utgifterna 2011, 2012, 2013 och 2014 med ca 
10, 8, 8 respektive 7 miljarder kronor jämfört 
med bedömningen i 2010 års ekonomiska 
vårproposition. 

• Trots högre utgifter till följd av reformer 
beräknas budgeteringsmarginalen bli större 
2011–2014 jämfört med bedömningen i 2010 
års ekonomiska vårproposition. Skillnaden 
uppgår till 5 miljarder kronor 2011, 
3 miljarder kronor 2012, 7 miljarder kronor 
2013 och 5 miljarder kronor 2014. Det är 
främst de arbetsmarknadsrelaterade ut-
gifterna som väntas bli lägre.  

• De takbegränsade utgifterna för 2010 
bedöms bli nästan 18 miljarder kronor lägre 
än ursprungligt anvisade medel i 
statsbudgeten, främst till följd av lägre 
utgifter under utgiftsområde 14 Arbets-
marknad och arbetsliv.  

 

 
I detta avsnitt redovisas utvecklingen av stats-
budgetens utgifter och de takbegränsade utgif-
terna för 2009–2014. Vidare lämnas förslag till 
utgiftsramar för 2011 och en preliminär 

fördelning av utgifter per utgiftsområde för 
2012–2014. Utgiftsutvecklingen analyseras dels 
som förändring mellan år, dels som förändring 
jämfört med 2010 års ekonomiska vår-
proposition. Slutligen görs en uppföljning av 
utgifterna för 2010 där de största avvikelserna 
gentemot de ursprungligen anvisade medlen i 
statsbudgeten kommenteras.  

8.1 Statsbudgetens utgifter och 
takbegränsade utgifter 

I detta avsnitt redovisas statsbudgetens utgifter 
för 2009–2014. Statsbudgetens utgiftssida delas 
in i 27 utgiftsområden och posten Minskning av 
anslagsbehållningar. Till statsbudgetens utgifts-
sida hör även myndigheters m.fl. in- och 
utlåning i Riksgäldskontoret samt den kassa-
mässiga korrigeringen, vilka beskrivs i avsnitt 
10.2.1. I avsnittet redovisas även utvecklingen av 
de utgifter som omfattas av utgiftstaket för 
staten, de s.k. takbegränsade utgifterna, som om-
fattar utgiftsområde 1–25, 27 samt ålderspen-
sionssystemet vid sidan av statsbudgeten. 

De takbegränsade utgifterna beräknas öka 
med 78 miljarder kronor från 2009 t.o.m. 2014 
(se tabell 8.1). Ungefär 40 procent av ökningen, 
33 miljarder kronor, kan hänföras till utgifterna 
på statsbudgetens utgiftsområden exklusive 
statsskuldsräntorna. Uttryckt som andel av BNP 
beräknas dessa utgifter vara väsentligt lägre 2014 
än 2009. Återstoden av ökningen av de 
takbegränsade utgifterna är hänförlig till ålders-
pensionssystemets utgifter. Dessa beräknas öka 
med 46 miljarder kronor mellan 2009 och 2014. 
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Uttryckt som andel av BNP motsvarar detta en 
minskning med 0,4 procentenheter.  

År 2010 minskar utgifterna för statsskulds-
räntor kraftigt. Jämfört med 2009 är utgifterna 
nästan 50 procent lägre, vilket delvis förklaras av 
stora valutaförluster under 2009. Från och med 
2011 ökar utgifterna för statsskuldsräntor igen, 
främst till följd av stigande marknadsräntor.  
Trots ökningen bedöms utgifterna för 
statsskuldsräntor 2011–2014 ligga väsentligt 
under nivån för 2009. Uttryckt som andel av 
BNP är nivån 2010–2014 lägre än nivån 2009.  

Budgeteringsmarginalen, dvs. skillnaden 
mellan utgiftstaket och de takbegränsade 
utgifterna, beräknas uppgå till 35 miljarder 
kronor 2010 och till 57 respektive 74 miljarder 
kronor 2011 och 2012. År 2013 och 2014 
beräknas budgeteringsmarginalen uppgå till 
71 respektive 60 miljarder kronor, under förut-
sättning att utgiftstaken för 2013 och 2014 
fastställs i enlighet med regeringens förslag i 
avsnitt 4.5. Budgeteringsmarginalen ska i första 
hand fungera som en buffert om utgifterna 
utvecklas annorlunda än beräknat till följd av den 
makroekonomiska utvecklingen. Den riktlinje 
som regeringen använder är att marginalen bör 
vara minst 1 procent av de takbegränsade 
utgifterna för innevarande år (2010), minst 
1,5 procent för år t+1 (2011), minst 2 procent 
för år t+2 (2012) och minst 3 procent för år t+3 
(2013).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8.1 Utgifter på statsbudgetens utgiftsområden och 
takbegränsade utgifter 2009–2014  
Miljarder kronor om inget annat anges.  

 
Utfall 

   
Prognos   Förslag Beräknat 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utgifter på 
utgiftsområden 
exkl. stats-
skuldsräntor1 744,8 766,0 783,3 774,7 772,0 777,5
Procent av BNP 24,0 23,3 22,7 21,5 20,4 19,7
Statsskulds-
räntor m.m. 36,5 18,5 26,0 23,9 28,0 30,7
Procent av BNP 1,2 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8
Summa 
utgiftsområden 781,3 784,5 809,2 798,5 800,0 808,1
Procent av BNP 25,1 23,8 23,4 22,2 21,2 20,5
Ålderspensions-
systemet vid 
sidan av 
statsbudgeten 219,8 222,8 222,2 234,5 250,3 265,5
Procent av BNP 7,1 6,8 6,4 6,5 6,6 6,7
Takbegränsade 
utgifter2 964,6 988,8 1 005,5 1 009,2 1 022,4 1 043,0
Procent av BNP 31,0 30,1 29,1 28,0 27,1 26,4

Utgiftstak 989 1 024 1 063 1 083 1 093 1 103
Budgeterings-
marginal 24,4 35,2 57,5 73,8 70,6 60,0

1 Inklusive förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit. 
2 Utgiftsområden på statsbudgeten (exklusive statsskuldsräntor) och 
ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. 

8.1.1 Utgiftsramar för 2011 

 
Regeringens förslag: Utgifterna för 2011 fördelas 
på utgiftsområden enligt tabell 8.2.  

Beräkningen av posten Minskning av anslags-
behållningar under 2011 enligt tabell 8.2 
godkänns.  

Beräkningen av utgifter för ålderspensionssy-
stemet vid sidan av statsbudgeten för 2011 enligt 
tabell 8.2 godkänns. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I enlighet 

med bestämmelsen i 3 kap. 2 § riksdags-
ordningen ska förslaget till statsbudget innehålla 
en fördelning av anslagen på utgiftsområden. 
Regeringens förslag till ramar för 2011 redovisas 
i tabell 8.2. En närmare redovisning av utgifts-
ramarna för 2011, och beräkningen av den 
preliminära fördelningen av utgifterna per 
utgiftsområde för 2012–2014, finns i avsnitt 
8.1.2. 
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Tabell 8.2 Utgiftsramar 2011 
Tusental kronor 

Utgiftsområde Utgiftsram 2011 

1 Rikets styrelse 11 632 895 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 998 129 

3 Skatt, tull och exekution 10 008 981 

4 Rättsväsendet 36 757 653 

5 Internationell samverkan 2 001 841 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 45 306 118 

7 Internationellt bistånd 30 512 985 

8 Migration 7 157 361 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60 066 950 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
handikapp 93 840 789 

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 40 624 493 

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 73 092 355 

13 Integration och jämställdhet 6 027 600 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 69 631 844 

15 Studiestöd 23 472 135 

16 Utbildning och universitetsforskning 54 531 516 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 194 817 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning 
och byggande samt konsumentpolitik 1 282 195 

19 Regional tillväxt 3 509 701 

20 Allmän miljö- och naturvård 5 128 861 

21 Energi 2 870 194 

22 Kommunikationer 40 124 753 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 866 635 

24 Näringsliv 5 473 580 

25 Allmänna bidrag till kommuner 88 024 654 

26 Statsskuldsräntor m.m. 25 970 000 

27 Avgiften till Europeiska unionen 30 637 317 

 Minskning av anslagsbehållningar 
-1 508 421

 Summa utgiftsområden1 809 237 931 

 Summa utgiftsområden exkl. 
statsskuldsräntor1 783 301 231 

 Ålderspensionssystemet vid sidan av 
statsbudgeten 222 223 000 

 Takbegränsade utgifter 1 005 524 231 

 Budgeteringsmarginal 57 475 769 

 Utgiftstak för staten 1 063 000 000 
1 Inklusive minskning av anslagsbehållningar. 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 Utgifter 2010–2014 

 
Regeringens förslag: Den preliminära för-
delningen av utgifter per utgiftsområde för 
2012–2014 enligt tabell 8.3 godkänns som 
riktlinje för regeringens budgetarbete. 

 

 
Utgiftsramen för ett utgiftsområde anger den 
nivå som årets anvisade anslagsmedel för detta 
område högst får uppgå till. I tabell 8.3 redovisas 
för varje utgiftsområde utfallet för anslags-
förbrukningen 2009, utgiftsram per utgifts-
område för 2010 inklusive ändringar på tilläggs-
budget59, utgiftsprognos för 2010, förslag till 
utgiftsramar för 2011 samt en preliminär för-
delning av utgiftsramarna för 2012–2014. I 
prognosen för utgifterna per utgiftsområde för 
2010, i förslaget till utgiftsramar för 2011 samt i 
beräkningen av utgiftsramarna för 2012–2014 
har hänsyn tagits till redan tidigare beslutade och 
nu föreslagna eller aviserade utgiftsreformer och 
besparingar (se avsnitt 8.1.3 och 8.2). Till grund 
för prognoserna och utgiftsramarna ligger vidare 
regeringens makroekonomiska förutsättningar, 
volymantaganden för vissa transfereringssystem 
samt pris- och löneomräkningen av främst 
förvaltningsanslag (se avsnitt 8.2). 

Förbrukning av anslagsbehållningar på raman-
slag för förvaltnings- och investeringsändamål 
för 2011–2014 redovisas samlat under posten 
Minskning av anslagsbehållningar i stället för att 
redovisas på respektive utgiftsområde (se tabell 
8.3).  

De takbegränsade utgifterna beräknas öka 
med 24 miljarder kronor mellan 2009 och 2010. 
Ökningen förklaras främst av de arbets-
marknadsrelaterade utgifterna som stiger till 
följd av ökande volymer i de arbetsmarknads-
politiska programmen. Ökningen av de arbets-
marknadsrelaterade utgifterna väntas kulminera 
under 2010 och från och med 2011 bedöms 
utgifterna för arbetslösheten successivt minska i 
takt med att läget på arbetsmarknaden 
förbättras. Under 2011 ökar de takbegränsade 
 
 
                                                      
59 Se riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårtilläggsbudget 

för 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348),  

riksdagens beslut i enlighet med propositionen Nyemission i SAS AB 

(publ.) (prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35, rskr. 2009/10:220) och 

förslagen i propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2). 
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utgifterna därför endast med 17 miljarder kronor 
varav knappt hälften beror på reformer som 
regeringen föreslår i denna proposition.  År 2012 
uppgår ökningen av de takbegränsade utgifterna 
till 4 miljarder kronor. Den i ett historiskt 
perspektiv långsamma utgiftsutvecklingen för-
klaras främst av fallande utgifter för ohälsa och 
arbetsmarknad. De ohälsorelaterade trans-
fereringssystemen har uppvisat en kontinuerligt 
fallande utgiftsprofil sedan 2005, främst till följd 
av allt lägre volymer i sjuk- och aktivitets-
ersättningen. Nedgången väntas fortsätta under 
prognosperioden vilket resulterar i en utgiftsnivå 
2014 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet 
vid sjukdom och handikapp som är omkring 25 
miljarder kronor lägre än 2009. År 2013 och 
2014 ökar de takbegränsade utgifterna med 13 
respektive 21 miljarder kronor, vilket huvud-
sakligen beror på en snabbare utgiftsutveckling i 
ålderspensionssystemet.  

Sammantaget bidrar den förbättrade situa-
tionen på arbetsmarknaden tillsammans med de 
fallande utgifterna för ohälsan till att de 
takbegränsade utgifterna som andel av BNP 
minskar med 4,6 procentenheter mellan 2009 
och 2014. 
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Tabell 8.3 Utgifter per utgiftsområde 2009–2014 
Miljoner kronor 

 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 
Utgiftsområde Utfall1 Anslag1,2 Prognos1 Förslag Beräknat Beräknat Beräknat 

1 Rikets styrelse 12 152 12 252 11 782 11 633 11 669 11 829 12 065 
2 Samhällsekonomi och 

finansförvaltning 12 006 12 234 12 266 12 998 12 915 13 247 13 664 
3 Skatt, tull och exekution 9 434 9 960 9 529 10 009 10 147 10 292 10 531 
4 Rättsväsendet 33 645 35 857 35 275 36 758 37 469 37 901 38 665 
5 Internationell samverkan 1 815 2 058 2 051 2 002 2 007 2 011 2 015 
6 Försvar och samhällets 

krisberedskap 42 106 45 502 43 862 45 306 45 980 46 866 48 268 
7 Internationellt bistånd 29 600 26 499 27 063 30 513 31 936 33 465 35 030 
8 Migration 6 521 6 925 6 849 7 157 6 372 5 931 5 780 
9 Hälsovård, sjukvård och social 

omsorg 53 065 58 741 57 753 60 067 62 388 63 838 65 533 
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 

och handikapp 109 969 101 979 100 296 93 841 90 039 86 852 84 730 
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 42 304 41 641 41 197 40 624 39 743 38 516 37 565 
12 Ekonomisk trygghet för familjer 

och barn 68 080 70 738 70 335 73 092 75 686 77 510 79 599 
13 Integration och jämställdhet 5 332 5 293 5 428 6 028 6 263 5 936 5 956 
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 60 620 88 483 71 108 69 632 64 055 59 862 57 122 
15 Studiestöd 21 430 24 368 23 151 23 472 22 168 22 511 24 058 
16 Utbildning och 

universitetsforskning 48 855 53 892 52 969 54 532 53 581 54 194 54 543 
17 Kultur, medier, trossamfund och 

fritid 10 269 11 363 11 300 12 195 12 309 12 433 12 607 
18 Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning, byggande 
samt konsumentpolitik 1 906 1 591 1 613 1 282 1 124 1 114 1 127 

19 Regional tillväxt 3 204 3 420 3 360 3 510 3 380 3 165 2 965 
20 Allmän miljö- och naturvård 5 161 5 248 5 261 5 129 5 198 4 755 4 827 
21 Energi 3 045 3 157 2 581 2 870 2 768 2 016 2 043 
22 Kommunikationer 40 573 40 579 40 828 40 125 38 479 40 207 40 434 
23 Areella näringar, landsbygd och 

livsmedel 16 369 19 137 17 792 17 867 17 027 16 009 16 058 
24 Näringsliv 6 565 8 651 8 501 5 474 5 491 5 460 5 536 
25 Allmänna bidrag till kommuner 81 589 75 689 75 691 88 025 84 444 84 499 84 284 
26 Statsskuldsräntor m.m. 36 463 23 170 18 540 25 970 23 870 27 970 30 670 
27 Avgiften till Europeiska unionen 19 192 29 680 28 142 30 637 32 602 33 428 33 888 

 Minskning av 
anslagsbehållningar    -1 508 -577 -1 861 -1 424 

 Summa utgiftsområden3 781 270 818 108 784 524 809 238 798 530 799 957 808 139 

 Summa utgiftsområden exkl. 
statsskuldsräntor4 744 807 794 938 765 984 783 301 774 720 772 047 777 504 

 Ålderspensionssystemet vid sidan 
av statsbudgeten 219 802  222 785 222 223 234 505 250 332 265 478 

 Takbegränsade utgifter 964 609  988 769 1 005 524 1 009 225 1 022 379 1 042 982 

 Budgeteringsmarginal 24 391  35 231 57 476 73 775 70 621 60 018 

 Utgiftstak för staten 989 000  1 024 000 1 063 000 1 083 000 1 093 000 1 103 000 
1 Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statsbudgeten för 2011. 
2 Inklusive riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348),  propositionen 
Nyemission i SAS AB (publ) (prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35, rskr. 2009/10:220) samt förslagen i propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2). 
3 Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar. 
4 Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor. 
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8.1.3 Utvecklingen av de takbegränsade 
utgifterna 2009–2014 

De takbegränsade utgifterna beräknas öka med 
omkring 24 miljarder kronor mellan 2009 och 
2010. Åren 2011–2013 förväntas utgifts-
utvecklingen bli förhållandevis långsam för att 
mot slutet av prognosperioden börja närma sig 
mera normala ökningstal, sett utifrån ett 
historiskt perspektiv. De huvudsakliga fakto-
rerna bakom förändringen av de takbegränsade 
utgifterna framgår av tabell 8.4. 

 
Tabell 8.4 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört 
med föregående år 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Takbegränsade utgifter 24 17 4 13 21 

Förklaras av:      
Beslut/reformer -1 -4 -8 -2 -2 
Pris- och löneomräkning 7 1 2 3 5 
Övriga makroekonomiska 
förändringar -1 -5 6 15 17 
Övrigt (volymer, tekniska 
förändringar m.m.) 20 25 4 -2 0 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med 
summan. 
Källa: Egna beräkningar. 

Förändringar till följd av beslutade, föreslagna 
och aviserade reformer 

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer 
beräknas minska utgifterna under utgiftstaket 
för staten med sammanlagt ca 18 miljarder 
kronor mellan 2009 och 2014, vilket framgår av 
tabell 8.6. I detta avsnitt redovisas de viktigaste 
förklaringsfaktorerna bakom denna utveckling.  

För att dämpa fallet i den kommunala syssel-
sättningen och för att mildra effekterna av den 
ekonomiska krisen har kommunsektorn tillförts 
tillfälliga statsbidrag motsvarande 17 miljarder 
kronor 2010, varav 13 miljarder kronor i form av 
ett tillfälligt konjunkturstöd som utbetalades i 
december 2009 och 4 miljarder kronor i form av 
en tillfällig höjning av det generella statsbidraget 
2010, se tabell 8.5.60 Landstingen tillfördes 
dessutom 1 miljard kronor 2009 för att minska 
effekterna av influensapandemin på den 
ordinarie hälso- och sjukvården. Kommun-

 
 
                                                      
60 Det tillfälliga konjunkturstödet periodiserades av kommunerna som en 

intäkt 2010. 

sektorns inkomster beräknas utvecklas relativt 
svagt även under 2011 och regeringen föreslår 
därför i denna proposition att kommunsektorn 
tillförs ytterligare ett tillfälligt statsbidrag på 
3 miljarder kronor 2011. Tillsammans med den 
permanenta höjningen av det generella stats-
bidraget på 5 miljarder kronor som aviserades i 
2009 års ekonomiska vårproposition tillförs 
kommunsektorn således 8 miljarder kronor 
2011.  

För statsbudgeten innebär stödet till 
kommunsektorn att reformutgifterna faller med 
ca 10 miljarder kronor mellan 2009 och 2010 
eftersom det tillfälliga konjunkturstödet och 
influensamiljarden utbetalades 2009 (se tabell 
8.5). Tillfälliga och permanenta stöd till 
kommunsektorn uppgår till 4 miljarder kronor 
2010 och 8 miljarder kronor 2011. Därmed ökar 
utgifterna för detta ändamål med 4 miljarder 
kronor mellan dessa år. Mellan 2011 och 2012 
faller utgifterna däremot med ca 3 miljarder 
kronor eftersom höjningen av det generella 
statsbidraget 2011 är tillfällig.  

 
Tabell 8.5 Generella statsbidrag till kommunsektorn 2009–
2014 jämfört med budgetpropositionen för 2009 
Miljarder kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tillskott till 
kommunsektorn 
(periodiserad effekt) 1 17 8 5 5 5 

- Årlig förändring  16 -9 -3 0 0 

Anslagsavräkning 
(kassamässig effekt) 14 4 8 5 5 5 

- Årlig förändring  -10 4 -3 0 0 

Anm: Tabellen omfattar inte ekonomiska regleringar och specialdestinerade 
statsbidrag.  
Källa: Egna beräkningar. 

 
Regeringens satsningar på arbetsmarknads-
politiken ökar utgifterna under utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv med drygt 
4 miljarder kronor mellan 2009 och 2011. Vidare 
medför regeringens tillfälliga utbildnings-
satsningar att utgifterna inom utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning ökar med 
drygt 3 miljarder kronor mellan 2009 och 2011.  

Inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet 
vid sjukdom och handikapp har riksdagen 
beslutat om åtgärder som minskar utgifterna 
med drygt 8 miljarder kronor mellan 2009 och 
2014. Den viktigaste åtgärden är den tidigare 
beslutade sjukförsäkringsreformen som trädde i 
kraft den 1 juli 2008 och som leder till en 
minskning av antalet personer med sjukpenning 
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eller sjuk- och aktivitetsersättning. Sjuk-
försäkringen har blivit tydligare och uppmuntrar 
till återgång i arbete, bl.a. genom en 
rehabiliteringskedja med tydliga hållpunkter, en 
fast tidsgräns för rätten till sjukpenning samt 
permanent nedsatt arbetsförmåga som grund-
princip för att bevilja sjukersättning.  

Under de senaste åren har regeringen 
genomfört stora satsningar på rättsväsendet. 
Dessa satsningar beräknas öka utgifterna under 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet med nästan 
2 miljarder kronor fr.o.m. 2010 t.o.m. 2012.  

Inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 
förklaras de minskade anslagsnivåerna 2010–
2012 främst av utfasningar av tillfälliga 
stimulansåtgärder under finanskrisen, bl.a. i form 
av tidigareläggningar av underhållsåtgärder, samt 
den s.k. närtidssatsningen. Den lägre nivån 2010 
jämfört med 2009 förklaras därutöver av ett 
särskilt tillskott av kapital 2009 med anledning av 
bolagiseringar på vägsidan. Införandet av 
trängselskatt i Göteborg är en förklaring till 
ökningen på drygt 1 miljard kronor 2013. 

Inom utgiftsområde 24 Näringsliv föreslår 
regeringen i propositionen Hösttilläggsbudget 
för 2010 (prop. 2010/11:2) ett kapitaltillskott på 
2 miljarder kronor till det aktiebolag som 
kommer att få till uppgift att bedriva 
finansieringsverksamhet och annan verksamhet 
för att främja innovation och företagande i norra 
Sveriges inland (stödområde A). Vidare har 
riksdagen fattat beslut om ett kapitaltillskott till 
SAS på 1,1 miljarder kronor 2010 (prop. 
2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35, rskr. 
2009/10:220). Sammantaget leder detta till att 
utgifterna inom utgiftsområdet ökar tillfälligt 
med ca 3 miljarder kronor 2010. Att ökningen i 
förhållande till 2009 blir ca 2 miljarder kronor 
beror på att riksdagen även 2009 beslutade om 
ett kapitaltillskott till SAS AB på drygt en 
miljard kronor (prop. 2008/09:124, bet. 
2008/09:FiU40, rskr. 2008/09:192).   

För en redovisning av de reformer som 
föreslås eller aviseras i denna proposition se 
avsnitt 8.2.1. 

 

Tabell 8.6 Utgiftsförändringar 2010–2014 i förhållande till 
föregående år till följd av tidigare beslutade, aviserade och 
nu föreslagna reformer och finansieringar  
Miljarder kronor. Budgeteffekt i förhållande till föregående år. 
Minustecken innebär anslagsminskningar eller att temporära program 
upphör eller minskar i omfattning. 
 2010 2011 2012 2013 2014

UO 1 Rikets styrelse -0,19 -0,53 -0,08 0,00 -0,01

UO 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 0,03 0,10 -0,21 0,00 -0,03

UO 3 Skatt, tull och 
exekution 0,23 -0,04 0,00 -0,01 0,00

UO 4 Rättsväsendet 0,77 0,67 0,31 -0,08 0,00

UO 5 Internationell 
samverkan 0,19 -0,27 0,00 0,00 0,00

UO 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap -0,34 -0,26 -0,01 0,14 0,14

UO 7 Internationellt 
bistånd -0,47 0,46 -0,05 0,07 0,00

UO 8 Migration 0,86 -0,50 -0,32 -0,22 -0,04

UO 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg 1,64 0,32 1,15 -0,06 0,00

UO 10 Ekonomisk trygghet 
vid sjukdom och 
handikapp -4,12 -3,15 -0,42 -0,41 -0,01

UO 11 Ekonomisk trygghet 
vid ålderdom 0,21 -0,04 -0,08 -0,01 0,00

UO 12 Ekonomisk trygghet 
för familjer och barn 0,84 -0,10 0,84 0,00 0,00

UO 13 Integration och 
jämställdhet 0,00 0,17 -0,08 -0,09 0,00

UO 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv 3,24 1,20 -0,23 -1,39 -0,36

UO 15 Studiestöd 1,08 -0,17 -1,32 -0,07 0,03

UO 16 Utbildning och 
universitetsforskning 2,86 0,27 -1,49 -0,04 -0,62

UO 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid 0,03 0,71 0,01 0,00 0,01

UO 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning, 
byggande samt 
konsumentpolitik -0,10 -0,06 0,00 0,00 -0,01

UO 19 Regional tillväxt -0,08 -0,01 -0,16 0,11 0,00

UO 20 Allmän miljö- och 
naturvård -0,11 -0,23 -0,02 -0,47 0,04

UO 21 Energi 0,09 -0,30 -0,12 -0,77 -0,01

UO 22 Kommunikationer -1,58 -2,42 -2,06 1,05 -0,40

UO 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel 1,36 -1,18 -0,29 -0,17 -0,18

UO 24 Näringsliv 1,95 -3,25 -0,03 -0,11 0,00

UO 25 Allmänna bidrag till 
kommuner -9,53 4,42 -3,58 0,06 -0,22

UO 27 Avgiften till 
Europeiska unionen -0,34 0,01 0,00 0,00 0,00

Summa 
utgiftsförändringar -1,48 -4,17 -8,21 -2,48 -1,67

Anm.: Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för 
staten ingår ej. Vidare ingår inte anslagsförändringen till följd av övergången till 
bruttoredovisning av avgifter inom utgiftsområde 22 som föreslås i denna 
proposition eftersom övergången motsvaras av högre inkomster och därmed inte 
påverkar statsbudgetens saldo (se not 1 och 2 i tabell 8.11).  
Källa: Egna beräkningar. 



PROP.  2010/11:1  

182 

Pris- och löneomräkning av anslag för 
förvaltnings- och investeringsändamål 

Pris- och löneomräkningen av anslag för förvalt-
nings- och investeringsändamål ökar utgifterna 
med 7 miljarder kronor 2010 och med 1 miljard 
kronor 2011. Perioden 2012–2014 förväntas den 
årliga omräkningen bli större än 2011. 
Omräkningen för ett visst år baseras på pris- och 
löneutvecklingen två år tidigare. Den årliga 
ökningen är störst 2010, vilket hänger samman 
med jämförelsevis höga löneökningar 2008. 
Metoden för pris- och löneomräkningen 
beskrivs närmare i avsnitt 8.2.3. 

Övriga makroekonomiska förändringar 

De statliga utgifterna påverkas av den 
ekonomiska utvecklingen i Sverige och om-
världen. Mellan 2009 och 2010 bidrar 
makroekonomiska förändringar sammantaget till 
att de takbegränsade utgifterna sjunker trots 
stigande utgifter för arbetsmarknadspolitiken. 
Det beror i huvudsak på att det svaga 
konjunkturläget även för med sig lägre pensions-
utgifter till följd av balanseringen i ålders-
pensionssystemet och lägre utgifter för 
biståndet. Även mellan 2010 och 2011 väntas 
den makroekonomiska utvecklingen bidra till 
lägre takbegränsade utgifter. I huvudsak drivs 
utvecklingen av förbättrade makroekonomiska 
förutsättningar inom arbetsmarknadsområdet 
och balanseringen av ålderspensionssystemet. 
Från och med 2012 bedöms pensionsutgifterna 
öka igen som en konsekvens av att balansindex 
utvecklas starkare. Sammantaget leder detta till 
att de takbegränsade utgifterna ökar med mellan 
6 och 17 miljarder kronor per år 2012–2014 trots 
fallande utgifter i de arbetsmarknadsrelaterade 
transfereringssystemen.  

De arbetsmarknadsrelaterade utgifterna minskar 
när ekonomin återhämtar sig 
Läget på arbetsmarknaden 2010 och 2011 
medför att utgifterna för arbetsmarknads-
politiken är högre under dessa år jämfört med 
nivåerna före finanskrisen. Den största 
utgiftsökningen på arbetsmarknadsområdet sker 
i de arbetsmarknadspolitiska programmen. 
Volymerna i jobb- och utvecklingsgarantin samt 
jobbgarantin för ungdomar är högre nu än före 
krisen. Dessutom är programvolymerna utanför 

garantierna tillfälligt höga under 2010 på grund 
av regeringens satsningar på aktiv arbets-
marknadspolitik. Sammantaget innebär detta att 
deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program 
beräknas öka med 105 000 helårsekvivalenter 
från 2008 till och med 2010.61 Även 2011 väntas 
programdeltagandet vara högt, framför allt till 
följd av att volymerna i jobb- och utvecklings-
garantin ökar med viss eftersläpning i 
förhållande till arbetslösheten.  

Parallellt med ökningen i de arbetsmarknads-
politiska programmen har det mellan 2008 och 
2009 även skett en kraftig ökning av antalet 
personer med arbetslöshetsersättning. Ökningen 
upphör 2010 och från och med 2011 väntas 
volymerna i arbetslöshetsförsäkringen falla. 

Den gradvisa förbättringen på arbets-
marknaden gör att de arbetsmarknadsrelaterade 
utgifterna väntas sjunka något redan 2011. 
Utvecklingen bedöms fortsätta under återstoden 
av prognosperioden 2012–2014. Jämfört med de 
högsta nivåerna 2010 väntas antalet helårs-
ekvivalenter med a-kassa, aktivitetsstöd och 
anställningsstöd ha minskat med omkring 
130 000 år 2014, vilket framgår av tabell 8.7. Den 
förväntade makroekonomiska förbättringen 
bidrar därmed till att sänka de arbets-
marknadsrelaterade utgifterna med sammantaget 
ca 14 miljarder kronor från och med 2011 till och 
med 2014.  

Andra makroekonomiska faktorer ökar utgifterna 
2013–2014 
Flera transfereringar till hushåll följer den 
allmänna pris- och löneutvecklingen med viss 
eftersläpning. Det gäller t.ex. sjukpenning, 
föräldrapenning, sjuk- och aktivitetsersättning 
och garantipension. Det svaga konjunkturläget 
för med sig en något svagare pris- och 
löneutveckling än normalt under framför allt 
2010 och i viss mån 2011, vilket har en 
återhållande effekt på utgifterna i bl.a. dessa 
transfereringssystem. Effekten är störst 2010 då 
prisbasbeloppet faller med 400 kronor jämfört 
med föregående år. Från 2012 och framöver 
bedöms pris- och löneökningstakten åter öka 
och därmed ökar även transfereringsutgifterna i 
snabbare takt.  
 
 
                                                      
61 Med helårsekvivalenter avses det antal personer som skulle kunna 

försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis räknas två 

personer som varit arbetslösa ett halvår var som en helårsekvivalent.   
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Tabell 8.7 Helårsekvivalenter, 20–64 år, i vissa ersättningssystem 
Tusental 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sjuk- och rehabiliteringspenning1 217 196 170 147 130 135 136 132 128 

Sjuk- och aktivitetsersättning 473 471 458 435 396 353 324 303 284 

Arbetslöshetsersättning 178 135 94 131 131 120 109 98 85 

Arbetsmarknadspolitiska program2 135 83 76 117 181 159 125 112 100 

Ekonomiskt bistånd 80 77 79 89 96 98 96 92 88 

Summa 1 083 961 878 919 935 865 790 737 684 
1 Inklusive sjuklön som betalas av arbetsgivaren. 
2 Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som får ersättning i form av rehabiliteringspenning räknas till sjuk- och rehabiliteringspenning.  
Källa: Egna beräkningar. 

 
 

De inkomstgrundade pensionerna följer normalt 
sett inkomstindex som speglar de tre senaste 
årens reala genomsnittliga inkomstutveckling 
med tillägg för inflationen under det senaste året. 
Under 2010 och 2011 medför utvecklingen av 
inkomstindex och balanseringen av ålders-
pensionssystemet lägre pensioner. Sammantaget 
bidrar de makroekonomiska förändringarna till 
att pensionsutgifterna minskar med 
ca 4 miljarder kronor 2010 och med 
ca 6 miljarder kronor 2011. Från och med 2012 
väntas pensionerna öka igen, vilket höjer 
pensionsutgifterna med ca 7 miljarder kronor 
2012, ca 12 miljarder kronor 2013 och 
ca 13 miljarder kronor 2014.  

Övrigt 

En stor del av förändringen i de takbegränsade 
utgifterna mellan 2009 och 2010 förklaras av 
andra faktorer än beslut, pris- och löneom-
räkning och övriga makroekonomiska föränd-
ringar. Mellan 2009 och 2010 uppgår dessa 
övriga förklaringsfaktorer till totalt 20 miljarder 
kronor, varav ca 10 miljarder kronor utgörs av 
förändringar i EU-avgiften. Det senaste beslutet 
om EU-budgetens finansiering, som trädde i 
kraft 2009 men som tillämpas retroaktivt för 
2007 och 2008, ledde till att Sveriges EU-avgift 
blev närmare 12 miljarder kronor lägre 2009 än 
2008. Detta förklaras av att beslutet innehöll 
reduktioner av den svenska EU-avgiften, som 
kassamässigt kom Sverige till del 2009. På grund 
av att denna engångseffekt faller bort 2010 
väntas EU-avgiften öka med ca 10 miljarder 
kronor mellan 2009 och 2010. Därutöver 
innehöll budgetpropositionen för 2010 förslag 
som motiverade tekniska justeringar av utgifts-

taket och som medför att utgifterna ökar med 
drygt 5 miljarder kronor mellan 2009 och 2010. 
Resterande del av förändringen på totalt 
20 miljarder kronor förklaras huvudsakligen av 
volymförändringar inom olika transfererings-
system (se nedan). 

Även mellan 2010 och 2011 förklaras en stor 
del av förändringen i de takbegränsade utgifterna 
av andra faktorer än beslut, pris- och löneom-
räkning och övriga makroekonomiska föränd-
ringar. Totalt uppgår dessa övriga faktorer till 
25 miljarder kronor, varav ca 15 miljarder kronor 
kan hänföras till sådana förändringar som 
föranleder tekniska justeringar av utgiftstaket 
och volymförändringar. Återstoden, 
ca 10 miljarder kronor, beror bl.a. på 
förändringar i EU-avgiften och prognostiserade 
ökade utgifter jämfört med 2010 inom områdena 
rättsväsende, försvar och utbildning.  

I tabell 8.8 redovisas utfall och prognoser för 
volymer inom olika transfereringssystem. Redo-
visningen har begränsats till anslag där för-
ändrade volymer medför betydande utgiftsför-
ändringar. 

Fortsatt fallande ohälsotal 
De ohälsorelaterade utgifterna under utgifts-
område 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och handikapp beräknas falla betydligt från 2009 
till och med 2014. År 2014 beräknas utgifterna 
vara omkring 24 miljarder kronor lägre än 2009 
till följd av volymförändringar. Den samlade 
volymen i sjukförsäkringen (sjukpenning samt 
sjuk- och aktivitetsersättning) har fallit sedan 
2004. Från 2003 till 2006 minskade antalet 
sjukpenningdagar, medan antalet personer med 
sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att öka. 
Sedan 2007 faller volymerna i båda systemen. 
Både antalet nya sjukpenningfall och längden på 
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sjukfallen har minskat. Under de kommande 
åren planar antalet sjukpenningdagar ut. Ned-
gången av antalet personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning fortsätter dock och förklaras 
av minskat inflöde från sjukpenningen samt 
demografiska faktorer. Vidare förstärks minsk-
ningen 2010 och 2011 av att den tidsbegränsade 
sjukersättningen upphör.  

Fler barn och fler pensionärer 
Antalet personer med inkomst- och tilläggs-
pension beräknas öka markant framöver vilket 
huvudsakligen beror på demografiska faktorer. 

Trots att det totala antalet pensionärer ökar 
väntas de sammanlagda volymerna i garanti-
pension och bostadstillägg minska något till och 
med 2014. Det beror på att de nytillkomna 
pensionärerna i regel har högre ålderspension än 
dagens pensionärer.  

Antalet uttagna dagar med föräldrapenning 
har ökat kontinuerligt under 2000-talet och 
beräknas fortsätta att öka framöver. Ökningen 
beror framför allt på att fler barn föds. Det 
ökade barnafödandet medför även att antalet 
barnbidrag väntas öka mellan 2009 och 2014. 

 
Tabell 8.8 Volymer inom olika transfereringssystem 

Utgifts-
område 

 Köns-
fördelning 

Utfall 

Köns-
fördelning

Utfall  

Utfall Utfall Prognos     

  2008 2009 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

8 Asylsökande, 
genomsnittligt antal 
inskrivna  

35,0%kv 
65,0%m  

34,0%kv 
66,0%m 38 407 35 616 35 000 32 000 29 000 26 000 25 000 

9 Antal personer med 
assistansersättning 

47,0%kv 
53,0%m 

47,0%kv
53,0%m 15 145 15 541 15 896 16 140 16 344 16 517 16 707 

10 Antal sjukpenningdagar 
(netto), miljoner 

60,7%kv 
39,3%m 

59,3%kv
40,7%m 44,8 36,3 30,7 32,3 32,8 31,1 29,8 

10 Antal 
rehabiliteringspenning-
dagar (netto), miljoner 

67,1%kv 
32,9%m  

66,4%kv 
33,6%m 2,4 2,5 2,0 2,1 2,2 2,1 2,0 

10 Antal personer med 
sjukersättning 

60,4%kv 
39,6%m  

60,4%kv 
39,6%m 518 447 489 020 442 094 389 875 354 480 328 419 305 310 

10 Antal personer med 
aktivitetsersättning 

49,4%kv 
50,6%m  

48,6%kv 
51,4%m 22 745 24 662 26 008 27 160 28 134 28 983 29 717 

10 Antal personer med 
sjuk- och aktivitets-
ersättning som får 
bostadstillägg 

55,8%kv 
44,2%m 

55,7%kv 
44,3%m 135 900 135 296 128 354 124 202 122 480 121 253 120 258 

11 Antal personer med 
garantipension 

80,1%kv 
19,9%m 

80,4%kv
19,6%m 783 000 766 400 768 600 790 000 797 200 781 000 770 700 

11 Antal pensionärer som 
får bostadstillägg 

81,8%kv 
18,2%m 

81,1%kv
18,9%m 268 400 257 500 251 800 249 500 243 300 235 100 226 000 

ÅP Antal personer med 
tilläggspension 

52,3%kv 
47,7%m 

52,3%kv
47,7%m 1 625 200 1 683 600 1 744 100 1 801 600 1 855 900 1 907 200 1 957 300 

ÅP Antal personer med 
inkomstpension 

49,0%kv 
51,0%m 

49,2%kv
50,8%m 575 500 696 000 818 300 937 000 1 051 800 1 162 800 1 271 600 

12 Antal barnbidrag 94,6%kv 
5,4%m 

92,5%kv
7,5%m 1 670 700 1 670 600 1 666 722 1 684 197 1 701 366 1 729 675 1 754 967 

12 Antal uttagna 
föräldrapenningdagar, 
miljoner 

78,5%kv 
21,5%m  

77,7%kv 
22,3%m 47,1 47,8 49,9 51,1 51,7 52,3 52,4 

12 Antal uttagna tillfälliga 
föräldrapenningdagar, 
miljoner 

55,1%kv 
44,9%m  

55,0%kv 
45,0%m 5,5 5,3 5,4 5,6 5,7 5,6 5,6 

15 Antal personer med 
studiehjälp 

48,7%kv 
51,3%m 

48,6%kv
51,4%m 487 700 490 800 484 900 468 200 445 800 422 900 402 900 

15 Antal personer med 
studiemedel1 

61,4%kv 
38,6%m 

60,1%kv
39,9%m 440 300 479 200 518 800 526 100 506 100 507 300 508 100 

Anm.: Antaganden om arbetslöshetstal och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ingår i de makroekonomiska förutsättningarna, se vidare avsnitt 5. 
Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt. 
1 Bruttoräknat antal. När stödtagare under året har studerat på flera utbildningsnivåer eller både i Sverige och utomlands uppstår dubbelräkning. Nettoräknat var antalet 
studiemedelstagare 407 800 personer 2008 och 443 900 personer 2009. 
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8.2 Förändring av takbegränsade 
utgifter jämfört med 2010 års 
ekonomiska vårproposition 

I 2010 års ekonomiska vårproposition 
presenterade regeringen en beräkning av de 
takbegränsade utgifterna för 2010–2014. I tabell 
8.9 redovisas den totala utgiftsförändringen för 
2011–2014 jämfört med beräkningen i vår-
propositionen fördelad på olika förklarings-
komponenter. Av tabellen framgår att 
prognosen för de takbegränsade utgifterna har 
reviderats upp med 4,4 respektive 5,9 miljarder 
kronor 2011 och 2012 jämfört med bedöm-
ningen i vårpropositionen. För 2013 och 2014 
har utgiftsprognosen reviderats upp med 
2,3 respektive 4,5 miljarder kronor. Den nya 
bedömningen påverkar även budgeterings-
marginalen som har reviderats upp med 
4,6 miljarder kronor 2011, 3,1 miljarder kronor 
2012, 6,7 miljarder kronor 2013 och 4,5 miljarder 
kronor 2014. Anledningen till att budgeterings-
marginalen nu är större trots att utgifterna är 
högre är att vissa av förändringarna sedan 
vårpropositionen föranleder tekniska justeringar 
av utgiftstaket (se vidare avsnitt 4.5). 

Förändringar i förhållande till beräkningen av 
de takbegränsade utgifterna i 2010 års 
ekonomiska vårproposition till följd av nya 
reformer redovisas i avsnitt 8.2.1, medan 
förändringar till följd av övriga faktorer i tabell 
8.9 redovisas i avsnitt 8.2.2. 

 

Tabell 8.9 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört 
med 2010 års ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Takbegränsade utgifter 
2010 års ekonomiska 
vårproposition 1 001,2 1 003,3 1 020,1 1 038,5 

Beslut/reformer 9,8 8,4 7,8 6,9 

Reviderad pris- och 
löneomräkning 0,0 0,1 0,1 -0,1 

Övriga makroekonomiska 
förändringar -14,2 -11,5 -10,2 -6,9 

Volymförändringar -0,5 0,6 0,1 0,5 

Tekniska förändringar1 9,0 9,0 9,0 9,0 

Minskning av 
anslagsbehållningar 1,5 -0,8 -1,0 -4,7 

Övrigt -1,2 0,1 -3,5 -0,2 

Total utgiftsförändring 4,4 5,9 2,3 4,5 

Takbegränsade utgifter i 
budgetpropositionen för 
2011 1 005,5 1 009,2 1 022,4 1 043,0 

1 De tekniska förändringarna redovisas i avsnitt 4.5. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
I tabell 8.10 redovisas förändringarna av 
utgiftsramarna för perioden 2011–2014 i 
förhållande till beräkningarna i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. Utgifterna per 
utgiftsområde har ändrats till följd av förslag till 
nya reformer, förändrade makroekonomiska 
förutsättningar, förändrade volymer inom vissa 
regelstyrda transfereringssystem samt övriga 
faktorer.  
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Tabell 8.10 Förändring av utgiftsramar 2011–2014 jämfört med 2010 års ekonomiska vårproposition 
Miljoner kronor 

 
Total 

förändring Varav 
Total 

förändring 
Total 

förändring
Total 

förändring

Utgiftsområde 2011
Beslut/reform

2011
Makro
2011

Volym
2011

Övrigt2 
2011 2012 2013 2014

1 Rikets styrelse -84 128 -212 -155 -168 -201

2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 457 139 -22 192 148 264 196 137

3 Skatt, tull och exekution 143 139 4 144 149 142

4 Rättsväsendet 0 19 -19 0 3 -53

5 Internationell samverkan 217 4 213 220 220 219

6 Försvar och samhällets 
krisberedskap 36 -14 50 -10 -130 -330

7 Internationellt bistånd 1 172 -36 1 270 -41 -21 1 220 1 189 1 156

8 Migration 731 562 -1 -47 217 137 10 -60

9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg 652 618 -67 112 -12 1 396 1 360 1 543

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och handikapp -832 392 -229 -1 026 31 294 -681 -777

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom -380 130 -120 -390 0 -357 -216 69

12 Ekonomisk trygghet för familjer 
och barn 1 126 0 -477 1 716 -113 2 275 2 094 2 266

13 Integration och jämställdhet -1 193 -17 -9 -1 175 8 -1 293 -1 080 -696

14 Arbetsmarknad och arbetsliv -9 935 1 458 -11 3921 0 -8 800 -6 918 -4 241

15 Studiestöd 1 062 370 -94 808 -22 949 650 481

16 Utbildning och 
universitetsforskning 965 947 18 1 766 1 646 935

17 Kultur, medier, trossamfund och 
fritid 634 555 80 642 621 584

18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning, byggande 
samt konsumentpolitik 14 10 -6 4 6 12 18 13

19 Regional tillväxt 115 20 95 35 20 20

20 Allmän miljö- och naturvård 280 185 95 361 344 367

21 Energi 100 105 -4 487 47 46

22 Kommunikationer 1 712 102 1 611 1 762 1 998 1 941

23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel 40 131 -91 -549 -2 054 3 643

24 Näringsliv 494 484 9 498 495 487

25 Allmänna bidrag till kommuner 11 246 3 348 7 898 8 310 8 666 8 451

26 Statsskuldsräntor m.m. -5 100 0 -5 100 -12 900 -8 500 -3 000

27 Avgiften till Europeiska unionen -167 12 -178 -134 -1 671 -1 913
 Minskning av 

anslagsbehållningar -532 -532 -785 -969 -4 660

 Summa utgiftsområden 2 973 9 788 -11 146 151 4 180 -4 209 -2 661 6 570
 Ålderspensionssystemet vid sidan 

av statsbudgeten -3 708 -3 077 -631  -2 758 -3 554 -5 106
 Takbegränsade utgifter 4 365 9 788 -14 223 -480 9 280 5 933 2 285 4 464

Anm. Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statsbudgeten för 2011. 
1 Hela revideringen av prognosen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förutom de orsakade av beslut/reformer, har betraktats som en följd av ändrade 
makroekonomiska förutsättningar. 
2 Inklusive tekniska justeringar, se avsnitt 4.5. 
Källa: Egna beräkningar. 
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8.2.1 Nya föreslagna och aviserade 
reformer för perioden 2011–2014 

För varje utgiftsområde sammanfattas i detta 
avsnitt anslagseffekter av de reformer som reger-
ingen föreslår för 2011 samt aviserar för 2012–
2014. Anslagseffekterna redovisas i förhållande 
till den beräkning som låg till grund för 2010 års 
ekonomiska vårproposition. Avsnittet omfattar 
inte de anslagseffekter som orsakas av pris- och 
löneomräkning, övriga makroekonomiska för-
ändringar eller ändrade volymer i transfererings-
systemen (se avsnitt 8.2.2). 

Avsnittet innehåller inte heller någon 
redovisning av de förslag som regeringen lämnar 
i propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 
(prop. 2010/11:2). Förslagen avseende 2010 
framgår dock övergripande av tabell 8.11. 

De reformer som föreslås i denna proposition 
medför en ökning av föreslagna anslagsmedel 
2011 med 9,8 miljarder kronor, i förhållande till 
beräkningarna i 2010 års ekonomiska vår-
proposition (exkl. de anslagsförändringar som 
föranleder teknisk justering av utgiftstaket samt 
den del av övergången till bruttoredovisning av 
avgifter inom utgiftsområde 22 som inte 
föranleder teknisk justering av utgiftstaket).62 
Bland annat på grund av att några av reformerna 
är temporära uppgår ökningen av anslagsmedel 
för de därpå närmast följande åren till lägre 
belopp. År 2014 uppgår budgeteffekten av nya 
utgiftsreformer till 6,9 miljarder kronor. 
Därutöver ökas anslagen med 9 miljarder kronor 
2011–2014 till följd av åtgärder som innebär 
tekniska justeringar av utgiftstaket och med 
0,6 miljarder kronor till följd av övergången till 
bruttoredovisning inom utgiftsområde 22. 

 
 
                                                      
62 I samband med skapandet av mer enhetliga finansieringsformer för 

Transportstyrelsens verksamhet kommer ett stort antal avgifter som i dag 

är nettoredovisade att fr.o.m. 2011 bruttoredovisas på statsbudgeten. 

Totalt uppgår beloppet till 1,59 miljarder kronor. En sådan omläggning 

motiverar normalt en teknisk justering uppåt av utgiftstaket. Emellertid 

flyttades delar av dessa avgifter (motsvarande 0,5 miljarder kronor) i 

motsatt riktning år 2001 (från att ha varit bruttoredovisade till att bli 

nettoredovisade) utan att utgiftstaket justerades nedåt. Denna del av 

beloppet motiverar därför inte en justering av taket uppåt vid återgången 

till bruttoredovisning. Den tekniska justeringen uppgår därför till 1,09 

miljarder kronor. Hela förändringen (alltså även den del som inte 

motiverar en takjustering) motsvaras av ökade inkomster på 

statsbudgetens inkomstsida och statsbudgetens saldo påverkas därmed 

inte. 

Under respektive utgiftsområde redovisas 
föreslagna eller aviserade reformer med en an-
slagspåverkan på minst 50 miljoner kronor per år 
(se vidare tabell 8.11 i slutet av detta avsnitt). I 
normalfallet förutsätts de redovisade anslags-
förändringarna motsvaras av lika stora utgifts-
förändringar. 

För närmare beskrivningar av reformerna 
hänvisas till respektive utgiftsområdesvolym. 

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 

Anslaget Bidragsfastigheter används för under-
hållskostnader och löpande driftsunderhåll för 
de bidragsfastigheter som förvaltas av Statens 
fastighetsverk. Regeringen föreslår att anslaget 
ökas med 60 miljoner kronor för 2011. Bak-
grunden till det är bland annat att fastigheternas 
underhåll är eftersatt. 

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 

Skatteverket har de senaste åren fått en rad nya 
arbetsuppgifter som bland annat krävt om-
fattande investeringar i IT-system. Regeringen 
föreslår därför att anslaget Skatteverket ökas med 
115 miljoner kronor 2011 och beräknar att 
anslaget ökas med 115 miljoner kronor för 
respektive år 2012, 2013 och 2014. 

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap 

Till följd av beslut om minskade utbildnings-
volymer och rationaliseringar inom officersut-
bildningen föreslår regeringen att dessa medel 
omfördelas till Försvarsmaktens verksamhet. 
Regeringen föreslår att anslaget Förbandsverk-
samhet och beredskap ökas med 23 miljoner 
kronor 2011 i förhållande till beräkningarna i 
2010 års ekonomiska vårproposition. För 2012 
beräknas anslaget ökas med 43 miljoner kronor, 
för 2013 med 51 miljoner kronor och 2014 med 
56 miljoner kronor. Samtidigt minskas anslaget 
Officersutbildning m.m. med motsvarande 
belopp.  

Riksdagen har bemyndigat regeringen att 
under 2010 anskaffa ett nytt medeltungt 
helikoptersystem (prop. 2009/10:99, bet. 
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2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348). Reger-
ingen bedömer att kostnaderna för driften av 
ett nytt helikoptersystem överstiger den 
beräkning som regeringen gjorde i proposi-
tionen Vårtilläggsbudget för 2010 och föreslår 
därför att anslaget Förbandsverksamhet och 
beredskap ökas med 110 miljoner kronor 2011 i 
förhållande till beräkningarna i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget ökas med 
110 miljoner kronor respektive år. Samtidigt 
minskas anslaget Anskaffning av materiel och 
anläggningar med motsvarande belopp.  

Anslaget Försvarsexportmyndigheten upp-
fördes på statsbudgeten efter förslag i 
propositionen Vårtilläggsbudget för 2010. 
Anslaget används för statligt stöd till 
försvarsindustrin för export av försvars-
materiel samt försäljning och upplåtelse av 
materiel inom försvarssektorn som inte längre 
behövs för statens verksamhet. Regeringen 
föreslår att anslaget uppgår till 80 miljoner 
kronor 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget uppgå till 80 miljoner 
kronor för respektive år. För att finansiera 
verksamheten vid den nya myndigheten 
minskas anslaget Anskaffning av materiel och 
anläggningar med 24,5 miljoner kronor, 
anslaget Vidmakthållande, avveckling m.m. av 
materiel och anläggningar med 24,5 miljoner 
kronor, anslaget Totalförsvarets forsknings-
institut med 1 miljon kronor samt anslaget 
Internationella materielsamarbeten, industri-
frågor och exportstöd m.m. med 30 miljoner 
kronor respektive år i förhållande till 
beräkningarna i 2010 års ekonomiska vår-
proposition.  

Slutligen föreslår regeringen att anslaget 
Gemensam radiokommunikation för skydd och 
säkerhet ökas med 122 miljoner kronor 2011 i 
förhållande till beräkningarna i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. Anledningen är 
att anslutningsgraden till Rakelsystemet varit 
lägre än beräknat, varför ett underskott i 
finansieringen av driftkostnaderna beräknas 
uppstå 2011. Finansiering sker genom att 
anslaget Krisberedskap minskas med 
100 miljoner kronor, anslaget Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap med 2 miljoner 
kronor samt det under utgiftsområde 4 

Rättväsendet uppförda anslaget Polis-
organisationen med 20 miljoner kronor. 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 

I förhållande till vad som tidigare beslutats anser 
regeringen att fördelningen mellan internatio-
nellt utvecklingssamarbete och reformsamarbete 
i Östeuropa bör förändras. Regeringen föreslår 
därför att anslaget Reformsamarbete i Östeuropa 
ökas med 54 miljoner kronor 2011 i förhållande 
till beräkningarna i 2010 års ekonomiska 
vårproposition. För 2012, 2013 och 2014 
beräknar regeringen att anslaget ökas med 
54 miljoner kronor respektive år i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vårproposi-
tion. Ökningen finansieras genom att anslaget 
Biståndsverksamhet minskas med motsvarande 
belopp respektive år.  

Enligt riksdagens beslut med anledning av 
propositionen Konkurrera med kvalitet - 
studieavgifter för utländska studenter (prop. 
2009/10:65, bet. 2009/10:ubU15, rskr. 
2009/10:230) inrättas två stipendieprogram för 
att främja rekryteringen av studenter från 
länder utanför europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). Ett program riktas 
till studenter från länder med vilka Sverige har 
ett långsiktigt utvecklingssamarbete och 
finansieras inom ramen för utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. Ett andra stipendie-
program föreslås med syfte att stödja 
lärosätenas rekrytering av särskilt kvalificerade 
studenter. Till den del det andra programmet 
avser studenter från länder som av OECD:s 
biståndskommitté DAC definieras som 
biståndsländer finansieras det genom 
avräkning från biståndsramen. Anslaget 
Biståndsverksamhet föreslås därför minska med 
26 miljoner kronor för 2011 i förhållande till 
beräkningarna i 2010 års ekonomiska 
vårproposition. För 2012–2014 beräknas 
anslaget minskas med 51 miljoner kronor per 
år. 

Utgiftsområde 8 Migration 

Regeringen bedömer att antalet asylsökande 
kommer att öka i förhållande till vad som 
tidigare beräknats. Som en följd därav antas 
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ärendevolymen hos Migrationsverket öka i 
förhållande till vad som tidigare prognostiserats 
för 2011 och framåt. Regeringen föreslår därför 
att anslaget Migrationsverket ökas med 
269 miljoner kronor för 2011 i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. För 2012 beräknar regeringen att 
anslaget ökas med 121 miljoner kronor, för 2013 
med 150 miljoner kronor samt för 2014 med 
110 miljoner kronor i förhållande till beräk-
ningen i 2010 års ekonomiska vårproposition.  

Till följd av den ambitionshöjning 
regeringen genomför vid arbetet med 
nyanlända flyktingars etablering i och med 
genomförandet av etableringsreformen höjs 
schablonbeloppet för kvotflyktingar. 
Regeringen föreslår därför att anslaget 
Migrationspolitiska åtgärder ökas med 
50 miljoner kronor för 2011. För 2012 
beräknar regeringen att anslaget ökas med 
50 miljoner kronor och för 2013 och 2014 
beräknas anslaget ökas med 70 miljoner 
kronor per år i förhållande till 2010 års 
ekonomiska vårproposition.  

I syfte att bidra till finansieringen av EU-
direktiv föreslås att anslagen Domstolsprövning 
i utlänningsärenden och Kostnader vid 
domstolsprövning i utlänningsärenden samman-
lagt minskas med 64 miljoner kronor för 2011. 
För 2012–2014 beräknas anslagen tillsammans 
minskas med 84 miljoner kronor per år. 

Som redovisats ovan bedömer regeringen att 
antalet asylsökande ökar i förhållande till vad 
som tidigare beräknats. Migrationsverket 
bedöms därför avgöra fler asylärenden än vad 
som tidigare antagits. Regeringen föreslår 
därför att anslaget Offentligt biträde i 
utlänningsärenden ökas med 137 miljoner 
kronor för 2011 i förhållande till beräkningen i 
2010 års ekonomiska vårproposition. För 2012 
beräknas anslaget ökas med 117 miljoner 
kronor och för 2013 respektive 2014 beräknas 
anslaget ökas med 107 miljoner kronor i 
förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition.  

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg 

Regeringen föreslår i denna proposition en 
nationell satsning på förstärkt patientsäkerhet. 

Bland annat föreslås ett tidsbegränsat årligt 
stimulansbidrag till landstingen med inriktning 
på ökad patientsäkerhet. Bidraget ska fördelas till 
landstingen utifrån uppnådda resultat. Mot 
denna bakgrund föreslås att anslaget Bidrag till 
hälso- och sjukvård ökas med 500 miljoner 
kronor 2011. För åren 2012 till 2014 beräknas 
anslaget ökas med 675 miljoner kronor per år i 
förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. 

För att förbättra situationen för patienter 
som på grund av långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning har ett ökat behov av 
tandvård föreslås en utvecklad tandvårds-
reform. Till följd av detta beräknas anslaget 
Tandvårdsförmåner m.m. ökas med 
500 miljoner kronor per år från och med 2012 i 
förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition.  

För att åstadkomma en sammanhållen vård 
och omsorg för äldre föreslås ett tidsbegränsat 
prestationsbaserat statsbidrag till landstingen. 
Satsningen syftar till att effektivisera 
användandet av resurser så att vården och 
omsorgen i större grad utgår från patienternas 
behov samt organiseras effektivare. Bidraget 
ska fördelas till landstingen utifrån uppnådda 
resultat. För detta ändamål beräknas anslaget 
Bidrag till hälso- och sjukvård ökas med 
325 miljoner kronor per år 2012–2014 i 
förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition.  

En fyraårig satsning i form av stimulans-
medel för lokala frivilliga värdighetsgarantier 
föreslås. För detta ändamål föreslås anslaget 
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldre-
politiken ökas med 100 miljoner kronor 2011. 
För åren 2012–2014 beräknar regeringen att 
anslaget ökas med 100 miljoner kronor 
respektive år i förhållandena till beräkningen i 
2010 års ekonomiska vårproposition. Utöver 
detta föreslås anslaget Stimulansbidrag och 
åtgärder inom äldrepolitiken ökas med 
ytterligare 100 miljoner kronor 2011 för övriga 
satsningar inom äldrepolitiken. För åren 2012–
2014 beräknas anslaget ökas med 100 miljoner 
kronor per år i förhållande till beräkningen i 
2010 års ekonomiska vårproposition. 

Med anledning av ett förtydligande i social-
tjänstlagen avseende anhörigstöd för den som 
vårdar anhörig som är långvarigt sjuk, äldre 
eller person med funktionshinder (prop. 
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2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 
2008/2009:249) föreslår regeringen att anslaget 
Stimulansbidrag och åtgärder inom äldre-
politiken minskas med 300 miljoner kronor 
2011 i förhållande till beräkningarna i 2010 års 
ekonomiska vårproposition.  För åren 2012–
2014 beräknas anslaget minskas med 
motsvarande belopp. Samtidigt ökas anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning under utgifts-
område 25 Allmänna bidrag till kommuner 
med motsvarande belopp. 

De särskilda satsningarna inom det alkohol-, 
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska 
området föreslås fortsätta. Till följd av detta 
föreslås anslaget Alkohol-, narkotika, dopnings- 
och tobakspolitiska åtgärder ökas med 185 
miljoner kronor 2011. För åren 2012 till 2014 
beräknas anslaget ökas med 185 miljoner 
kronor per år i förhållande till beräkningen i 
2010 års ekonomiska vårproposition.  

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och handikapp 

I enlighet med tidigare beslut minskar 
Försäkringskassans anslag med 250 miljoner 
kronor år 2011 i förhållande till 2010. Sedan flera 
år tillbaka bedrivs ett arbete för att effektivisera 
verksamheten. Kostnaderna har trots detta inte 
anpassats till tilldelade medel. Det är nödvändigt 
att Försäkringskassan anpassar sig till givna 
ekonomiska ramar. För att möjliggöra 
anpassningen samtidigt som kravet på god 
kvalitet i handläggningen och service till 
medborgarna uppfylls föreslår regeringen att 
anslaget Försäkringskassan ökas 400 miljoner 
kronor för 2011 i förhållande till beräkningarna i 
2010 års ekonomiska vårproposition. För 2012 
beräknas anslaget ökas med 400 miljoner kronor. 
I kombination med det föreslagna tillskottet 
2011 samt det beräknade tillskottet för 2012 
kommer regeringen att vidta åtgärder till stöd 
för den anpassning som behöver åstadkommas. 

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom 

Pensionsmyndigheten finansieras genom tre 
källor: anslag på statsbudgeten, medel från AP-
fonderna och premiepensionssystemet. Den 
fördelning som gjordes mellan de olika 

finansieringskällorna i samband med budget-
propositionen för 2010 innehöll stora 
osäkerheter. Nu när Pensionsmyndigheten har 
bildats kan det konstateras att verksamhetens 
kostnader har en annan sammansättning än i den 
tidigare myndighetsstrukturen. En omfördelning 
mellan finansieringskällorna bör därför göras. 
Omfördelningen innebär att anslaget Pensions-
myndigheten ökas med 130 miljoner kronor 
2011. För 2012 beräknas anslaget ökas med 
100 miljoner kronor och för 2013 och 2014 
beräknas anslaget ökas med 120 miljoner kronor 
per år i förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. De sammanlagda 
administrationskostnaderna ligger dock fast. 
Samtidigt beräknas regelförenklingar för 
bostadstillägg till pensionärer leda till minskade 
administrationskostnader för Pensionsmyndig-
heten med cirka 30 miljoner kronor per år från 
2012.  

Mot denna bakgrund föreslås att anslaget 
Pensionsmyndigheten ökas med cirka 
130 miljoner kronor 2011. För 2012 beräknas 
anslaget ökas med cirka 70 miljoner kronor 
och för 2013 och 2014 beräknas anslaget ökas 
med 90 miljoner kronor per år i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska 
vårproposition. 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för 
familjer och barn 

För att underlätta för familjer avser regeringen 
att föreslå att föräldrar fr.o.m. den 1 januari 2012 
ska kunna ta ut föräldrapenning samtidigt i 
trettio dagar under barnets första levnadsår. 
Rätten gäller de föräldrapenningdagar som kan 
överlåtas och inte de två månader som är 
reserverade för respektive förälder. De 
nuvarande tio s.k. pappadagarna kvarstår. Till 
följd av detta beräknas anslaget Föräldra-
försäkring ökas med 72 miljoner kronor 
respektive år 2012–2014 i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition.  

För att öka jämställdheten i uttaget av 
föräldrapenningen avser regeringen att föreslå att 
jämställdhetsbonusen förenklas fr.o.m. den 1 
januari 2012. Förenklingen innebär att bonusen 
utbetalas tillsammans med föräldrapenningen i 
stället för att som i dag ges som en kreditering på 
skattekontot. När den förälder som har tagit ut 
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minst dagar tar ut föräldrapenning får båda 
föräldrarna 50 kronor i jämställdhetsbonus per 
dag. Till följd av detta beräknas anslaget 
Föräldraförsäkring ökas med 60 miljoner kronor 
respektive år 2012–2014 i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. 

För att förbättra den ekonomiska situationen 
för barnfamiljer, särskilt ensamstående föräldrar, 
avser regeringen att föreslå att bostadsbidragets 
särskilda bidrag för barnfamiljer höjs fr.o.m. den 
1 januari 2012. Bidraget höjs med 350 kr för 
familjer med ett barn, 425 kronor för två barn 
och 600 kr för tre eller flera barn. Till följd av 
detta beräknas anslaget Bostadsbidrag ökas med 
710 miljoner kronor respektive år 2012–2014 i 
förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. 

Utgiftsområde 13 Integration och 
jämställdhet 

Som en del i regeringens fortsatta arbete med 
jämställdhet görs en särskild satsning för 
kommande mandatperiod genom att avisera 
anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder 
240 miljoner kronor 2011. För åren 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget årligen anslås 
240 miljoner kronor. Av dessa medel är 
205 miljoner kronor en ökning i förhållande 
till 2010 års ekonomiska vårproposition och en 
tidsbegränsad årlig satsning. 

Den 1 december 2010 träder nya regler i 
kraft som syftar till att påskynda 
arbetsmarknadsetableringen för nyanlända 
flyktingar och andra skyddsbehövande samt 
deras anhöriga. Staten tar därmed ett större 
ansvar för nyanländas etableringar och 
Arbetsförmedlingen ska ha ett samordnande 
ansvar. För dessa ändamål föreslår regeringen 
att anslaget Etableringsersättning till vissa 
nyanlända invandrare ökas med 540 miljoner 
kronor för 2011. För 2012 till 2014 bedömer 
regeringen att anslaget behöver ökas med 
1 161 miljoner kronor för respektive år 
jämfört med vad som beräknats i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. Vidare föreslås 
anslaget Ersättning till etableringslotsar och 
insatser för vissa nyanlända invandrare ökas 
med 250 miljoner kronor för 2011. För 2012 
beräknas anslaget ökas med 450 miljoner 

kronor och för 2013 och 2014 med 
560 miljoner kronor per år. Samtidigt minskas 
anslaget Kommunersättningar vid flykting-
mottagande med motsvarande belopp. 

Med anledning av de nya reglerna föreslår 
regeringen även att anslaget Kommunersättningar 
vid flyktingmottagande för 2011 minskas med 
242 miljoner kronor. För 2012 beräknas anslaget 
minskas med 450 miljoner kronor, och för 2013 
och 2014 beräknas anslaget minskas med 
530 miljoner kronor per år i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. För samtliga år överförs medlen till 
utgiftsområde 14 genom att anslaget Arbets-
förmedlingens förvaltningskostnader ökas med 
motsvarande belopp. 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv 

De ljusare utsikterna i ekonomin innebär att 
åtgärderna för att mildra krisens konsekvenser 
på arbetsmarknaden successivt kommer att 
anpassas efter det nya arbetsmarknadsläget. 
Strategin kommer fortfarande vara att motverka 
långa arbetslöshetstider samt att säkerställa att 
de människor som är arbetslösa står till 
arbetsmarknadens förfogande och är anställ-
ningsbara när arbetskraftsefterfrågan vänder 
uppåt. För att den ökande arbetskrafts-
efterfrågan ska leda till en varaktigt högre 
sysselsättning är det viktigt att arbetslösa söker 
jobb och att antalet personer med långa 
arbetslöshetstider minskar. Regeringen föreslår 
därför en satsning under 2011 på fler platser 
inom arbetspraktik, coachning i Arbets-
förmedlingens regi, en förstärkning av Arbets-
förmedlingens förvaltningsanslag, en förstärk-
ning av det särskilda anställningsstödet samt 
flera insatser särskilt inriktade mot ungdomar. 
Förstärkning av det särskilda anställningsstödet 
för deltagare inom jobb och utvecklingsgarantin 
sker genom en höjning av taket för ersättning till 
arbetsgivaren och gäller under 2011 och 2012. 
Ett ekonomiskt stöd för handledning införs 
dessutom till arbetsgivare.  

De riktade insatserna för ungdomar syftar 
till att fler ungdomar ska återgå till studier 
genom högre studiebidrag för arbetslösa 
ungdomar som saknar grundskole- eller 
gymnasieutbildning och genom en förlängning 
av folkhögskolesatsningen som infördes 2010. 
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Det högre studiebidraget för ungdomar som 
saknar fullständig grund- eller gymnasie-
utbildning gäller tillfälligt under 2011, och 
fasas ut under 2012 och 2013. Dessutom 
kommer fler ungdomar att kunna få stöd inom 
jobbgarantin för ungdomar genom att en 
ramtid införs. Ramtiden innebär att det är 
tillåtet att arbeta en månad inom en 
fyramånadersperiod och ändå ha möjlighet att 
erbjudas stöd inom ramen för jobbgarantin. 
Införandet av ramtid är en permanent 
förändring.  

Sammantaget uppgår satsningarna till 
2 102 miljoner kronor under 2011. Ramen för 
utgiftsområdet föreslås dock ökas med 
1 162 miljoner kronor 2011 eftersom de ökade 
programvolymerna innebär att utgifterna 
beräknas minska för exempelvis arbetslöshets-
försäkringen när personer övergår från öppen 
arbetslöshet till deltagande i program och för 
aktivitetsstödet när personer lämnar jobb- och 
utvecklingsgarantin för särskilt anställningsstöd. 
Dessutom ligger en del av utgifterna under 
utgiftsområde 15 Studiestöd och 16 Utbildning 
och universitetsforskning. För 2012 beräknas 
ramen för utgifterna ökas med 443 miljoner 
kronor, för 2013 med 269 miljoner kronor och 
för 2014 med 77 miljoner kronor. 

Med anledning av förslagen förslår regeringen 
att anslaget Arbetsförmedlingens förvaltnings-
kostnader för 2011 ökas med 200 miljoner 
kronor. Regeringen föreslår vidare att anslaget 
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 
för 2011 ökas med 119 miljoner kronor. För 
2012 och 2013 beräknas anslaget minskas med 
393 respektive 175 miljoner kronor medan 
anslaget beräknas ökas med 46 miljoner kronor 
2014. Regeringen förslår också att anslaget 
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser för 2011 ökas med 843 miljoner 
kronor. För åren 2012–2014 beräknas anslaget 
ökas med 836, 444 respektive 31 miljoner kronor 
i förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition.  

De nya reglerna angående nyanlända 
invandrares etablering på arbetsmarknaden 
(prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 
2009/10:208) innebär att Arbetsförmedlingen 
kommer att ha ett samordnande ansvar för att 
påskynda den nyanländes etablering. Med 
anledning av regeländringarna föreslår 
regeringen att anslaget Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader för 2011 ökas med 

242 miljoner kronor. För 2012 beräknas anslaget 
ökas med 451 miljoner kronor, och för 2013 och 
2014 beräknas anslaget ökas med 530 miljoner 
kronor per år jämfört med beräkningen i 2010 
års ekonomiska vårproposition. För samtliga år 
överförs medlen från utgiftsområde 13 genom 
att anslaget Kommunersättningar vid flykting-
mottagande minskas med motsvarande belopp. 

Slutligen föreslår regeringen att anslaget 
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser ökas med 50 miljoner kronor 2011 
för en förstärkning av instegsjobb. För år 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget ökas med 
50 miljoner kronor per år. 

Utgiftsområde 15 Studiestöd 

Regeringens förslag om 10 000 fler platser på 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 
(yrkesvux) för läsåret 2010/11 medför att 
behovet av studiemedel ökar. Som en följd av 
detta föreslår regeringen att anslagen Studie-
medel m.m och Studiemedelsräntor m.m. ökas 
med 240 miljoner kronor 2011. 

Vidare föreslår regeringen 5 900 platser på 
lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen för 
2011–2014. Som en följd av behovet av 
studiemedel för dessa platser beräknar 
regeringen att anslagen Studiemedel m.m. och 
Studiemedelsräntor m.m. ökas med 48 miljoner 
kronor 2012, med 59 miljoner kronor 2013 och 
med 74 miljoner kronor 2014 i förhållande till 
beräkningarna i 2010 års ekonomiska vår-
proposition.  

För att ge studerande en förbättrad 
ekonomisk situation föreslår regeringen att 
lånedelen i studiemedlet höjs med 498 kronor 
per studiemånad från och med den 1 juli 2011. 
Anslaget för Studiemedelsräntor m.m. föreslås 
därför ökas med 12 miljoner kronor 2011. För 
2012 beräknas anslaget ökas med 34 miljoner 
kronor, 2013 med 71 miljoner kronor och 2014 
med 132 miljoner kronor.  

Ungdomar som saknar fullständig 
grundskole- och gymnasieutbildning har i dag 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I syfte 
att öka incitamenten att återgå till studier 
bedömer regeringen att arbetslösa ungdomar i 
åldrarna 20–25 år som saknar fullständig 
grundskole- eller gymnasieutbildning från och 
med den 1 januari 2011 tillfälligt bör kunna få  
den högre studiebidragsnivån för studier på 
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grundskole- eller gymnasienivå. Den högre 
studiebidragsnivån bör lämnas för studier som 
påbörjas under 2011 och lämnas till dess att 
slutbetyg erhålls på antingen grundskole- eller 
gymnasienivå, dock längst under tre år. Endast 
ungdomar som är inskrivna i jobbgarantin för 
ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin 
och som har avbrutit sina studier före 
halvårsskiftet 2010 bör omfattas av den tillfälliga 
satsningen. Regeringen föreslår därför att 
anslagen Studiemedel m.m. och Studie-
medelsräntor m.m. ökas med 160 miljoner 
kronor 2011. För 2012 beräknar regeringen att 
anslagen ökas med 80 miljoner kronor och 2013 
med 40 miljoner kronor. 

Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning 

Ett väl fungerande utbildningssystem är viktigt 
såväl för individen som för samhället. För att 
stärka utbildningssystemet föreslår regeringen 
satsningar riktade främst mot grund- och 
gymnasieskolan, men också satsningar på 
lärlingsutbildningar och högskolan.  

Regeringen föreslår flera förändringar som 
berör anslaget Utveckling av skolväsende och 
annan pedagogisk verksamhet. För att stärka elev-
hälsan inrättas ett tillfälligt stimulansbidrag 
under 2012 och 2013. Nämnda anslag beräknas 
därför ökas med 250 miljoner kronor 2012 och 
400 miljoner kronor 2013 i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. Vidare pågår sedan 2009 en satsning 
som syftar till att stärka elevernas intresse och 
kunskaper i matematik, naturvetenskap och 
teknik. Denna pågående satsning föreslås för-
längas till 2012, varför anslaget beräknas ökas 
med 200 miljoner kronor 2012 i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. Enligt regeringen ska lärlings-
utbildning vara ett permanent inslag i den 
reformerade gymnasieskolan. Regeringen före-
slår ett tillfälligt statligt stöd under uppbygg-
nadsskedet av lärlingsutbildningarna, varför 
anslaget föreslås ökas med 44 miljoner kronor 
2011, och beräknas ökas med 146 miljoner 
kronor 2012, med 277 miljoner kronor 2013 och 
med 327 miljoner kronor 2014 i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. 

I syfte att öka lärarnas kompetens och höja 
andelen behöriga lärare pågår sedan 2007 en 
särskild satsning kallad Lärarlyftet. Regeringen 
föreslår att satsningen förlängs till 2014, dock 
med ett något ändrat upplägg och under 
benämningen Lärarlyftet II. Anslaget Fortbild-
ning av lärare och förskolepersonal beräknas 
därför ökas med 310 miljoner kronor 2012, med 
265 miljoner kronor 2013 och med 115 miljoner 
kronor 2014 i förhållande till beräkningen i 2010 
års ekonomiska vårproposition. 

Läsa-skriva-räkna-satsningen infördes 2008 i 
syfte att förbättra elevernas baskunskaper. Den 
pågående satsningen föreslås nu förlängas med 
två år till 2012. Anslaget Förstärkning av 
basfärdigheter föreslås därför ökas med 
400 miljoner kronor 2011 och beräknas ökas 
med 250 miljoner kronor 2012 i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. 

I rådande konjunkturläge och för att 
motverka arbetslösheten är det motiverat att 
temporärt öka antalet platser på yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) med 
10 000 fler platser för läsåret 2010/11. Anslaget 
Statligt stöd till vuxenutbildning föreslås därför 
ökas med 250 miljoner kronor 2011. Vidare 
föreslår regeringen att totalt 5 900 lärlingsplatser 
införs inom vuxenutbildningen för 2011–2014. 
Anslaget för Statligt stöd till vuxenutbildningen 
beräknas därför ökas med 102 miljoner 2012, 
126 miljoner kronor 2013 och 157 miljoner 
kronor 2014 i förhållande till beräkningen i 2010 
års ekonomiska vårproposition. 

Regeringens förslag att under 2011 göra det 
högre studiebidraget tillgängligt för arbetslösa 
ungdomar mellan 20–25 år syftar till öka de 
ekonomiska incitamenten för de ungdomar som 
saknar slutbetyg från grund- eller gymnasie-
skolan att återgå till reguljära studier. Som en 
följd av detta förslag bedömer regeringen att 
medel bör tillföras kommunsektorn för ökade 
utbildningskostnader. Anslaget Statligt stöd till 
vuxenutbildningen föreslås därför ökas med 
50 miljoner kronor 2011. För 2012 beräknas 
anslaget ökas med 25 miljoner kronor och 2013 
med 12 miljoner kronor.  

Efter förslag i propositionen Konkurrera med 
kvalitet – studieavgifter för utländska studenter 
(prop. 2009/10:65, bet. 2009/10,UbU15, 
rskr.2009/10:230) införs studieavgifter för 
studenter från länder utanför europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) från och 
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med 2011. I budgetpropositionen för 2010 
beräknade regeringen att grundutbildnings-
anslagen skulle minskas med 111 miljoner 
kronor 2011. För 2012 beräknades anslagen vara 
oförändrade och fungera som en nedtrappning 
av den tillfälliga ökningen av antalet 
högskoleplatser. För 2013 och 2014 beräknas 
grundutbildningsanslagen minskas med 539 
miljoner kronor (5 miljoner kronor av 
minskningen ligger under utgiftsområde 23 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel). Till 
följd av minskningen på grundutbildnings-
anslagen frigörs ett ekonomiskt utrymme, inom 
ramen för lärosätenas ordinarie takbelopp, om 
495 miljoner kronor för 2013 och 2014. Detta 
utrymme är avsett att disponeras inom 
högskoleområdet för bl.a. kvalitetssatsningar. 
Regeringen avser att återkomma med den 
slutliga fördelningen.    

Inom den högre utbildningen har 
studentgrupperna ökat och den lärarledda tiden 
minskat. Detta gäller särskilt utbildningar inom 
humaniora och samhällsvetenskap. För att stärka 
kvaliteten på den högre utbildningen beräknas 
grundutbildningsanslagen ökas med 200 
miljoner kronor 2012. Från och med 2013 
beräknas grundutbildningsanslagen ökas med 
ytterligare 200 miljoner kronor.  

Enligt riksdagens beslut med anledning av 
propositionen Konkurrera med kvalitet –
studieavgifter för utländska studenter (prop. 
2009/10:65) inrättas två stipendieprogram för att 
främja rekryteringen av studenter från länder 
utanför EES. Ett program riktas till studenter 
från länder med vilka Sverige har ett långsiktigt 
utvecklingssamarbete. Stipendieprogrammet 
finansieras inom ramen för utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. Ett andra stipendie-
program införs med syfte att stödja lärosätenas 
rekrytering av särskilt kvalificerade studenter. 
Medel avsätts också för informationsinsatser om 
Sverige som studieland. Anslaget Särskilda 
utgifter inom universitet och högskolor m.m. 
föreslås därför ökas med 20 miljoner kronor 
2011. För 2012 beräknas anslaget ökas med 
20 miljoner kronor och 2013 och 2014 med 
65 miljoner kronor.  

 Regeringen föreslår en förlängning av 
satsningen på vidareutbildning av lärare och 
föreslår därför att anslaget Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. ökas med 
22 miljoner kronor 2011. För 2012 beräknas 
anslaget ökas med 50 miljoner kronor, för 2013 

med 100 miljoner kronor och för 2014 med 
100 miljoner kronor. Inom ramen för 
utbildningssatsningen föreslår regeringen också 
att medel tillförs för forskarskolor. För 2011 
föreslås därför att anslaget Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. ökas med 51 miljo-
ner kronor. För 2012 beräknas anslaget ökas 
med 70 miljoner kronor, för 2013 med 
115 miljoner kronor och för 2014 med 15 
miljoner i förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. 

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid 

Regeringen föreslår att ett nytt anslag Bidrag till 
regional kulturverksamhet uppförs på 
statsbudgeten i samband med att en ny modell 
för fördelning av statliga medel till regional och 
lokal kulturverksamhet inrättas i enlighet med 
riksdagens beslut från december 2009 (prop. 
2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). Med anledning av detta föreslår 
regeringen att anslaget Bidrag till regional 
kulturverksamhet anvisas 1 241  miljoner kronor 
för 2011. Samtidigt föreslås att motsvarande 
belopp omfördelas genom att en rad andra anslag 
inom utgiftsområdet minskas. Bland annat 
föreslås att anslagen Försöksverksamhet med 
ändrad regional fördelning av kulturpolitiska 
medel, Bidrag till regional musikverksamhet samt 
regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner, Bidrag till biblioteks-
verksamhet, Främjande av hemslöjden, Bidrag till 
regional arkivverksamhet samt Bidrag till 
regionala museer inte förs upp på statsbudgeten. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
Bidrag till regional kulturverksamhet uppgå till 
1 241 miljoner kronor.  

Regeringen bedömer att de statliga insatserna 
inom musikområdet behöver reformeras och 
föreslår en ny struktur för den centrala 
musikorganisationen. Med anledning av detta 
föreslår regeringen att ett nytt anslag Statens 
musikverk uppförs på statsbudgeten och anvisas 
120 miljoner kronor för 2011. Ökningen 
finansieras genom neddragning på anslagen 
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, 
Dansens hus, Svenska rikskonserter, Drottning-
holms slottsteater och Voksenåsen och Centrala 
museer: myndigheter Därmed kommer Statens 
musiksamlingar och bidraget till Svenska 
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rikskonserter att upphöra helt. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget Statens musikverk 
uppgå till 104 miljoner kronor för respektive år. 

Regeringen föreslår att den tillfälliga sats-
ningen Idrottslyftet förlängs. Samtidigt bör det 
bidrag avseende Idrottslyftet som betalas ut från 
AB Svenska Spel upphöra och ersättas med ett 
förutsägbart bidrag. Anslaget Stöd till idrotten 
föreslås därför ökas med 500 miljoner kronor för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
ökas med 500 miljoner kronor i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition.  

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård 

Sveriges klimatmål innebär att utsläppen för de 
verksamheter som inte omfattas av EU:s 
utsläppshandel ska minska med 40 procent till 
2020 jämfört med 1990. En tredjedel av 
klimatmålet ska uppfyllas med flexibla 
mekanismer och regeringen bedömer att det 
behövs ytterligare medel för att nå det målet. 
Anslaget Insatser för internationella klimat-
investeringar beräknas därför ökas med 
100 miljoner kronor per år 2013 och 2014.  

Regeringen har även satt upp en vision att 
Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen. För att uppnå 
detta föreslår regeringen att en supermiljö-
bilspremie införs från och med 2012. 
Bedömningen är att det för detta ändamål 
behövs 20 miljoner kronor 2012, 80 miljoner 
kronor 2013 och 100 miljoner kronor 2014.  

Satsningen på havsmiljö fortsätter och 
anslaget Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
föreslås ökas med 93 miljoner kronor för 2011. 
För 2012 beräknas anslaget ökas med 
93 miljoner kronor och för 2013 och 2014 
minskas med 57 miljoner kronor jämfört med 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition.  

Regeringens arbete med att nå miljökvalitets-
målet Levande skogar fortsätter. Ytterligare 
medel föreslås därför avsättas på anslaget Skydd 
av värdefull natur. För 2011 föreslås anslaget 
ökas med 56 miljoner kronor och för 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget ökas med 
73 miljoner per år jämfört med beräkningen i 
2010 års ekonomiska vårproposition. 

Utgiftsområde 21 Energi 

Regeringen bedömer att ytterligare medel bör 
satsas på energiforskning. Det handlar dels om 
att införa ett demonstrationsprogram för elbilar 
och laddhybridsfordon under perioden 2011 till 
och med 2014 i syfte att underlätta en storskalig 
marknadsintroduktion av dessa fordon, dels om 
att förstärka satsningar inom bl.a. områdena 
bioenergi, vindkraft och s.k. smarta elnät.   

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
anslaget Energiforskning ökas med 80 miljoner 
kronor 2011 jämfört med beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. För 2012 beräknas 
anslaget ökas med sammanlagt 430 miljoner 
kronor. För 2013 och 2014 beräknas anslaget 
ökas med 50 miljoner kronor per år. Av de 
sammanlagda medlen som anvisas bedömer 
regeringen att 50 miljoner kronor per år bör 
avsättas till demonstrationsprogrammet för 
elbilar och laddhybridsfordon.  

I syfte att bidra till omställningen av 
energisystemet och till näringslivsutveckling 
inom energiteknikområdet bör nuvarande stöd 
för installation av solcellssystem förlängas till 
2012. Regeringen beräknar att anslaget 
Energiteknik ökas med 60 miljoner kronor 2012.  

Utgiftsområde 22 Kommunikationer 

Regeringen föreslår att ett nytt mer enhetligt 
finansieringssystem för Transportstyrelsens 
verksamhet införs. Regeringens förslag innebär 
att verksamhet som avser tillstånd, tillsyn och 
registerhållning i huvudsak finansieras med 
avgifter, medan verksamhet som avser t.ex. 
regelgivning och stabsuppgifter finansieras via 
anslag. Regeringen avser att i en särskild 
proposition i anslutning till denna budget-
proposition återkomma med förslag om de 
närmare förutsättningarna för systemet. 
Regeringen har gjort bedömningen att det är 
lämpligt att ändra redovisningen av 
avgiftsintäkterna så att de i huvudsak förs in på 
inkomsttitel och därmed inte längre disponeras 
av myndigheten. Sammantaget medför det 
ovanstående att anslaget för Transportstyrelsen i 
2011 års prisnivå föreslås ökas med 1 666 
miljoner kronor 2011 jämfört med beräkningen i 
2010 års ekonomiska vårproposition. År 2012 
beräknas ökningen till 1 682 miljoner och från 
och med 2013 till 1 714 miljoner kronor. 
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Ökningen motsvarar huvuddelen av intäkterna 
från den offentligrättsliga verksamheten som 
myndigheten skulle disponerat enligt nuvarande 
redovisningsprinciper.  

I Transportstyrelsens avgiftsfinansierade verk-
samhet finns ett ackumulerat underskott som 
vid utgången av 2010 beräknas uppgå till 
157 miljoner kronor. I och med övergången till 
redovisning mot inkomsttitel bör myndigheten 
2011 tillföras motsvarande medel för att 
inledningsvis balansera underskottet. Samtidigt 
bör anslaget Transportstyrelsen minskas med 
52 miljoner kronor per år 2011–2013 för att 
återställa det tillskott som föreslås för 2011. 

Övergången till bruttoprincip för den 
avgiftsfinansierade verksamheten motiverar även 
en teknisk justering av utgiftstaket motsvarande 
den prognostiserade intäkten från Transport-
styrelsens avgiftsbelagda verksamhet på 
1 592 miljoner kronor. Justeringen av 
utgiftstaket har dock inte motsvarat hela 
omfattningen av de avgifter som nu föreslås 
redovisas mot inkomsttitel. Orsaken till detta är 
att dåvarande regering 2001 genomförde en 
förändring som innebar att Vägverkets 
offentligrättsliga avgifter övergick från att 
redovisas mot inkomsttitel till att budgeteras 
netto, samtidigt som man undvek principen om 
att justera ned utgiftstaket för att bibehålla den 
finansiella stramheten. Omfattningen på den 
aktuella verksamheten uppgick till ca 
500 miljoner kronor, varför den tekniska 
justering som nu föreslås av utgiftstaket behöver 
reduceras med motsvarande belopp. 

Nivåerna för användningen av trängelskatten i 
Göteborg har justerats marginellt med anledning 
av uppdaterade prognoser. Till följd av detta 
beräknar regeringen att anslaget Väghållning åren 
2013 och 2014 ökas med 50 respektive 
30 miljoner kronor. 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 
2010 en femårig satsning i syfte att lansera 
Sverige som det nya matlandet i Europa och att 
förbättra maten i den offentliga sektorn. Med 
anledning av denna satsning föreslår regeringen 
att anslagen Konkurrenskraftig livsmedelssektor 
och Livsmedelsverket tillsammans ökas med 
80 miljoner kronor 2011 i förhållande till 

beräkningar i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. För åren 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget årligen ökas med 80 miljoner 
kronor. 

Utgiftsområde 24 Näringsliv 

Regeringen anser att det är viktigt att stärka 
entreprenörskap och företagande bland kvinnor 
och inom miljötekniksektorn. För 2011 föreslår 
regeringen att 100 miljoner kronor satsas för 
respektive område under anslaget Näringslivs-
utveckling m.m.. Vidare föreslår regeringen att 
anslaget Näringslivsutveckling m.m. för 2011 
ökas med 90 miljoner kronor för att utveckla 
innovationer och kunskapsintensivt företagande. 
Därutöver bör anslaget ökas med 15 miljoner 
kronor för regelförenklingsåtgärder. Samman-
taget föreslår regeringen att anslaget Näringslivs-
utveckling m.m. ökas med 305 miljoner kronor 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget ökas med 305 miljoner kronor per år i 
förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. 

Regeringen anser att det är viktigt att 
säkerställa nivån och kvaliteten i ALMIs 
rådgivnings- och finansieringsverksamhet samt 
att rådgivning, information och mentorskap till 
nya och befintliga företag bör utvecklas. 
Regeringen föreslår ett fortsatt ökat driftsbidrag 
till ALMI med 70 miljoner kronor för 2011 
genom att anslaget Tillväxtverket ökas med 
motsvarande belopp. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget ökas med 70 miljoner kronor 
per år i förhållande till beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. 

Regeringen anser att svensk forskning och 
utveckling bör nyttiggöras i högre utsträckning. 
Regeringen föreslår därför att anslaget Bidrag till 
kommersialisering av kunskap och innovation 
m.m. ökas med 60 miljoner kronor för 2011. 
Detta möjliggör för såddfinansiering i 
investeringar i nya produkter, tjänster och 
processer som har en kommersiell potential. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget ökas med 
60 miljoner kronor per år i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. 
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Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner 

Lågkonjunkturen har påverkat de ekonomiska 
förutsättningarna för kommuner och landsting. 
Det ekonomiska läget har förbättrats sedan 2010 
års ekonomiska vårproposition. Trots starkare 
ekonomisk utveckling bedöms dock 
kommunsektorns inkomster utvecklas relativt 
svagt 2011. Regeringen gör därför bedömningen 
att kommunsektorn bör tillföras ett tillfälligt 
statsbidrag motsvarande 3 miljarder kronor 
2011. Med anledning av detta föreslår regeringen 
att anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas 
med 3 miljarder kronor 2011. 

Regeringen aviserade i 2010 års ekonomiska 
vårproposition ett förhöjt grundavdrag för 
pensionärer i syfte att förstärka ekonomin för 
personer som är 65 år och äldre. Mot bakgrund 
av att bl.a. inkomstindex, som styr 
pensionsutvecklingen, har reviderats ned för 
2011 sedan 2010 års ekonomiska vårproposition 
föreslår regeringen en ytterligare sänkning av 
skatten för pensionärerna genom ett förhöjt 
grundavdrag. Satsningen omfattar 2,5 miljarder 
kronor utöver de 5 miljarder kronor som 
aviserades i vårpropositionen. För att reformen 
ska vara neutral för kommuner och landsting bör 
det generella statsbidraget till kommunsektorn 
ökas i motsvarande utsträckning. Mot denna 
bakgrund föreslår regeringen att anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning ökas med 
7,5 miljarder kronor 2011. Anslaget beräknas 
ökas med 7,5 miljarder kronor 2012–2014. 

Med anledning av ett förtydligande i 
socialtjänstlagen avseende anhörigstöd (prop. 
2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 
2008/2009:249) föreslår regeringen att anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning ökas med 
300 miljoner kronor 2011 och beräknas ökas 
med motsvarande belopp 2012–2014. Samtidigt 
föreslås anslaget Stimulansbidrag och åtgärder 
inom äldrepolitiken under utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg minskas 
med motsvarande belopp.  

För att förbättra uppföljningen, och därmed 
möjligheten att fånga upp elever som behöver 
extra stöd, vill regeringen införa betyg från 
årskurs 6 i grundskolan och grundsärskolan, 

vilket innebär merkostnader för kommunerna. 
Anslaget Kommunalekonomisk utjämning 
beräknas ökas med 59 miljoner kronor 2012 och 
från och med 2013 beräknas anslaget ökas med 
118 miljoner kronor i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska vår-
proposition.  

För att förbättra svenska elevers kunskaper i 
matematik föreslår regeringen att den 
garanterade undervisningstiden i matematik 
utökas med en timme i veckan under tre 
årskurser i grundskolan från och med hösten 
2013. Mot denna bakgrund beräknar regeringen 
att anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas 
med 250 miljoner kronor 2013 och 500 miljoner 
kronor 2014 i förhållande till beräkningen i 2010 
års ekonomiska vårproposition. 

Nettoomslutningen inom utjämnings-
ordningen för pendlare mellan Sverige och 
Danmark stiger med 189 miljoner kronor från 
och med 2011. Systemet innebär att staten 
erhåller en avgift från Danmark. Regeringen 
föreslår därför att anslaget Kommunalekonomisk 
utjämning ökas med 189 miljoner kronor 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget ökas 
med 189 miljoner kronor.  

Med anledning av att bidraget till 
kommunernas LSS-verksamhet blir högre än vad 
som tidigare beräknats föreslår regeringen att 
anslaget Statligt utjämningsbidrag för LSS-
kostnader ökas med 209 miljoner kronor 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget ökas 
med 209 miljoner kronor i förhållande till 
beräkningen i 2010 års ekonomiska 
vårproposition.  
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Tabell 8.11 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 50 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde. 

Miljoner kronor 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Reformer       

UO 1 Rikets styrelse    24    128    68    65    43 

UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning    13    139    61    61    27 

varav Bidragsfastigheter: tillfälligt resurstillskott  60    

UO 3 Skatt, tull och exekution    200    139    142    142    127 

varav Skatteverket, nya arbetsuppgifter 200 115 115 115 115 

UO 4 Rättsväsendet    17    19    57    61    4 

UO 5 Internationell samverkan    0 4 7    7    6 

UO 6 Försvar och samhällets krisberedskap    1 -14 -29 -29 -97 

varav Förbandsverksamhet och beredskap: 
Försvarsomställning, ny inriktning för försvaret  23 43 51 56 

 Officersutbildning: Finansiering av försvarsomställning  -23 -43 -51 -56 

 Förbandsverksamhet och beredskap:  
Nytt helikoptersystem  110 110 110 110 

 
Anskaffning av materiel och anläggningar:  
Finansiering av nytt helikoptersystem  -110 -110 -110 -110 

 Ny myndighet: Försvarsexportmyndigheten  80 80 80 80 

 Finansiering av Försvarsexportmyndigheten  -80 -80 -80 -80 

 Underskott i driften av Rakel  122    

 Finansiering av underskott i driften av Rakel  -102    

UO 7 Internationellt bistånd    0 -36 -65 -65 -66 

varav Stipendieavgift  -26 -51 -51 -51 

 Reformarbete i Östeuropa  54 54 54 54 

 
Biståndsverksamhet: Finansiering av reformarbete i 
Östeuropa   -54 -54 -54 -54 

UO 8 Migration    0    562    306    367    324 

varav Offentligt biträde i utlänningsärenden: ökat antal 
asylsökande  137 117 107 107 

 Migrationsverket, dimensionering p g a ökat antal 
ärenden  269 121 150 110 

 Finansiering av genomförande av EU-direktiv  -64 -84 -84 -84 

 Migrationspolitiska åtgärder, höjt kvotbelopp p g a 
etableringsreformen  50 50 70 70 

UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg    40    618   1 638   1 635   1 631 

varav  Tandvårdsreformen, 3:e steget   500 500 500 

 Förlängd alkohol-, narkotika- och tobakssatsning  185 185 185 185 

 Patientsäkerhetsreform  500 675 675 675 

 Bidrag till hälso- och sjukvård, äldrevårdssatsning   325 325 325 

 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, 
tillskott äldresatsning  100 100 100 100 

 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, 
lokala frivilliga värdighetsgarantier  100 100 100 100 

 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, 
anhörigstöd till UO 25  -300 -300 -300 -300 

UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp -25    392    396    0 -10 

varav Tillfälligt tillskott till Försäkringskassan  400 400   
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Fortsättning av tabell 8.11 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 50 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde. 

Miljoner kronor 
 2010 2011 2012 2013 2014 

UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom    0    130    70    90    89 

varav Pensionsmyndigheten  130 70 90 90 

UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 470 0 842 842 842 

varav Samtida uttag av föräldrapenning   72 72 72 

 Förenklad jämställdhetsbonus   60 60 60 

 Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer   710 710 710 

 Bostadsbidrag 470     

UO 13 Integration och jämställdhet    400 -17 -149 -231 -231 

varav  Särskilda jämställdhetsåtgärder  205 205 205 205 

 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, 
finansiering till Ersättning till etableringslotsar och 
insatser för vissa nyanlända invandrare  -250 -450 -560 -560 

 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa 
nyanlända invandrare   250 450 560 560 

 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, 
etableringsreform  540 1 161 1 161 1 161 

 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, 
finansiering av etableringsreform, Etableringsersättning 
till vissa nyanlända invandrare  -540 -1 161 -1 161 -1 161 

 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, medel till 
Arbetsförmedlingen  -242 -450 -530 -530 

 Ökat antal flyktingar och ensamkommande barn 400     

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv    25   1 458    948    854    651 

varav  Fler insatser inom arbetsmarknadspolitiken  1162 443 269 77 

 Nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden  242 451 530 530 

 Integrationssatsning inom arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser  50 50 50 50 

UO 15 Studiestöd    215    370    94    107    136 

varav Högre studiebidrag för arbetslösa ungdomar   160 80 40  

 Höjt studiemedel, lånedel  12 34 71 132 

 Lärlingsutbildning   48 59 74 

 Yrkesvuxplatser 240 240    

UO 16 Utbildning och universitetsforskning    250    947   1 763   1 672   1 002 

varav  Lärarpaket  73 120 215 115 

 Lärlingar i nya gymnasieskolan  44 146 277 327 

 Elevhälsa   250 400  

 Förlängd MNT-satsning   200   

 Förstärkning av basfärdigheter, förlängd satsning  400 250   

 Lärarlyft, förlängd satsning   310 265 115 

 Yrkesvuxplatser 250 250    

 Vuxenlärlingar   102 126 157 

 Högre studiebidrag för arbetslösa ungdomar  50 25 12  
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Fortsättning av tabell 8.11 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 50 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde. 

Miljoner kronor 
 2010 2011 2012 2013 2014 

UO 16 Utbildning och universitetsforskning (fortsättning)      

 Kvalitetssatsning grundutbildningen, höjd prislapp   200 400 400 

 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., 
höjd prislapp   

 
-200 -200 

 Anpassning på grund av införandet av avgifter för 
tredjelandsstudenter   

 
-534 -534 

 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.    495 495 

 Stipendier till tredjelandsstudenter och information  20 20 65 65 

UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid    0    555    574    584    571 

varav  Idrottslyftet  500 500 500 500 

 Bidrag till regional kulturverksamhet, 
samverkansmodellen  1 241 1 241 1 241 1 241 

 Omprioritering till följd av samverkansmodellen  -1 241 -1 241 -1 241 -1 241 

 Nedläggning av Statens musiksamlingar och Svenska 
rikskonserter  -123 -123 -123 -123 

 Ny myndighet, Statens musikverk   120 104 104 104 

UO 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt 
konsumentpolitik -2    10    9    9    1 

UO 19 Regional tillväxt 0 20 20 20 20 

UO 20 Allmän miljö- och naturvård    0    185    194    174    192 

varav  Insatser för internationella klimatinvesteringar    100 100 

 Supermiljöbilspremie   20 80 100 

 Skydd av värdefull natur, levande skogar  56 73 73 73 

 Havsmiljö  93 93 -57 -57 

UO 21 Energi    0    105    490    50    48 

varav  Demonstrationsprogram för elbilar och 
laddhybridsfordon  50 50 50 50 

 Energiforskning  30 380   

 Solceller   60   

UO 22 Kommunikationer    0   1 768   1 632   1 714   1 693 

varav  Trängselskattjustering, Göteborg    50 30 

 Övergång till bruttoredovisningsprincip för avgifter, 
Transportstyrelsen1, 2  1 666 1 682 1 714 1 714 

 Reglering av ackumulerat underskott, Transportstyrelsen  104 -52 -52  

UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel    0    131    126    121    116 

varav Matland Sverige  80 80 80 80 

UO 24 Näringsliv   2 000    484    484    484    478 

varav  Stärkt entreprenörskap inom miljötekniksektorn  100 100 100 100 

 Kvinnors entreprenörskap och företagande  100 100 100 100 

 Fortsatt ökade resurser till ALMI inklusive satsning på 
att öka antalet mikrolån bland entreprenörer med 
utländsk bakgrund  70 70 70 70 

 Utveckling av innovationer och kunskapsintensivt 
företagande  90 90 90 90 

 Kommersialisering av forskning och utveckling  60 60 60 60 

 Inlandsinnovation 2 000     
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Fortsättning av tabell 8.11 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar 
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 50 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde. 

1 Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket. Bruttofinansieringen av avgifter inom utgiftsområde 22 fr.o.m. 2011 motiverar inte en takjustering 
med hela beloppet. Takjusteringen till följd av bruttoredovisningen uppgår till 1 092 miljoner kronor för 2011–2014. Se avsnitt 4.5 för en genomgång av tekniska 
justeringar av utgiftstaket. Summa anslagsförändringar minus anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket motsvarar de utgifter som till följd av 
reformer minskar budgeteringsmarginalen.  
2 Den del av bruttoredovisningen av avgifter inom utgiftsområde 22 som inte motiverar en takjustering (se avsnitt 4.5). Utgiftsförändringen som följer av övergången till 
bruttoredovisning inom utgiftsområde 22 är av teknisk karaktär. Hela förändringen (alltså även den del som inte motiverar en takjustering) motsvaras av ökade inkomster 
på statsbudgetens inkomstsida och statsbudgetens saldo påverkas därmed inte. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
8.2.2 Övriga utgiftsförändringar jämfört 

med 2010 års ekonomiska 
vårproposition 

I avsnitt 8.2.1 redovisas effekten av nya förslag 
till utgiftsförändringar i form av utgifts-
reformer och förslag till finansiering. I detta 
avsnitt redovisas förändringen av utgifts-
ramarna 2011–2014, jämfört med 2010 års 
ekonomiska vårproposition, till följd av andra 
faktorer. 

Pris- och löneomräkning av anslag för 
förvaltnings- och investeringsändamål 
I 2010 års ekonomiska vårproposition gjordes 
en slutlig pris- och löneomräkning för 2011 
och en preliminär pris- och löneomräkning för 
2012–2014.63 I denna proposition revideras 

 
 
                                                      
63 Metoden för pris- och löneomräkningen beskrivs närmare i avsnitt 

8.2.3. 

den preliminära pris- och löneomräkningen 
upp med 0,1 miljarder kronor per år för 2012 
och 2013 och ner med 0,1 miljarder kronor för 
2014 jämfört med beräkningen i vår-
propositionen.  

Övriga makroekonomiska förändringar 
I jämförelse med 2010 års ekonomiska vår-
proposition har anslag som styrs av den 
makroekonomiska utvecklingen justerats med 
hänsyn tagen till det bedömda makro-
ekonomiska läget som presenteras i denna 
proposition (se avsnitt 5). Justeringen berör 
huvudsakligen ett trettiotal anslag för trans-
fereringsändamål. 

De nya makroekonomiska förutsätt-
ningarna innebär sammantaget att de 
beräknade utgifterna blir drygt 14 miljarder 
kronor lägre 2011 och drygt 11 miljarder 
kronor lägre 2012 jämfört beräkningen i vår-
propositionen. Åren 2013 och 2014 revideras 
utgifterna ner med 10 miljarder kronor 

Miljoner kronor 
 2010 2011 2012 2013 2014 

UO 25 Allmänna bidrag till kommuner 125 11 246 8 310 8 616 8 866 

varav Anhörigstöd  300 300 300 300 

 Höjt grundavdrag för pensionärer1  7 500 7 500 7 500 7 500 

 Införande av betyg från årskurs 6   59 118 118 

 Utjämningsbelopp till följd av avtalet mellan Sverige och 
Danmark om vissa skattefrågor1  189 189 189 189 

 Justering LSS, omslutningsökning1 125 209 209 209 209 

 Tillfälligt statsbidrag  3 000    

 Ökad undervisningstid    250 500 

UO 27 Avgiften till Europeiska unionen    0    12    15    16    16 

Summa anslagsförändringar   3 753   19 352   18 002   17 365   16 477 

varav Anslagsökningar 3 838 23 972 23 824 23 984 23 163 

 Anslagsminskningar 84 4 620 5 823 6 619 6 686 

Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket1 125 8 990 8 990 8 990 8 990 

Anslagsförändringar till följd av övergång till bruttoredovisning som 
inte motiverar teknisk justering av utgiftstaket2 

 
574 590 622 622 

Ökning av takbegränsade utgifter exklusive tekniska justeringar 
och övergång till bruttoredovisning 

3 628 9 788 8 421 7 753 6 865 
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respektive 7 miljarder kronor till följd av 
ändrade makroekonomiska förutsättningar.  

Den främsta orsaken till att utgifterna nu 
beräknas bli lägre är att utvecklingen på 
arbetsmarknaden 2011–2014 bedöms bli 
betydligt starkare än i vårpropositionen. Lägre 
arbetslöshet och färre deltagare i arbets-
marknadspolitiska program leder till lägre 
utgifter för arbetslöshetsersättning, aktivitets-
stöd och programverksamhet.  

Bedömningen av pris- och löneutveck-
lingen, som med viss eftersläpning påverkar ett 
flertal transfereringar till hushåll, har 
förändrats förhållandevis lite jämfört med 
vårpropositionen. I första hand är det 
utgifterna för ålderspensionssystemet som 
reviderats ner eftersom nivån för balansindex 
har skrivits ner för åren 2011–2014. 
Revideringarna av de inkomstgrundade 
pensionerna påverkar i viss mån även 
utgifterna för garantipensioner och bostads-
tillägget för pensionärer.  

Prognosen för bruttonationalinkomstens 
nivå har reviderats upp sedan vårproposi-
tionen. Därmed ökar utgifterna för biståndet 
med drygt 1 miljard kronor per år 2011–2014. 

Volymer 
Utgifterna för 2011–2014 har också förändrats 
jämfört med beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition till följd av nya 
prognoser för volymer inom främst regel-
styrda transfereringssystem.  

Utgifterna för barnbidrag och föräldra-
penning har reviderats upp med omkring 
2 miljarder kronor per år på grund av en ny 
befolkningsprognos från Statistiska central-
byrån. Enligt den nya prognosen väntas antalet 
födda barn bli högre än tidigare beräknat.  

Utgifterna för etableringsersättning till vissa 
nyanlända invandrare samt utgifterna för 
kommunersättningar vid flyktingmottagande 
har reviderats ned till följd av lägre förväntade 
volymer i mottagningssystemet.  

Utgifterna i ålderspensionssystemet har 
reviderats ner för samtliga år till följd av att 
antalet pensionärer som tar ut ålderspension 
före 65 års ålder nu väntas bli lägre än i 
bedömningen i vårpropositionen.  

Sammantaget innebär revideringarna av 
volymerna att de takbegränsade utgifterna 
skrivs ner med 0,5 miljarder kronor 2011 och 
skrivs upp med mellan 0,1-0,6 miljarder 
kronor 2012–2014 (se tabell 8.9). 

 
Tabell 8.12 Volymer 2011–2014 
Förändring jämfört med 2010 års ekonomiska vårproposition anges inom parentes 

Utgiftsområde  2011 2012 2013 2014 

8 Asylsökande, genomsnittligt 
antal inskrivna per dygn 

32 000 
(-3 000) 

29 000 
(-4 000) 

26 000 
(-6 000) 

25 000 
(-5 000) 

10 Antal sjukpenningdagar, 
(netto), miljoner 

32,3 
(-0,6) 

32,8 
(1,5) 

31,1 
(1,4) 

29,8 
(1,0) 

10 Antal personer med 
sjukersättning 

389 875 
(874) 

354 480 
(369) 

328 419 
(-997) 

305 310 
(-2 208) 

11 Antal personer med 
garantipension 

790 000 
(25 000) 

797 200 
(31 500) 

781 000 
(30 500) 

770 700 
(35 500) 

12 Antal barnbidrag 1 684 197 
(19 197) 

1 701 366 
(17 966) 

1 729 675 
(27 875) 

1 754 967 
(33 467) 

12 Antal uttagna 
föräldrapenningdagar, miljoner 

51,1 
(2,4) 

51,7 
(2,6) 

52,3 
(2,4) 

52,4 
(2,1) 

ÅP Antal personer med 
tilläggspension 

1 801 600 
(-3 800) 

1 855 900 
(-6 800) 

1 907 200 
(-11 600) 

1 957 300 
(-14 900) 

ÅP Antal personer med 
inkomstpension 

937 000 
(-3 800) 

1 051 800 
(-7 100) 

1 162 800 
(-12 200) 

1 271 600 
(-16 000) 

Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt. Endast ett urval med större förändringar redovisas i tabellen.  
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Tekniska förändringar  
Vissa reformer och förändringar som regeringen 
föreslår i denna proposition föranleder en 
teknisk justering av utgiftstaket för staten (se 
även avsnitt 4.5). Flertalet av dessa är reformer 
eller andra förändringar som föranleder en 
justering av statsbidragen till kommuner och 
landsting.  

Statsbidragen till kommuner och landsting 
justeras och utgiftstaket justeras tekniskt i 
motsvarande grad på grund av höjningen av det 
särskilda grundavdraget till pensionärer och den 
höjda nettoomslutningen inom utjämnings-
ordningen för pendlare mellan Sverige och 
Danmark. Dessutom justeras utgiftstaket 
tekniskt för högre omslutning i det kommunala 
kostnadsutjämningssystemet för verksamhet 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt bruttobudgetering 
av vissa tidigare nettoredovisade avgifts-
inkomster i Transportstyrelsens verksamhet. 
Sammantaget innebär denna typ av förändringar 
att de takbegränsade utgifterna skrivs upp med 
8,99 miljarder kronor per år 2011–2014. Enligt 
praxis avrundas de tekniska justeringarna till hela 
miljarder, vilket innebär att utgiftstaket justeras 
upp med 9 miljarder kronor per år 2011–2014. 

Minskning av anslagsbehållningar 
Statliga myndigheter har vissa möjligheter att 
omfördela sina utgifter över tiden. Medel på 
ramanslag som inte utnyttjas under ett budgetår 
kan inom vissa gränser sparas till efterföljande år. 
Det innebär att en myndighet utöver anvisade 
anslagsmedel även kan använda tidigare sparade 
anslagsmedel, vilket ger en viss flexibilitet i 
planeringen. Myndigheter har också möjligheter 
att inom vissa gränser låna av efterföljande års 
anslag, s.k. anslagskredit. Förskjutningar av detta 
slag redovisas som en för alla ramanslag 
gemensam beräkningspost benämnd Minskning 
av anslagsbehållningar, som ingår i de tak-
begränsade utgifterna.  

Myndigheternas förbrukning av anslagsbehåll-
ningar och utnyttjande av anslagskrediter utgör 
en betydande osäkerhet i beräkningen av de 
takbegränsade utgifterna. I förhållande till 
vårpropositionen har utgiftsprognoserna för 
2011 generellt justerats upp mer än anslagna 
medel, vilket innebär att posten Minskning av 
anslagsbehållningar revideras upp med drygt 
1 miljard kronor.  För 2012–2014 är mönstret 
det omvända, dvs. utgiftsprognoserna har 

justerats ner mer än de beräknade anslagen och 
därmed revideras beräkningen av posten 
Minskning av anslagsbehållningar ner med 
omkring 1 miljard kronor per år 2012–2013 och 
med nästan 5 miljarder kronor 2014. 
Nedrevideringen 2014 beror huvudsakligen på 
att regeringen från och med budgetåret 2011 
föreslår förändrade budgeteringsprinciper för 
fleråriga EU-relaterade verksamheter med anslag 
på statsbudgeten. Programmen har i flera fall 
kommit igång senare än beräknat vilket 
förskjuter utgifterna framåt i tiden med stora 
anslagsbehållningar som följd. Regeringen 
föreslår nu att denna budgeteringsprincip ersätts 
med att riksdagen istället anvisar medel för att 
täcka de utgifter som bedöms bli redovisade mot 
anslaget (se utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel avsnitt 3). För 2014 
betyder det kraftigt uppreviderade anslagsnivåer 
jämfört med beräkningen i vårpropositionen. 
Förändringarna är av teknisk karaktär och 
förväntas inte påverka verksamhetens villkor 
eller omfattning. 

Övrigt 
Revideringar av utgiftsprognoserna kan föran-
ledas av nya prognosmetoder, justeringar till 
följd av ny information, korrigeringar av tidigare 
gjorda fel samt regeländringar utom regeringens 
direkta kontroll, t.ex. ändringar i EU:s regelverk. 
Sammantaget beräknas dessa övriga faktorer leda 
till att utgifterna revideras ner med knappt 
1 miljard kronor 2011 och knappt 4 miljarder 
kronor 2013. För 2012 och 2013 är 
revideringarna till följd av övriga faktorer 
förhållandevis små.  

8.2.3 Pris- och löneomräkning 

Principerna för pris- och löneomräkningen 
När pris- och löneomräkningen fick sin nuva-
rande form beslutade riksdagen följande 
riktlinjer (prop. 1991/92:100, bil. 1 s. 46–48, bet. 
1991/92:FiU20, rskr. 1991/92:128): 

 

- Myndigheternas verksamhet ska prövas 
som en helhet. Anslagsnivån är ett uttryck 
för beslutad och förväntad ambitionsnivå i 
verksamheten. 

- Den allmänna prisutvecklingen inom den 
konkurrensutsatta sektorn ska utgöra 
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utgångspunkt vid fastställandet av 
kompensationen för kostnadsutvecklingen. 

- Statsmakternas ansvar inom ramen för den 
statliga budgetprocessen ska särskiljas från 
frågor som det ankommer på staten som 
arbetsgivare att förhandla om i likhet med 
andra parter på arbetsmarknaden. 

 
För att möjliggöra en långtgående delegation till 
myndigheterna, och för att undvika intrång eller 
inblandning i lönerörelsen, var det angeläget för 
regeringen att skapa ett system för pris- och 
löneomräkning där myndigheterna genom sitt 
handlande inte skulle kunna påverka kompen-
sationen. Grunden för systemet har sedan dess 
varit att det är de beslutade anslagsnivåerna för 
myndigheternas verksamhet som ska pris- och 
löneomräknas. De kostnader som ska räknas om 
är löner, hyror och övriga förvaltningskostnader. 
Vid omräkningen används separata index för 
prisutvecklingen inom de tre nämnda utgifts-
grupperna. Transfereringar som finansieras från 
myndighetsanslag räknas därmed inte om inom 
ramen för pris- och löneomräkningssystemet. 

Systemet ska bidra till att skapa förut-
sättningar för en produktivitetsutveckling som 
motsvarar den som uppnås i den privata sektorn.  
Av denna anledning reduceras löneindex med ett 
produktivitetsavdrag som motsvarar produkti-
vitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn. 

Systemet med pris- och löneomräkning är ett 
generellt system med en automatisk beräkning. 
Systemet tar således inte direkt hänsyn till den 
faktiska utgiftsutvecklingen under det enskilda 
anslaget. 

Index för lönedel 
För omräkningen av lönedelen beräknar Sta-
tistiska centralbyrån (SCB) varje år ett arbets-
kostnadsindex (AKI) avseende utvecklingen för 
tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Om inte 
Arbetsgivarverket meddelar att särskilda avsätt-
ningar gjorts i avtalen för vissa verksamhetsom-
råden och/eller yrkeskategorier får normalt alla 
anslag samma omräkningsindex. Omräkningsin-
dexet minskas därefter med produktivitetsavdra-
get. Produktivitetsavdraget motsvarar genom-
snittet av de senaste tio årens produktivitetsut-
veckling inom den privata tjänstesektorn enligt 
SCB:s nationalräkenskaper. För omräkningen av 
löner 2011 har omräkningstalet 0,49 procent 
använts för samtliga anslag. 

Index för hyresdel 
Lokalhyror som inte kan omförhandlas under 
det kommande budgetåret räknas i pris- och 
löneomräkningen om med ett index som 
motsvarar 70 procent av konsumentprisindex-
förändringen två år före det aktuella budgetåret. 
För omräkningen av hyror 2011 har om-
räkningstalet -1,02 procent använts. 

Omräkningen för hyresavtal som kan omför-
handlas bygger på prisutvecklingen under perio-
den från det att avtalet tecknades till det att av-
talet ska omförhandlas. Detta omräkningstal är 
individuellt för varje berört anslag och beräknas 
utifrån den lokala hyresutvecklingen i det 
aktuella området. 

Omräkningen av övriga förvaltningskostnader 
För omräkningen av övriga förvaltningskostna-
der används samma index för i princip alla anslag 
som pris- och löneomräknas. Detta index fast-
ställs genom en sammanvägning av flera index 
från SCB avseende utgifter som förekommer vid 
myndighetsutövning. För omräkningen av öv-
riga förvaltningskostnader 2011 har omräknings-
talet 1,41 procent använts för samtliga anslag. 
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Tabell 8.13 Pris- och löneomräkning för 2011 
Miljoner kronor 

 
Utgiftsområde 

Ursprunglig 
statsbudget 

20101 

Pris- och 
löneomräk-

ning till 2011 

1 Rikets styrelse 10 857 24 
2 Samhällsekonomi och 

finansförvaltning 1 723 11 
3 Skatt, tull och exekution 9 734 52 
4 Rättsväsendet 34 104 155 
5 Internationell samverkan 1 668 1 
6 Försvar och samhällets 

krisberedskap 45  009 -142 
7 Internationellt bistånd 1 016 7 
8 Migration 2 504 11 
9 Hälsovård, sjukvård och 

social omsorg 2 705 17 
10 Ekonomisk trygghet vid 

sjukdom och handikapp 7 232 21 
11 

 
13 

Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom 
Integration och 
jämställdhet 

462 
 

93 

5 
 

1 
14 Arbetsmarknad och 

arbetsliv 6 856 33 
15 
16 

Studiestöd 
Utbildning och 
universitetsforskning 

331 
 

48 622 

4 
 

337 
17 Kultur, medier, 

trossamfund och fritid 9 162 36 
18 Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning, 
byggande samt 
konsumentpolitik 890 6 

20 Allmän miljö- och 
naturvård 1 412 13 

21 Energi 1 658 21 
22 Kommunikationer 37 856 222 
23 Areella näringar, landsbygd 

och livsmedel 3 393 23 
24 Näringsliv 4 424 43 

Summa 231 711 899 
1 Ursprunglig statsbudget 2010 är den bas som används vid beräkning av pris- 
och löneomräkningen för 2011. Den ursprungliga statsbudgeten per utgifts-
område som redovisas i denna tabell innehåller enbart de anslag inom respektive 
utgiftsområde som pris- och löneomräknas. 

  

Källa: Egna beräkningar. 

 
I tabell 8.13 visas pris- och löneomräkningen för 
2011 per utgiftsområde. Pris- och löneomräk-
ningen för varje anslag framgår av den 
härledningstabell som finns i respektive anslags-
avsnitt.  

8.2.4 Förbättrad beräkning av 
försvarsprisindex 

Ärendet och dess beredning 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 
2010 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, 
finansplan m.m. avsnitt 8.2.3) att den avsåg att 
genomföra en översyn av försvarsprisindex 
(FPI) avseende försvarets materielanslag. 

Regeringen gav därefter Ekonomistyrnings-
verket (ESV) i uppdrag att utreda det nuvarande 
systemets ändamålsenlighet samt att, om det 
ansågs motiverat, lämna förslag till förändringar 
av dess konstruktion (dnr Fi2010/1162). ESV 
har redovisat sitt uppdrag i rapporten Översyn 
av försvarsprisindex för materiel (ESV 2010:18), 
som har remitterats.  

Remissyttranden över rapporten har avgetts 
av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, 
Totalförsvarets forskningsinstitut, Statskontoret 
och SCB. Riksrevisionen har inbjudits att yttra 
sig men avstått. 

  
 
Regeringens förslag: Vid prisomräkningen av 
försvarets materielanslag ska de riktlinjer som 
ligger till grund för den generella pris- och 
löneomräkningen tillämpas fr.o.m. 2012. 

Regeringens bedömning: Vid prisomräkningen 
av försvarets materielanslag bör följande index 
användas fr.o.m. 2012: 

 
Delfaktor Delindex  
Inhemsk Producentprisindex för 
försvarsmateriel näringslivet, årlig genom- 
 snittlig förändring. 
Importerad  Importprisindex för  
försvarsmateriel verkstadsindustrin, årlig 
 genomsnittlig förändring. 

 

 
ESV:s förslag: ESV har inte lämnat något 

förslag till riktlinjer. Myndigheten har dock 
lämnat förslag till delfaktorer och delindex som 
överensstämmer med de faktorer och index som 
regeringen avser tillämpa. 

Remissinstanserna: Försvarets materielverk 
tillstyrker förslaget och Statskontoret har inget 
att erinra mot det. Försvarsmakten anser att 
prisindex för inhemsk tillgång för näringslivet 
(ITPI) vore mest lämpligt att använda för att 
omräkna försvarets materielanslag. Total-
försvarets forskningsinstitut (FOI) anser att 
förslaget riskerar att underkompensera 
materielanslagen över tid. FOI anser vidare att 
frågan bör utredas närmare av myndigheten själv 
i samarbete med SCB. I frånvaro av en sådan 
utredning förordar FOI att hemmamarknads-
prisindex (HMPI) används för omräkningen av 
anslag som avser anskaffning av inhemsk 
försvarsmateriel. Även SCB ser HMPI som ett 
naturligare val för omräkning av anslag som 
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avser inhemsk försvarsmateriel. Vidare anser 
myndigheten att verkstadsindustrin snarare än 
hela näringslivet bör användas som mått för att 
minska risken att omräkningen leder till 
överkompensation.  

Skälen för regeringens förslag och bedömning 

Bakgrund 
Försvarets materielanslag (de under utgifts-
område 6 Försvar och samhällets krisberedskap 
uppförda anslagen 1:3 Anskaffning av materiel 
och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar) 
ingår inte i det generella system för pris- och 
löneomräkning som redovisats i avsnitt 8.2.3. 
Vid omräkningen av det militära försvarets 
utgiftsramar avseende anskaffande och vidmakt-
hållande av materiel används i stället ett 
sammanvägt index som kallas FPI. Samman-
vägningen görs med hjälp av olika indexserier 
som var och en avser representera 
prisutvecklingen inom olika verksamhets-
områden. Till skillnad från det generella pris- 
och löneomräkningssystemet beslutas de 
komponenter som ingår i FPI av riksdagen.  

Målsättningen med FPI är, liksom för den 
generella pris- och löneomräkningen, att 
politiska beslut och prioriteringar kring ökningar 
eller minskningar av resurser inom verksamhets-
området ska avse reella förändringar. Syftet med 
FPI i den statliga budgetprocessen är därmed att 
skilja ut inflation från den totala förändringen av 
kostnaderna inom materielanslagen. Kostnads-
förändringar utgörs av både en pris- och en 
volymkomponent. En ökning av kvalitet är inte 
en prisförändring, utan en volymökning. Detta 
är väsentligt inte minst inom försvaret där 
teknisk utveckling och prestandahöjning medför 
kostnadsökningar, som således beror på volym 
och inte ska täckas av en automatisk 
prisomräkning.  

Den nuvarande utformningen av FPI har sin 
grund i 1992 års försvarsbeslut (prop. 
1991/92:102 avsnitt 8.2, bet. 1991/92:FöU12, 
rskr. 1991/92:337–338). I regeringens förslag till 
statsbudget för budgetåret 1995/96 lämnades 
vidare vissa förslag till revideringar av 
indexberäkningen där bl.a. en särskild omräkning 
avseende Gripen-projektet föreslogs (prop. 
1994/95:100 bilaga 5, bet. 1994/95:FöU4, rskr. 
1994/95:338). För de under utgiftsområde 6 

Försvar och samhällets krisberedskap uppförda 
anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar 
tillämpas mot denna bakgrund följande FPI: 

 
Delfaktor Delindex  
Inhemsk Sammanvägning av arbets- 
försvarsmateriel kostnadsindex (AKI) för 
 arbetare inom verkstads-
 industri och prisindex för 
 inhemsk tillgång (ITPI) 
 samt en fast del. 
Importerad Importprisindex (IMPI)  
försvarsmateriel för verkstadsvaror. Därav 
 beaktas särskilt förändring 
 av kronkurs mot US-dollar  
 multiplicerat med KPI-
 förändringen i Amerikas 
 förenta stater. 
Gripen-projektet Sammanvägning av valuta- 
 förändring multiplicerat 
 med KPI-förändring i
 Amerikas förenta stater, 
 Tyskland, Storbritannien 
 och Frankrike.  
Befästningar Sammanvägning av indextal  
 ur Entreprenadindex (E84). 
 
Det system för FPI som finns i dag är därmed 
betydligt mer komplext än den ordning som 
tillämpas för övriga statsförvaltningen. De 
senaste årens omräkningar har även resulterat i 
kraftiga skillnader i priskompensation mellan 
olika år. Detta har bidragit till att omräkningarna 
varit svårprognostiserade, vilket har försvårat 
planeringsmöjligheterna för myndigheterna. I 
tabell 8.14 redovisas de tio senaste 
omräkningarna avseende försvarets materiel-
anslag. Som jämförelse presenteras också ett 
teoretiskt utfall utifrån den metod som 
regeringen presenterar i denna proposition. 
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Tabell 8.14 Omräkning av försvarets materielanslag 
 

År Nuvarande metod 
Teoretiskt utfall enligt 

regeringens förslag 

2002 3,0% 2,7% 

2003 4,9% 2,7% 

2004 -0,4% -0,1% 

2005 -1,1% -1,0% 

2006 -0,1% 0,0% 

2007 5,9% 2,7% 

2008 -1,1% 3,3% 

2009    1,0% 1,7% 

2010  9,0% 3,3% 

2011 -2,2% 3,4% 

Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 

Överväganden 

Riktlinjer för FPI 
Som ovan anförts är riksdagens styrning av FPI 
betydligt mer detaljerad än styrningen av den 
pris- och löneomräkning som tillämpas för 
övriga statsförvaltningen. Enligt regeringen 
saknas tungt vägande skäl mot att låta de 
riktlinjer som riksdagen har beslutat för ramarna 
för myndigheternas förvaltningskostnader även 
ligga till grund för prisomräkningen av försvarets 
materielanslag. En sådan ordning skulle innebära 
att riksdagens styrning av pris- och 
löneomräkningen av anslagen blev mer enhetlig. 
Enligt de nämnda riktlinjerna ska 
myndigheternas verksamhet prövas som en 
helhet och anslagsnivån vara ett uttryck för 
beslutad och förväntad ambitionsnivå i 
verksamheten. Vidare ska prisutvecklingen inom 
den konkurrensutsatta sektorn utgöra en 
utgångspunkt vid fastställandet av 
kompensationen för kostnadsutvecklingen.  

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
de riktlinjer som ligger till grund för den 
generella pris- och löneomräkningen även bör 
tillämpas vid prisomräkningen av försvarets 
materielanslag. Regeringen bör ha möjlighet att, 
på samma sätt som för den generella pris- och 
löneomräkningen, vid behov justera 
omräkningsprinciperna. Därmed skapas ett 
flexiblare system som gör det enklare för 
regeringen att möta framtida ändrade 
förutsättningar. Regeringen avser även fortsätt-
ningsvis att årligen redovisa för riksdagen utfallet 
av pris- och löneomräkningen samt den metod 
som använts. 

Vid tillämpningen av de riktlinjer som 
regeringen nu föreslår bör utgångspunkterna 
vara att ökad transparens skapas genom ett 
enklare och tydligare omräkningsförfarande. 
Vidare bör prisomräkningen baseras på officiell 
statistik, i likhet med det generella pris- och 
löneomräkningssystemet.  

Regeringens bedömning av den närmare 
utformningen av FPI redovisas nedan. 

Inhemsk försvarsmateriel 
I dagens system för omräkning av inhemsk 
materiel ingår AKI för arbetare inom 
verkstadsindustrin som en komponent. I dagens 
system ingår även en fast del som inte omräknas. 
Syftet med detta har varit att ge uttryck för ett 
krav på produktivitetsutveckling, men detta har 
visat sig vara ett otydligt styrmedel. 
Befästningsindex mäter kostnaden för ny-
produktion av byggnader specifika för försvaret 
och är en sammanvägning av underindex ur 
entreprenadindex. Byggnationer av denna typ 
sker mycket sällan, vilket innebär att andelen 
som omräknas med befästningsindex är mycket 
liten och dess årliga bidrag till omräkningen av 
inhemsk försvarsmateriel är försumbart.  

I rapporten föreslås ett förändrat FPI 
avseende inhemsk materiel, inklusive befäst-
ningar, som innebär en framtida omräkning 
utifrån årliga genomsnittliga förändringar av 
producentprisindex (PPI) för näringslivet. PPI 
speglar prisförändringen inom varuproduktionen 
i den konkurrensutsatta delen av ekonomin. 
Indexet kan också antas ge en liknande 
omräkningsnivå över tid i jämförelse med dagens 
system. Alternativa index med liknande 
egenskaper har övervägts. PPI har dock fördelen 
att det uppvisar en relativt låg varians jämfört 
med alternativa index, som till exempel IMPI 
eller HMPI. En låg varians förbättrar 
myndigheternas budgeteringsförutsättningar i 
det korta och medelfristiga perspektivet. 
Regeringen gör sammanfattningsvis bedöm-
ningen att PPI i störst utsträckning uppfyller de 
målsättningar regeringen har för omräkningen av 
utgifter för inhemsk materiel och därför bör 
användas för detta samt att den nuvarande 
särskilda omräkningen avseende befästningar bör 
slopas och i stället inkluderas i omräkningen av 
utgifterna för inhemsk materiel.  

Importerad försvarsmateriel 
Enligt dagens försvarsprisindex görs för 
importerad försvarsmateriel en särskild 
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kompensation för att justera omräkningen 
utifrån förändrade valutakurser avseende svenska 
kronor och amerikanska dollar. Denna särskilda 
justering får till följd att förändringar i 
dollarkursen dubbelräknas eftersom valutakurs-
förändringar även beaktas via IMPI. Detta leder 
till omotiverat stora svängningar i de årliga 
omräkningstalen för importerat försvarsmateriel. 
Även den särskilda omräkningen för Gripen-
projektet har som utgångspunkt att kompensera 
för valutakursförändringar avseende svenska 
kronor relativt ett antal relevanta valutor. Även 
denna omräkning leder till omotiverat stora 
svängningar i omräkningstalen.  

De relativt stora svängningarna i FPI under de 
senaste åren är till allra största del hänförliga till 
de särskilda mekanismer för valutakurs-
kompensation som finns i dagens system. 
Regeringen gör bedömningen att omräkning av 
importerad försvarsmateriel även fortsättnings-
vis bör baseras på IMPI för verkstadsindustrin, 
men att de särskilda valutakompensationerna bör 
slopas. Med ett större inslag av valutasäkring kan 
dessutom svängningarna i inköpskostnader 
dämpas. 

Sammanvägt FPI 
Sammanfattningsvis anser regeringen att FPI, 
med tillämpning av de föreslagna riktlinjerna, 
bör utformas enligt följande. 
 

- Index för inhemsk försvarsmateriel ersätts 
med PPI för näringslivet baserat på 
årsgenomsnitt. 

- Index för importerad försvarsmateriel 
ersätts med importprisindex (IMPI) av-
seende verkstadsindustrin (SNI 25-30 och 
33) baserat på årlig genomsnittlig 
utveckling. Den särskilda dollar-
korrektionen slopas. 

- Den särskilda Gripen-omräkningen slopas. 
Dessa utgifter bör ingå i omräkningen för 
importerad materiel.  

- Den särskilda omräkningen för befäst-
ningar slopas och ingår i stället under 
posten för inhemsk materiel. 

 
Revideringarna syftar till att öka förutsäg-
barheten i omräkningen genom en övergång till 
årliga genomsnittliga förändringar i index 
jämfört med dagens system där månadsutfall 
jämförs. Vidare syftar ändringarna till att öka 

förutsägbarheten genom ett förenklat 
beräkningsförfarande där två indexserier vägs 
samman. 

Regeringens ambition är att så långt som 
möjligt underlätta myndigheternas planerings-
förutsättningar. Det reviderade FPI ökar 
avsevärt transparensen och förutsägbarheten i de 
årliga omräkningarna avseende försvarets 
materielanslag. Samtidigt visar den analys som 
ESV har gjort att det aggregerade omräknings-
talet under det senaste årtiondet i stort är 
utgiftsneutralt vid jämförelse mellan den 
nuvarande metoden och det förslag till metod 
som lämnas här. Regeringen gör vidare, i likhet 
med ESV och vissa av remissinstanserna, 
bedömningen att prisutvecklingen för krigs-
materiel utifrån befintligt statistikunderlag är 
svår att exakt uppskatta. Det är dock regeringens 
bedömning att det reviderade FPI förbättrar 
kopplingen mellan faktisk prisutveckling och 
omräkningen av materielanslagen.  

8.3 Uppföljning av statsbudgetens 
utgifter och takbegränsade 
utgifter 2010 

8.3.1 Utgiftsprognos 2010 

I statsbudgeten för 2010 uppgick utgifterna på 
utgiftsområdena till 806,3 miljarder kronor. I 
den aktuella prognosen beräknas utgifterna till 
784,5 miljarder kronor, dvs. 21,8 miljarder kro-
nor lägre. De takbegränsade utgifterna 
(utgiftsområde 1–25 och 27 samt 
ålderspensionssystemet vid sidan av stats-
budgeten) beräknades i budgetpropositionen för 
2010 till 1 006,7 miljarder kronor. I den nu 
aktuella prognosen beräknas de takbegränsade 
utgifterna till 988,8 miljarder kronor för samma 
år, dvs. 17,9 miljarder kronor lägre (se tabell 
8.15).  

De lägre utgifterna beror främst på att 
utgifterna under utgiftsområde 14 Arbets-
marknad och arbetsliv bedöms bli betydligt lägre 
än anvisade medel i statsbudgeten för 2010. 
Detta är en direkt följd av att utvecklingen på 
arbetsmarknaden varit betydligt starkare under 
2010 än vad som beräknades i budget-
propositionen för 2010, vilket medfört lägre 
arbetslöshet och färre personer i arbets-
marknadspolitiska program. Av denna anledning 
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bedöms utgifterna för främst arbetslöshets-
ersättning och aktivitetsstöd bli betydligt lägre 
än anvisade medel i statsbudgeten för 2010.  

I prognoserna har hänsyn tagits till riksdagens 
beslut i enlighet med propositionen Vårtilläggs-
budget för 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348),  
propositionen Nyemission i SAS AB (publ) 
(prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35, rskr. 
2009/10:220) samt förslagen i propositionen 
Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2). 
Vidare har hänsyn tagits till nya bedömningar av 
volymerna i de rättighetsstyrda transfererings-
systemen och förändrade makroekonomiska 
förutsättningar m.m. 

 
Tabell 8.15 Takbegränsade utgifter 2010 
Miljarder kronor 

 

Statsbudget1 Prognos 

Differens 
prognos –

statsbudget 

Summa utgiftsområden 806,3 784,5 -21,8 

Utgifter exkl. 
utgiftsområde 26 
Statsskuldsräntor m.m.2 783,2 766,0 -17,2 

Utgiftsområde 26 
Statsskuldsräntor m.m. 23,2 18,5 -4,6 

Ålderspensionssystemet 
vid sidan av 
statsbudgeten 223,5 222,8 -0,7 

Takbegränsade utgifter3 1 006,7 988,8 -17,9 
Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan. 

1 Enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2010 (prop. 
2009/10:1, bet. 2009/10:FiU10, rskr. 2009/10:172). 
2 Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar. 
3 I de takbegränsade utgifterna ingår ej utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 

 
I tabell 8.17 redovisas av riksdagen beslutade 
ramar för utgiftsområden, anvisade och före-
slagna medel på tilläggsbudget summerat per 
utgiftsområde och de prognostiserade utgifterna 
för respektive utgiftsområde samt för ålderspen-
sionssystemet vid sidan av statsbudgeten.  

För vissa utgiftsområden skiljer sig de aktuella 
utgiftsprognoserna väsentligt från de medel som 
riksdagen ursprungligen anvisade på stats-
budgeten (se diagram 8.1). Nedan redogörs för 
de viktigaste orsakerna till dessa avvikelser.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROP.  2010/11:1  

210 

 
Diagram 8.1 Skillnad mellan utgiftsprognos för 2010 och ursprungligt anvisade medel på statsbudgeten för 20101 för vissa 
utgiftsområden 
Miljarder kronor 

-1,5

-4,6

3,0

-1,3

-1,0

-17,3

-1,4

-1,0

1,1

-1,6

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0

6. Försvar och samhällets 
krisberedskap

8.  Migration

9. Hälsovård, sjukvård och 
social  omsorg

10. Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och handikapp

14.  Arbetsmarknad och 
arbetsliv
 

15. Studiestöd

23.   Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel

24. Näringsliv

26 Statsskuldsräntor m.m.

27. Avgiften till Europeiska 
unionen

 
1Ursprunglig statsbudget enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet 2009/10:FiU10, rskr.2009/10:172). 

 

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap  
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
1,6 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade medel i statsbudgeten. Huvudförklar-
ingen är de förseningar som uppstått i leveransen 
av helikoptersystem 14. Leveransförseningarna 
gör att utbetalningarna för 2010 uteblir och att 
utgifterna till följd av detta bedöms bli 1,5 mil-
jarder kronor lägre än anvisade medel i 
statsbudgeten för 2010. Utgifterna skjuts i stället 
framåt i tiden. 

Utgiftsområde 8 Migration 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
1,1 miljarder kronor högre än ursprungligt 

anvisade medel i statsbudgeten. Framför allt 
beror detta  
 
på att antalet asylsökande ökade snabbt i slutet 
av 2009 och att nivån varit fortsatt hög under 
2010.  

För att möta de ökade utgifterna har 
riksdagen beslutat att öka anslagen 1:1 
Migrationsverket, 1:2 Ersättningar och bostads-
kostnader samt 1:6 Offentligt biträde i 
utlänningsärenden med sammanlagt 1,2 miljarder 
kronor (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, 
rskr. 2009/10:348).  

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
1,0 miljard kronor lägre än ursprungligt anvisade 
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medel i statsbudgeten. Detta beror främst på att 
utgifterna för anslagen 4:5 Kostnader för statlig 
assistansersättning, 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. 
och 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldrepolitiken förväntas bli lägre än bedömningen 
i budgetpropositionen.  

För assistansersättningen beror den lägre 
utgiftsprognosen främst på att det fastslagna 
schablonbeloppet för personlig assistans för 
2010 blev något lägre än bedömningen i 
budgetpropositionen för 2010. Även bedöm-
ningen av det totala antalet beviljade timmar 
personlig assistans har reviderats ned något 
jämfört med bedömningen i budget-
propositionen. 

Nedrevideringen av utgiftsprognosen för 
tandvårdsförmånerna beror på ett lägre utfall än 
bedömningen i budgetpropositionen under 
första halvåret 2010. För stimulansbidrag inom 
äldrepolitiken beror nedrevideringen främst på 
lägre utfall än bedömningen i budget-
propositionen för investeringsstödet till 
byggande av särskilt boende och trygghets-
bostäder. 

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och handikapp 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
1,4 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade medel i statsbudgeten. 
Huvudförklaringen är lägre utgifter för anslaget 
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. för vilket 
utgifterna bedöms bli 0,9 miljarder kronor lägre 
än anvisade medel i statsbudgeten för 2010. Den 
främsta orsaken till att utgifterna bedöms bli 
lägre är lägre sjukfallsvolymer än bedömningen i 
budgetpropositionen för 2010.  

Även utgifterna för anslaget 1:2 Aktivitets- och 
sjukersättningar m.m. bedöms bli 0,5 miljarder 
kronor lägre än anvisade medel i statsbudgeten 
för 2010. Nedrevideringen av utgiftsprognosen 
förklaras huvudsakligen av ett något lägre 
nybeviljande av sjukersättning samt en ned-
revidering av medelersättningen för personer 
med sjuk- och aktivitetsersättning jämfört med 
bedömningen i budgetpropositionen. 

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
17,3 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade medel i statsbudgeten. Detta beror 
huvudsakligen på att utvecklingen på arbets-
marknaden under 2010 nu är betydligt mer 
positiv än den bedömning som gjordes i 

budgetpropositionen för 2010, vilket medfört 
lägre arbetslöshet och färre personer i 
arbetsmarknadspolitiska program.  

Utgifterna för anslaget 1:2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd beräknas 
bli 13,4 miljarder kronor lägre än anvisade medel 
i statsbudgeten. Den största delen av 
revideringen beror på lägre utgifter för 
arbetslöshetsersättning. Dessa bedöms bli 
9,6 miljarder kronor lägre än bedömningen i 
budgetpropositionen. Utgifterna för aktivitets-
stödet bedöms bli 3,8 miljarder kronor lägre.  

Även utgifterna för anslaget 1:11 Bidrag till 
lönegarantiersättning har reviderats ner med 
2,1 miljarder kronor jämfört med anvisade medel 
i statsbudgeten. Denna nedrevidering beror på 
att utfallet för lönegarantiersättningen hittills 
under 2010 varit mycket lågt till följd av färre 
antal konkurser och bättre konjunkturläge än 
bedömningen i budgetpropositionen för 2010. 

Utgiftsområde 15 Studiestöd 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
1,0 miljard kronor lägre än ursprungligt anvisade 
medel i statsbudgeten. Utgifterna för anslaget 
1:2 Studiemedel m.m. som avser det s.k. 
prioriterade studiebidraget förväntas bli 
1,2 miljarder kronor lägre till följd av att 
prognosen för antalet studerande med detta 
bidrag nu är lägre än i budgetpropositionen för 
2010.  

Samtidigt bedöms utgifterna för det generella 
studiebidraget bli drygt 0,2 miljarder kronor 
högre än bedömningen i budgetpropositionen, 
främst till följd av den tillfälliga satsningen på 
fler utbildningsplatser inom yrkesvux under 
2010 som regeringen föreslår i propositionen 
Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2). 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
1,3 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade medel i statsbudgeten. Den viktigaste 
förklaringen till nedrevideringen är att utgifterna 
för anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 
bedöms bli 0,9 miljarder kronor lägre än 
bedömningen i budgetpropositionen för 2010. 
En viktig förklaring är ändrade växelkurs-
antaganden. En starkare krona gentemot euron 
under 2010 jämfört med bedömningen i budget-
propositionen innebär att utgifterna blir lägre.  

Även utgifterna för anslaget 1:12 Intervention 
och exportbidrag för jordbruksprodukter bedöms 
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bli 0,5 miljarder kronor lägre än bedömningen i 
budgetpropositionen. Huvudförklaringen är att 
behovet av interventioner har varit lägre än vad 
som beräknades i budgetpropositionen 

Utgiftsområde 24 Näringsliv 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
3,0 miljarder kronor högre än ursprungligt 
anvisade medel i statsbudgeten. De högre 
utgifterna beror dels på det kapitaltillskott till 
SAS AB (publ) om 1,1 miljarder kronor som 
riksdagen beslutat om (prop. 2009/10:121, bet. 
2009/10:FiU 35, rskr. 2009/10:220), dels det 
kapitaltillskott på 2,0 miljarder kronor till den 
verksamhet för finansiering och annan verksam-
het för att främja innovation och företagande i 
norra Sveriges inland (stödområde A) som före-
slås i propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 
(prop. 2010/11:2).  

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
4,6 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade medel i statsbudgeten. 

Nedrevideringen beror huvudsakligen på att 
lånebehovet hittills i år varit lägre än bedöm-
ningen i budgetpropositionen för 2010, samt att 
inhemska och utländska räntesatser reviderats 
ner.  

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen 
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli 
1,5 miljarder kronor lägre än ursprungligt 
anvisade medel i statsbudgeten.  

Huvudförklaringen till nedrevideringen är att 
EU:s utgifter 2009 blev lägre än vad som tidigare 
beräknats samtidigt som de särskilda 
inkomsterna till EU-budgeten 2009 blev högre. 
Den lägre medlemsavgiften 2009 för Sveriges 
och andra medlemsstaters medlemsavgifter 
regleras dock kassamässigt först 2010, varför 
effekten på statsbudgeten uppkommer först i år. 
Även nya prognoser från EU-kommissionen om 
avgiften 2010 bidrar till att utgiftsprognosen för 
2010 revideras ner jämfört med budget-
propositionen. 

Jämfört med bedömningen i budget-
propositionen har en starkare krona gentemot 
euron under 2010 bidragit till lägre utgifter för 
EU-avgiften. 

Förändring av anslagsbehållningar 
I statsbudgeten för 2010 var den beräknade för-
ändringen av anslagsbehållningar inte fördelad 

per utgiftsområde, utan redovisades under pos-
ten Minskning av anslagsbehållningar. De totala 
utgifterna redovisades i statsbudgeten som 
summan av utgiftsramarna och beräknings-
posten Minskning av anslagsbehållningar. Denna 
beräkningspost uppgick i statsbudgeten till -
4,3 miljarder kronor (dvs. anslagsbehållningarna 
bedömdes öka med 4,3 miljarder kronor).  

I den aktuella prognosen för innevarande 
budgetår ingår emellertid förändringen av 
anslagsbehållningar under respektive utgifts-
område. Förändringen av anslagsbehållningarna 
under 2010 kan därför beräknas som skillnaden 
mellan prognostiserat utfall och anvisade medel, 
med hänsyn tagen till förslag till tilläggsbudget, 
indragningar av anslagsmedel och medgivna 
överskridanden (se tabell 8.16). 

 
Tabell 8.16 Beräknad förändring av anslagsbehållningar 
2010 
Miljarder kronor 

Ramanslag (Från samtliga belopp har utgiftsområde 26 
Statsskuldsräntor m.m. exkluderats)  

 Ingående ramöverföringsbelopp1 45,3 
+ Anvisat på ursprunglig statsbudget 783,2 
+ Anvisat på tilläggsbudget för 20102 3,7 
+ Förslag till hösttilläggsbudget för 20103 3,8 
+ Medgivna överskridanden 0,0 
- Indragningar 29,7 
- Prognos 766,0 

= Beräknat utgående överföringsbelopp 40,4 

 Beräknad förändring av anslagsbehållningar -4,9 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan. 
1 Enligt Årsredovisning för staten 2009 (skr. 2009/10:101). 
2 Enligt riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårtilläggsbudget för 2010 
(prop. 2009/10:99 bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348) samt riksdagens beslut 
om tilläggsbudget med anledning av propositionen Nyemission i SAS AB (publ) 
(prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU 35, rskr. 2009/10:220). 
3  Enligt förslag i propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2) 

 
Statsbudgetens utfall 2009 visar att anslagsbe-
hållningarna uppgick till 45,3 miljarder kronor 
vid årsskiftet 2009/10. Under 2010 kommer 
anslagssparandet att öka jämfört med 2009 i den 
mån utgifterna är lägre än anvisade medel på 
statsbudgeten för 2010, eller minska i den mån 
utgifterna överstiger anvisade medel eller till 
följd av beslut om indragningar. 

I enlighet med de beslut om tilläggsbudget 
som riksdagen har fattat för 2010 har anvisade 
medel ökat med sammanlagt 3,7 miljarder 
kronor. I propositionen Hösttilläggsbudget för 
2010 (prop. 2010/11:2) föreslås ytterligare ökade 
anslag med sammanlagt 3,8 miljarder kronor 
(exklusive statsskuldsräntor). De hittills beräk-
nade indragningarna av anslagsmedel uppgår till 
29,7 miljarder kronor, varav merparten berör 
rättighetsstyrda transfereringsanslag som t.ex. 
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det under utgiftsområde 14 uppförda anslaget 
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och 
aktivitetsstöd samt det under utgiftsområde 10 
uppförda anslaget 1:1 Sjukpenning och 
rehabilitering m.m. 

Anslagsbehållningarna vid årsskiftet 2010/11 
beräknas uppgå till 40,4 miljarder kronor 
(exklusive statsskuldsräntor). Därmed beräknas 
anslagsbehållningarna minska med 4,9 miljarder 
kronor mellan årsskiftet 2009/10 och årsskiftet 
2010/11. 

 
Tabell 8.17 Utgifter 2010  
Miljarder kronor 

Utgiftsområde 

Urspr. 
stats-

budget1 
Tilläggs-
budget2 

 

 
Förslag 

till 
tilläggs-
budget2 

Totalt 
anvisat3 Prognos 

Differens 
prognos–

urspr. 
stats-

budget 

Differens 
prognos–

totalt 
anvisat 

1 Rikets styrelse 12,1 0,1 0,0 12,3 11,8 -0,3 -0,5 
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 12,2 0,1 0,0 12,2 12,3 0,1 0,0 
3 Skatt, tull och exekution 9,7 0,0 0,2 10,0 9,5 -0,2 -0,4 
4 Rättsväsendet 35,8 0,0 0,0 35,9 35,3 -0,6 -0,6 
5 Internationell samverkan 2,0 0,1  2,1 2,1 0,1 0,0 
6 Försvar och samhällets krisberedskap 45,5 0,0 0,0 45,5 43,9 -1,6 -1,6 
7 Internationellt bistånd 27,0 -0,5  26,5 27,1 0,0 0,6 
8 Migration 5,8 1,2  6,9 6,8 1,1 -0,1 
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 58,7 0,0 0,0 58,7 57,8 -1,0 -1,0 
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 101,7 0,3 0,0 102,0 100,3 -1,4 -1,7 
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 41,5 0,1  41,6 41,2 -0,3 -0,4 
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 69,9 0,4 0,5 70,7 70,3 0,4 -0,4 
13 Integration och jämställdhet 4,9  0,4 5,3 5,4 0,5 0,1 
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 88,4 0,1 0,0 88,5 71,1 -17,3 -17,4 
15 Studiestöd 24,1 0,0 0,2 24,4 23,2 -1,0 -1,2 
16 Utbildning och universitetsforskning 53,6 0,1 0,3 53,9 53,0 -0,6 -0,9 
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 11,4 0,0  11,4 11,3 -0,1 -0,1 
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande 

samt konsumentpolitik 1,5 0,0 0,0 1,6 1,6 0,1 0,0 
19 Regional tillväxt 3,4   3,4 3,4 -0,1 -0,1 
20 Allmän miljö- och naturvård 5,2 0,0  5,2 5,3 0,0 0,0 
21 Energi 3,2   3,2 2,6 -0,6 -0,6 
22 Kommunikationer 40,1 0,5  40,6 40,8 0,8 0,2 
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 19,1 0,1 0,0 19,1 17,8 -1,3 -1,3 
24 Näringsliv 5,5 1,2 2,0 8,7 8,5 3,0 -0,1 
25 Allmänna bidrag till kommuner 75,6  0,1 75,7 75,7 0,1 0,0 
26 Statsskuldsräntor m.m. 23,2   23,2 18,5 -4,6 -4,6 
27 Avgiften till Europeiska unionen 29,7   29,7 28,1 -1,5 -1,5 
 Minskning av anslagsbehållningar  -4,3        
 Summa utgiftsområden 806,3 3,7 3,8 813,8 784,5 -21,8 -29,3 
 Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor 783,2 3,7 3,8 790,7 766,0 -17,2 -24,7 
 Ålderspensionssystemet vid sidan av 

statsbudgeten 223,5 
 

   222,8 -0,7  
 Takbegränsade utgifter 1 006,7    988,8 -17,9  
 Budgeteringsmarginal 17,3      35,2 17,9  

 Utgiftstak för staten 1 024,0      1 024,0   

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.   

1 Statsbudgeten för 2010 enligt riksdagens beslut med anledning av Budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU10, rskr. 2009/10:172). 
2 Där 0,0 anges har tilläggsbudget beslutats eller förslag till tilläggsbudget lämnats, men beloppet för utgiftsområdet totalt uppgår till mindre än 50 miljoner kronor. 
3 Anvisat på statsbudgeten enligt riksdagens beslut efter förslag i propositionen Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348) av 
riksdagen beslutad tilläggsbudget med anledning av propositionen Nyemission i SAS AB (publ) (prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35, rskr. 2009/10:220) samt förslag i 
propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2) 
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9 Det ekonomiska läget i kommunsektorn 

Sammanfattning 
 

 
• Kommunsektorn förväntas redovisa ett 

resultat  som 2010 uppgår till 17 miljarder 
kronor. Resultatet beräknas vara fortsatt 
positivt 2011–2014 men lägre än 2010. 

• Kommunsektorns bidrag till den offentliga 
sektorns finansiella sparande beräknas till 
mellan -0,2 och 0,2 procent av BNP under 
2010–2014. 

• Tillfälliga statsbidrag, som uppgår till 
17 miljarder kronor 2010 och 3 miljarder 
kronor 2011, bidrar till att inkomsterna i 
kommunsektorn hålls uppe. 

• Skatteunderlaget i kommunsektorn för-
väntas öka relativt svagt under 2010 och 
2011. Från och med 2012 beräknas skatte-
underlaget öka starkare. 

• Den kommunala konsumtionen bedöms öka 
måttligt under 2010 och 2011. En förklaring 
är den ekonomiska nedgången i ekonomin, 
som har medfört att inkomsterna utvecklas 
svagt jämfört med de senaste åren. 

• Antalet arbetade timmar i kommunalt 
finansierad verksamhet väntas bli lägre 2010 
än 2009. 

• Sysselsättningen i den kommunalt finan-
sierade verksamheten bedöms minska med 
15 000 personer 2010 jämfört med 2009, 
vilket motsvarar 1,3 procent av den kom-
munfinansierade sysselsättningen. Syssel-
sättningen väntas dock stabiliseras redan i 
slutet av året för att sedan öka med 6 000 
personer mellan 2010 och 2011. 

 

 
I följande avsnitt redovisas en samlad bedöm-
ning av det ekonomiska läget i kommunsektorn. 
Avsnittet beskriver kommunsektorns finanser, 
men också dess bidrag till BNP och utvecklingen 
av sysselsättningen i den kommunalt finan-
sierade verksamheten. 

9.1 Kommunsektorns inkomster 

Kommunsektorns inkomster bestäms i hög 
utsträckning av den samhällsekonomiska utveck-
lingen. Inkomsterna från skatter svarar för 
närmare 70 procent av sektorns inkomster. Vid 
sidan av skatteinkomsterna svarar statsbidragen 
för de största inkomsterna. År 2009 uppgick 
statsbidragen till 115 miljarder kronor, eller ca 
15 procent av de totala inkomsterna. Av dessa 
var knappt 66 miljarder kronor generella bidrag 
medan knappt 50 miljarder kronor var riktade 
bidrag. Sammantaget växte skatteunderlaget och 
statsbidragen med 2,1 procent 2009. 

 
Diagram 9.1 Skatteintäkter och statsbidrag 2002–2014 
Årlig procentuell förändring, löpande priser. Utfall t.o.m. 2009, 
prognos för 2010–2014. 
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Anm.: Skatteunderlag och statsbidrag är justerade för regleringar som påverkar det 
kommunala skatteunderlaget. Statsbidragen inkl. generella och riktade bidrag, men exkl. 
kompensation för mervärdesskatt.
Källor:  Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
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9.1.1 Kommunsektorns skatteintäkter 

Det kommunala skatteunderlaget består främst 
av utbetalda löner, dvs. lönesumman, men också 
av skattepliktiga transfereringar och inkomster 
från näringsverksamhet. 

Lönesumman ökar dels av att antalet arbetade 
timmar ökar och dels av att timlönerna ökar. 
Eftersom timlönen i kommunsektorn normalt i 
stor utsträckning följer utvecklingen i närings-
livet ökar personalkostnaderna i kommuner och 
landsting i ungefär samma utsträckning som 
skatteintäkterna då timlönen ökar. Det innebär 
att det är förändringen av antalet arbetade 
timmar i övriga sektorer som ger störst effekt på 
de ekonomiska förutsättningarna för kommuner 
och landsting.  

 
Tabell 9.1 Löner och arbetade timmar 
Årlig procentuell förändring, nominella löner. Utfall för 2009, prognos 
för 2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Timlön, näringslivet  3,2 2,3 2,6 3,1 3,2 3,4 

Kommunsektorn 3,9 3,0 2,6 2,9 3,4 3,4 

Totalt, konjunktur-
lönestatistik 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4 

Totalt, NR 3,0 0,9 2,4 3,1 3,4 3,6 

Arbetade timmar, 
näringslivet -3,3 3,1 1,5 1,9 2,1 1,7 

Kommunsektorn -1,1 -1,9 0,0 0,5 0,3 0,5 

Hela ekonomin -2,8 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3 

Anm.: Kalenderkorrigerad utveckling. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
 

Under perioden 2005–2008 växte det 
kommunala skatteunderlaget med i genomsnitt 
4,5 procent per år. Förutsättningarna för 
kommuner och landsting försämrades snabbt av 
den djupa konjunkturnedgången 2009. Den 
kraftiga nedgången i ekonomin medförde att 
antalet arbetade timmar i ekonomin minskade 
med 2,8 procent, vilket i sin tur resulterade i att 
det kommunala skatteunderlaget ökade svagt. 
Till följd av att antalet arbetade timmar i hela 
ekonomin minskade, ökade skatteunderlaget 
endast med 1,6 procent 2009 jämfört med en 
ökning med 4,9 procent 2008. Senast skatte-
underlaget utvecklades så svagt var 1993, då det 
ökade med 0,8 procent.  

I år väntas antalet arbetade timmar i närings-
livet öka igen, vilket innebär att de ekonomiska 
förutsättningarna i kommunsektorn förbättras. 
Men eftersom antalet arbetade timmar i hela 
ekonomin minskade kraftigt 2009 blir timmarna 

lägre 2010 än 2008. Skatteunderlaget beräknas 
växa med 2,6 procent 2010 (se tabell 9.2).  

År 2011 beräknas antalet arbetade timmar i 
näringslivet fortsätta att öka. Skatteunderlaget 
förväntas dock växa förhållandevis svagt med 
2,5 procent, eftersom lönerna ökar långsamt 
under 2011. 

 
Tabell 9.2 Skatter och statsbidrag 
Årlig procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2009 i 
miljarder kronor, prognos för 2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Skatter o. bidrag 
exkl. mervärdes-
skatt1 626 5,4 0,8 2,4 3,3 3,6 

Skatteintäkter just-
erade för regleringar 511 2,7 2,5 4,0 4,5 4,5 

varav       

   Skattunderlag – 2,6 2,5 4,0 4,5 4,5 

   Ändr. skattesatser 1 0,1 – – – – 

Statsbidrag just. för 
regleringar 115 15,3 -5,0 -3,2 -1,0 0,0 

Statsbidrag just. för 
regleringar mdkr 115 19,2 -7,6 -4,9 -1,4 -0,1 

Anm.: I tabellen redovisas utvecklingen av generella och specialdestinerade 
statsbidrag exklusive kompensation för mervärdesskatt. 
1 Skatteinkomster och statsbidrag redovisas justerade för regeländringar som 
påverkar det kommunala skatteunderlaget. I tabellen redovisas skatteintäkterna 
2009 enligt nationalräkenskaperna, denna siffra skiljer sig något från 
regeringens beräkning. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Antalet arbetade timmar väntas även fortsätt-
ningsvis växa starkare i näringslivet än i kom-
munsektorn, vilket ger stabilare förutsättningar 
för kommuner och landsting. Åren 2012–2014 
beräknas därför skatteunderlaget återigen växa 
starkare i takt med den ekonomiska återhämt-
ningen.  

9.1.2 Tillfälliga statsbidrag håller uppe 
inkomsterna 2010 och 2011 

Statsbidragen ökade med närmare 5 miljarder 
kronor mellan 2008 och 2009, bl.a. till följd av 
olika riktade satsningar inom vård och utbild-
ning.  

Om man även beaktar inkomster från den 
kommunala fastighetsavgiften och lägre arbets-
givaravgifter för kommuner och landsting mot-
svarande ca 5 miljarder kronor, beräknas kom-
munsektorn totalt ha erhållit resursförstärk-
ningar på ca 10 miljarder kronor 2009. Detta 
motverkade delvis effekterna av den svaga 
ekonomiska tillväxten. 
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För att undvika nedskärningar i kommuner 
och landsting till följd av lågkonjunkturen har 
kommunsektorn tillförts 17 miljarder kronor i 
tillfälligt höjda statsbidrag 2010. Dessutom har 
regeringen i 2009 års ekonomiska vårproposition 
(prop. 2008/09:100) aviserat en permanent 
höjning av det generella statsbidraget med 
5 miljarder kronor fr.o.m. 2011. 

Trots att arbetsmarknaden nu utvecklas 
starkare än väntat bedöms kommunsektorns 
inkomster öka relativt svagt 2011 till följd av en 
förhållandevis svag ökning av lönesumman. 
Regeringen föreslår därför i denna proposition 
en tillfällig höjning av det generella statsbidraget 
med 3 miljarder kronor 2011. Tillsammans med 
den permanenta höjningen av det generella 
statsbidraget på 5 miljarder kronor tillförs 
kommunsektorn totalt 8 miljarder kronor 2011. 

De satsningar som nu föreslås inom kom-
munala verksamhetsområden som utbildning, 
äldreomsorg samt hälso- och sjukvård medför 
att bidragen ökar med ytterligare drygt 1 miljard 
kronor 2011. Vidare medför höjningen av 
grundavdraget för pensionärer 2011 att kom-
munernas och landstingens skatteintäkter 
minskar med 7,5 miljarder kronor, vilket dock 
kompenseras med höjda generella statsbidrag.  

 
Tabell 9.3 Faktisk utveckling av statsbidrag 
Miljarder kronor. Utfall för 2009 i nivå, prognos på förändring mellan 
åren för 2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Generellt 
statsbidrag 65 8,0 12,3 -3,6 0,1 -0,2 

    varav       

    permanent   5,0    

    tillfälligt  4,0 -1,0 -3,0   

    regleringar1  3,5 7,5    

    övrigt2  0,5 0,8 -0,6 0,1 -0,2 

Konjunkturstöd  13,0 -13,0    

Pandemimiljard 1 -1,0     

Riktade bidrag 50 2,6 0,7 -1,3 -1,5 0,2 

Totala statsbidrag, 
faktisk utveckling 115 22,7 -0,1 -4,9 -1,4 -0,1 

Anm.: I tabellen redovisas utvecklingen av generella och specialdestinerade 
statsbidrag exklusive kompensation för mervärdesskatt.  
1 Regleringar avser regeländringar som påverkar det kommunala skatte-
underlaget. För 2010 och 2011 rör dessa regleringar de utökade grundavdragen 
för pensionärer. 
2 Till exempel regleringar som följer av den kommunala finansieringsprincipen. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
I tabell 9.3 redovisas den förväntade faktiska 
utvecklingen (dvs. ej justerat för regleringar) av 
statsbidragen för åren 2009–2014. Mellan 2010 
och 2011 är den faktiska utvecklingen av de 

totala statsbidragen oförändrad. Exklusive 
regleringar, på 7,5 miljarder kronor, minskar 
dock statsbidragen med 7,6 miljarder kronor, 
vilket främst förklaras av de tillfälliga 
statsbidragen 2010.  

Under perioden 2012–2014 utökas satsning-
arna inom utbildning och hälso- och sjukvården, 
vilket innebär ytterligare ca 1 miljard kronor 
jämfört med 2011. Totalt minskar dock stats-
bidragen 2012 jämfört med 2011 till följd av att 
vissa övriga riktade och tillfälliga satsningar 
upphör. För åren 2013 och 2014 är nivån på 
statsbidragen i stort sett oförändrad. 

9.2 Kommunsektorns utgifter  

Utgifterna för kommuner och landsting svarar 
enligt nationalräkenskaperna (NR) för ca 
45 procent av den konsoliderade offentliga 
sektorns utgifter. År 2009 uppgick utgifterna till 
755 miljarder kronor, motsvarande ca 25 procent 
av BNP.  
 
Tabell 9.4 Utgifter för kommuner och landsting 
Löpande priser, årlig procentuell förändring om annat ej anges. Utfall 
för 2009, prognos för 2010–2014. 

 Mdkr      
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Konsumtion 636 2,7 2,6 2,4 3,4 3,2 

Investeringar 57 -2,5 2,1 6,7 4,2 4,4 

Transfereringar 56 5,0 4,7 1,8 -0,4 0,4 

Ränteutgifter 5 -25,5 16,5 10,1 28,7 32,9 

Summa utgifter 755 2,3 2,8 2,7 3,3 3,3 

Anm.: Investeringar inkluderar nettoköp av mark och fastigheter. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Utgifterna för kommunal konsumtion är den i 
särklass största utgiftsposten för kommuner och 
landsting. En beskrivning av utvecklingen av den 
kommunala konsumtionen i löpande priser finns 
i avsnitt 9.2.1. I avsnitt 9.2.2 redogörs för den 
kommunala konsumtionen i fasta priser. I 
fördjupningsrutan Olika sätt att beräkna och 
redovisa kommunal konsumtion förklaras 
skillnaden mellan konsumtionen i fasta och 
löpande priser.  

Vid sidan av konsumtionsutgifterna svarar in-
vesteringarna för de största utgifterna. Invest-
eringarna har ökat kraftigt de senaste åren och 
uppgår till ca 8 procent av de totala utgifterna. 
År 2010 väntas dock trenden brytas. Invest-
eringsvolymen har hittills i år minskat med drygt 
5 procent. Utgifterna för investeringarna be-
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räknas minska med 2,5 procent för helåret 2010 
(se tabell 9.4). Under 2011–2014 beräknas de 
återigen öka.  

Transfereringar till övriga sektorer, däribland 
hushåll, väntas öka med ca 5 procent 2010. Där-
efter förväntas en svagare utveckling 2011–2014. 
Framför allt är det utgifterna för  ekonomiskt 
bistånd som bedöms öka svagare i takt med att 
läget på arbetsmarknaden förbättras. 

Till följd av det låga ränteläget minskar ränte-
utgifterna  kraftigt. Mellan 2008 och 2009 halv-
erades nästan dessa utgifter. Nedgången väntas 
fortsätta 2010, men vänder sedan uppåt i takt 
med att ränteläget normaliseras. 

9.2.1 Kommunal konsumtion i löpande 
priser 

Den kommunala konsumtionen förväntas i 
löpande priser öka med 2,7 procent i år och med 
i genomsnitt ca 3 procent per år under perioden 
2011–2014. De stora utgiftsposterna inom den 
kommunala konsumtionen utgörs av löner, 
förbrukning och sociala naturaförmåner. Löner 
och arbetsgivaravgifter uppgår till ca 57 procent 
av konsumtionsutgifterna. Sociala naturaför-
måner, dvs. konsumtion av skattefinansierade 
tjänster som produceras i näringslivet, har 
successivt ökat som andel av den kommunala 
konsumtionen och utgjorde 2009 knappt 
13 procent av konsumtionsutgifterna. 

 
Diagram 9.2 Sociala naturaförmåner 
Procentuell andel av total konsumtion i kommuner och landsting. 
Utfall t.o.m. 2009, prognos för 2010–2014. 
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Anm.: Sociala naturaförmåner är beräknade exkl. läkemedelsförmånen.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

 
En starkt bidragande orsak till den trendmässiga 
ökningen av konsumtionen av skattefinansierade 
tjänster som produceras i näringslivet är att 
verksamheter som tidigare bedrevs i kommunal 
regi numera sker i näringslivet. För att inte få en 
felaktig bild av verksamheten inom s.k. 
välfärdstjänster är det därför viktigt att inkludera 
den skattefinansierade sysselsättningen som 

produceras i näringslivet. Sysselsättningen och 
antalet arbetade timmar i den kommunalt 
finansierade verksamheten beskrivs i avsnitt 9.5. 

9.2.2 Kommunal konsumtion i fasta priser 

De kommunala konsumtionsutgifterna i fasta 
priser väntas öka med 0,5 procent under 2010, 
vilket är en svagare årlig ökning än under 
perioden 2005–2009. Denna måttliga 
konsumtionsökning kan delvis förklaras av 
förändringen i volymindexen för exempelvis 
äldreomsorgen (se diagram 9.3). Volymindexet 
för äldreomsorgen är lägre 2010 än 2009, vilket 
främst beror på att antalet äldre som bor i s.k. 
särskilt boende förväntas minska i förhållande till 
hjälpinsatser till äldre i form av ordinärt boende. 

 
Diagram 9.3 Volymindex för grundskola, äldreomsorg och 
hälso- och sjukvård 
Index (100=2001). Utfall t.o.m. 2009, prognos för 2010–2014. 

60

70

80

90

100

110

120

130

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Grundskola

Äldreomsorg

Hälso- och sjukvård

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
 
En annan förklaring till den måttliga konsum-
tionsökningen 2010 är att förutsättningarna för-
sämrades av den ekonomiska nedgången i 
ekonomin. Som en följd av detta utvecklas kost-
naderna, i synnerhet landstingens, svagt i år jäm-
fört med de senaste åren. 

 
Diagram 9.4 Kommunal konsumtion i fasta priser 
Årlig procentuell förändring. Utfall t.o.m. 2009, prognos för  
2010–2014. 
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Källor:  Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
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Olika sätt att beräkna och redovisa 
kommunal konsumtion 

Resultaträkningen och sektorräkenskaperna, 
som leder fram till kommunsektorns resultat 
respektive finansiella sparande, beräknas i 
löpande priser. Konsumtionen i löpande priser 
består av kommuners och landstings utgifter för 
exempelvis löner, förbrukning m.m. Även den 
del av den kommunfinansierade verksamheten 
som bedrivs i privat sektor är en del av 
konsumtionen. Konsumtion i löpande priser 
påverkas både av att priserna i ekonomin ändras 
och av ändringar i omfattningen av kommuner 
och landstings verksamhet, dvs. en ökning kan 
bero både på att exempelvis lärarna blir fler i 
skolan, och att lärarnas löner ökar. I regeringens 
prognoser av konsumtionen i löpande priser är 
det därför viktigt att följa kostnadsutvecklingen i 
kommunsektorn, vilken avspeglar både pris-
utvecklingen och omfattningen av de kom-
munala verksamheterna. Den kostnad som är av 
störst betydelse för konsumtionen i löpande 
priser är lönekostnaden. I och med att kom-
muner och landsting har ett balanskrav att upp-
fylla för sina budgetar så medför det att konsum-
tionen i löpande priser blir starkt kopplad till in-
komstutvecklingen, dvs. skatter och bidrag m.m. 

Till skillnad från resultatet och det finansiella 
sparandet beräknas BNP i både löpande och 
fasta priser och den offentliga sektorns bidrag till 
försörjningsbalansen (konsumtion och invest-
eringar) måste därför fastprisberäknas.  

År 2007 bytte nationalräkenskaperna (NR) 
metod för att beräkna den offentliga sektorns 
individuella konsumtion i fasta priser. 64 Metod-
omläggningen innebär att delar av 
produktionsutvecklingen i kommunsektorn, och 
därmed konsumtionsutvecklingen, bestäms 
utifrån volymindex i stället för kostnader. 
Förklaringen till metodomläggningen är att 
dessa volymindex bättre ska mäta vad den 
offentliga sektorn faktiskt producerar (output) i 
stället för att likställa produktionen med insatsen 
i produktionen i form av arbete och kapital 
(input). Volymindex finns för merparten av de 
individuella ändamålen såsom utbildning och 
 
 
                                                      
64 Den nya metoden i årsräkenskaperna beskrivs i SCB:s publikation 

Volymberäkningar av offentlig individuell produktion – projektrapport, 

Ekonomisk statistik 2008:3. Metoden beskrivs även i 2008 års 

ekonomiska vårproposition (prop. 2007/08:100 s. 90). 

omsorg. Indexen är tänkta att mäta 
konsumtionen i termer av exempelvis antalet 
elever i skolan och hemtjänsttimmar i omsorgen 
(justerat för olika kvalitetsindex, såsom 
avgångsbetyg i skolan, eller lokalernas skick 
inom äldreomsorgen). Men eftersom det i dags-
läget inte finns någon datainsamling på kvartals-
basis för dessa index, bygger NR:s preliminära 
utfall i stor utsträckning på den demografiska ut-
vecklingen. När kommunal konsumtion 
diskuteras utifrån volymindex avses fortsätt-
ningsvis verksamhet som har en kommunal 
huvudman. 

Konsumtionen i fasta priser som avser service 
för kollektiva ändamål, exempelvis brand-
försvaret och kommunal förvaltning, men även 
vissa av de individuella ändamålen (bl.a. verk-
samheter som bedrivs i privat sektor), beräknas 
som tidigare enbart utifrån kostnaderna i de 
kommunala verksamheterna. 

Sedan metodomläggningen 2007 skiljer sig 
NR:s metod för att beräkna konsumtionen i 
fasta priser i de preliminära kvartals-
räkenskaperna och i de mer definitiva årsräken-
skaperna.65 Regeringens prognoser för kommun-
sektorns konsumtion i fasta priser tar sikte på de 
preliminära kvartalsräkenskaperna. I och med att 
en stor andel av konsumtionsutvecklingen mäts i 
form av volymindex, vilka till stor del bestäms av 
demografin i de preliminära utfallen, så medför 
det att de preliminära utfallen för konsumtionen 
i fasta priser inte är lika starkt kopplad till 
inkomstutvecklingen i kommunsektorn som de 
skulle varit om man istället valt att fortsätta att 
använda kostnadsmetoden eller inväntat de 
slutgiltiga utfallen (där utfallen är bättre 
justerade med kvalitetsindex). Konsumtionen i 
fasta priser beskrivs utförligare i avsnitt 9.2.2. 

 
 
                                                      
65 I de preliminära beräkningarna av landstingens konsumtion i fasta 

priser använder NR kostnaderna i landstingens verksamheter, medan de 

slutgiltiga beräkningarna använder  både kostnader och volymindex.  
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En svag ökning av volymindexen för flertalet av 
de individuella ändamålen, i kombination med 
ovissheten om hur inkomsterna i kommun-
sektorn utvecklas under 2011, förklarar den 
återhållsamma konsumtionstillväxten nästa år. 
Till följd av något bättre finansiella förut-
sättningar för kommunerna väntas konsum-
tionstillväxten bli något starkare i kommunerna 
än i landstingen. 

I diagram 9.5 jämförs konsumtionen i fasta 
priser enligt NR med konsumtionen i fasta 
priser enligt NR:s gamla metod, den s.k. 
kostnadsmetoden (se fördjupningsrutan Olika 
sätt att beräkna och redovisa kommunal kon-
sumtion). Konsumtionen enligt kostnads-
metoden ökade relativt starkt i förhållande till 
konsumtionen enligt NR under 2006 och 2007. 
Sedan 2008 har konsumtionen enligt kostnads-
metoden ökat svagare än konsumtionen enligt 
NR. De höjda statsbidragen 2010 och 2011 
bidrar till att konsumtionen enligt kostnads-
metoden blir högre för respektive år. 

 
Diagram 9.5 Olika beräkningar av kommunal konsumtion i 
fasta priser 
Index (2002=100). Utfall t.o.m. 2009, prognos för 2010–2014. 
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9.3 Demografi och kostnader i 
förskola, grundskola och 
äldreomsorg 

Kostnadsmässigt är hälso- och sjukvård, grund-
skola och äldreomsorg de tre största verksam-
hetsområdena i kommunsektorn. Av dessa har 
grundskola och äldreomsorg haft en ganska åter-
hållen utveckling under senare år. Kostnads-
utvecklingen inom de olika verksamheterna 
beror bl.a. på hur olika åldergrupper utvecklas, 
politiska ambitioner och ekonomiskt utrymme. 

 
Diagram 9.6 Kostnadsandelar 
Procentuell andel av kommunernas totala verksamhetskostnader 

6

8

10

12

14

16

18

20

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
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Genom att förändringen av storleken på olika 
åldersgrupper i samhället relateras till ut-
vecklingen av kostnaderna för den kommunala 
verksamheten som respektive åldersgrupper 
efterfrågar går det att få en uppfattning om hur 
kostnaderna förhåller sig till den demografiska 
utvecklingen.66 Avvikelser i utvecklingen mellan 
den demografiska utvecklingen och kostnaderna 
återspeglar exempelvis förändringar i produkt-
ivitet och kvalitet inom den kommunala verk-
samheten.  

Ett sätt att se hur kostnaderna är relaterade till 
olika åldersgrupper är att se till styckkostnaden, 
dvs. kostnaden (i fasta priser) för verksamheten i 
förhållande till antalet användare. Av diagram 9.7 
framgår att kostnaden per barn i förskola ökade 

 
 
                                                      
66 Analysen av demografi och kostnader begränsas till förskola, grund-

skola och äldreomsorg. Kostnader för hälso– och sjukvård kan förvisso 

till relateras till demografiska faktorer, exempelvis andelen äldre i 

befolkningen och livslängden, men dessa bestäms också av teknisk 

utveckling och medicinsk forskning som ger nya och ofta mer avancerade 

behandlingsmetoder. Den medicinsktekniska utvecklingen medför därför 

ibland ökade och ibland minskade kostnader. 
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mellan 2005–2007, för att sedan minska något 
fr.o.m. 2008. Färre antal elever i grundskolan har 
under senare år bidragit till att kostnaden per 
elev i grundskolan har blivit högre. Styck-
kostnaden för äldreomsorgen, som här beräknas 
för antalet äldre i befolkningen som är 80 år eller 
äldre, ökade något 2007 och 2008. 

 
Diagram 9.7 Styckkostnader i förskola, grundskola och 
äldreomsorg 
Tusentals kronor (i fasta priser) per förskolebarn, grundskoleelev och 
person som är 80 år eller äldre. 
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Källor: Statistiska centralbyrån, webOr och egna beräkningar.  
 

Beskrivningarna av kostnadsutvecklingen i de 
olika kommunala verksamheterna i diagram 9.7–
9.10 är baserade på uppgifter från kommunernas 
räkenskapssammandrag. Kostnaderna enligt 
räkenskapssammandragen är omräknade till fasta 
priser med hjälp av prisdeflatorn som används 
vid beräkningen av kommunernas konsumtion i 
fasta priser enligt kostnadsmetoden. Fram-
skrivningarna av antalet barn i förskolan, elever i 
grundskolan och antalet personer som är 80 år 
och äldre utgår från SCB:s befolkningsprognos. 

Barnen i förskolan har ökat kraftigt samtidigt 
som elevantalet i grundskolan har sjunkit 

Under de senaste åren har antalet barn inom 
förskolan ökat starkt. För att möta en högre 
efterfrågan på dessa tjänster har också 
verksamheternas kostnader ökat. Antalet 
förskoleplatser har ökat kraftigt sedan 2000. 
Utbyggnaden av antalet förskoleplatser bidrog 
sannolikt till att den årliga ökningstakten i 
kostnaderna (i fasta priser) för förskolan ökade 
mer än den årliga ökningen av antalet barn under 
2005–2007. Under 2008 och 2009 ökade kost-
naderna något svagare än antalet barn. 

 

Diagram 9.8 Barnantal och kostnader i förskolan 
Årlig procentuell förändring                                   Index (100=2002) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150
Barnantal (vänster skala)
Kostnader (vänster skala)
Barnantal
Kostnader

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
 

 
Antalet elever i grundskolan har under samma 
period minskat och kostnaderna har därför ökat 
mindre än i övriga verksamheter. I förhållande 
till antal elever i grundskolan har kostnaderna 
årligen ökat mellan 2004–2009. 

Sedan 2002 har antalet elever i gymnasieskolan 
ökat med ca 25 procent samtidigt som kostnad-
erna per elev har minskat något. 

 
Diagram 9.9 Elevantal och kostnader i grundskolan 
Årlig procentuell förändring                                   Index (100=2002) 
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I takt med att förskolans växande barnkullar 
uppnår skolåldern innebär det en gradvis expan-
sion i grundskolan. Samtidigt är gymnasieskolan 
inne i en anpassning till ett vikande elevunderlag. 

Kostnaderna för äldreomsorgen har minskat i 
förhållande till antalet äldre 

Kostnaderna för äldreomsorgen har minskat år-
ligen i förhållande till antalet äldre över 65 år. 
Detta förhållande speglar en utveckling där de 
äldre i större utsträckning bor kvar hemma med 
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utökad hemtjänst som komplement. På kost-
nadssidan motsvaras detta verksamhetsskifte av 
minskad resurstillförsel till särskilt boende och 
ökade resurser till insatser i ordinärt boende. 

Under prognosperioden ökar antalet personer 
i åldrarna 65 år och äldre. Det är framför allt 
gruppen 65–79 år som ökar. Den grupp som 
kräver mest omsorg, personer över 80 år, är dock 
oförändrad under prognosperioden. 

 
Diagram 9.10 Antalet äldre och kostnader i äldreomsorgen 
Årlig procentuell förändring                                   Index (100=2002) 
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9.4 Finansiellt sparande och 
ekonomiskt resultat 

Den svaga utvecklingen av skatteunderlaget för 
kommuner och landsting 2009 motverkades av 
högre statsbidrag, ökade inkomster från 
fastighetsavgiften och lägre arbetsgivaravgifter. 
Dessutom sänktes de sjukförsäkringspremier 
som kommuner och landsting betalar till AFA 
Försäkring med drygt 5 miljarder kronor. 
Utöver detta förbättrades finansnettot med 
närmare 5 miljarder kronor jämfört med 2008, 
främst till följd av återföringar av tidigare gjorda 
nedskrivningar av finansiella tillgångar.  

Osäkerheten om den ekonomiska utveck-
lingen som rådde under 2009 bidrog till att kom-
muner och landsting agerade relativt försiktigt. 
Utgifterna för den kommunala konsumtionen 
utvecklades som en följd av detta relativt svagt 
2009. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 9.5 Kommunsektorns finanser 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2009, prognos för 
2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 744 778 787 808 835 866 

Inkomstskatter 511 523 528 550 574 600 

Kommunal 
fastighetsavgift 14 15 15 15 16 16 

Statsbidrag exkl. 
mervärdesskatt 115 138 138 133 132 132 

   varav       

   generella bidrag1 66 86 85 81 81 81 

   riktade bidrag 50 52 53 52 50 50 

Övriga inkomster2 104 102 106 109 114 118 

Utgifter 755 772 794 816 843 870 

Konsumtionsutgifter 636 654 671 687 710 733 

Procentuell utveck-
ling, fasta priser 1,0 0,2 0,4 -0,1 0,5 0,5 

Övriga utgifter 119 119 123 129 132 138 

Finansiellt 
sparande -11 5 -7 -8 -7 -4 

Resultat3 13 17 5 5 6 9 
1 Generella bidrag inkluderar även de tillfälliga statsbidragen 2010 och 2011 
samt pandemimiljarden 2009. 
2 Övriga inkomster inkluderar kompensation för ingående mervärdesskatt på den 
kommunala sektorns inköp av varor och tjänster. 
3 Avser resultat före extraordinära poster. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Trots resursförstärkningarna redovisade kom-
munsektorn ett negativt finansiellt sparande på 
11 miljarder kronor 2009 medan resultatet var 
positivt (se tabell 9.5). En bidragande orsak är att 
det finansiella sparandet enligt NR påverkas av 
ett nytt sätt att redovisa kommunernas och 
landstingens pensionskostnader (se avsnitt 
10.2.3). Från och med 2007 bedöms det 
finansiella sparandet till följd av den ändrade 
redovisningen reduceras med ca 4–5 miljarder 
kronor per år. Förändringen gör att 
redovisningen i NR närmar sig den kommunala 
redovisningen där förändringen av pensions-
skulden belastar resultatet. 

Resultatet före extraordinära poster 2009 
uppgick till 13 miljarder kronor. Att skillnaden 
mellan finansiellt sparande och ekonomiskt 
resultat blev så stor förklaras bl.a. av olika 
redovisningsprinciper för investeringsutgifter 
och finansiella poster mellan NR och den 
kommunala redovisningen. 

 



PROP.  2010/11:1  

225 

Starkare finansiellt sparande och resultat för 
kommunsektorn i år 

De tillfälliga statsbidrag som tillförts kommuner 
och landsting för 2010 leder till att inkomsterna 
från skatter och statsbidrag sammantaget ökar 
starkt i år. De tillfälliga statsbidragen bidrar 
också till att dämpa fallet i antalet arbetade 
timmar och sysselsättningen i den kommun-
finansierade verksamheten 2010.  

Inkomstutvecklingen och den förhållandevis 
återhållsamma ökningen av de kommunala 
konsumtionsutgifterna medför att det finansiella 
sparandet väntas stärkas 2010 jämfört med 2009.  

Resultatet beräknas också stärkas i år, men i 
mindre utsträckning än det finansiella sparandet. 
Att det finansiella sparandet ökar mer än 
resultatet beror främst på att investerings-
utgifterna förväntas minska, vilket påverkar det 
finansiella sparandet i högre utsträckning än 
resultatet till följd av olika redovisningsprinciper. 

Svagare finanser för kommuner och 
landsting 2011 

Kommunsektorns inkomster väntas öka svagt 
2011. Detta är främst en effekt av att de tillfälliga 
statsbidragen på 17 miljarder kronor medför att 
inkomstnivån ökar relativt starkt 2010. Samtidigt 
medför den permanenta bidragshöjningen 
fr.o.m. 2011 på 5 miljarder kronor i kombination 
med den tillfälliga höjningen om 3 miljarder 
kronor 2011 att inkomsterna för kommun-
sektorn kan hållas uppe (se tabell 9.6). 

 
Tabell 9.6 Beslutade och föreslagna generella statsbidrag 
till kommunsektorn fr.o.m. 2009 års ekonomiska vårpropo-
sition 
Statsbidrag för respektive år i miljarder kronor. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Generella bidrag, 
VÅP2009  5 5 5 5 

Tillfälligt konjunktur-
stöd1 13     

Tillfälligt statsbidrag, 
BP2010 4     

Tillfälligt statsbidrag, 
BP2011  3    

Totalt 17 8 5 5 5 
1Det tillfälliga  konjunkturstödet beslutades i 2009 års proposition om vår-
tilläggsbudget och hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2008/09:99, prop. 
2008/09:2) och budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1). 

 

Höjningen av statsbidragen bedöms medföra att 
den kommunfinansierade sysselsättningen kan 
öka 2011. Kommunsektorns totala utgifter 
väntas dock öka mer än inkomsterna. Både det 
finansiella sparandet och det ekonomiska 
resultatet försämras 2011 till följd av detta. 
Kommunsektorn som helhet beräknas 
fortfarande redovisa ett positivt resultat. 

Kommunsektorns finanser stabiliseras fram 
till 2014 

Det förbättrade läget på arbetsmarknaden bidrar 
till att förutsättningarna för kommunsektorn 
stabiliseras 2012–2014.  

Konsumtionsutgifterna i fasta priser beräknas 
minska med ca 0,1 procent 2012. Det beror i 
huvudsak på att antalet arbetsdagar är färre 2012 
än 2011. Justerat för denna kalendereffekt väntas 
konsumtionen i stället öka med 0,5 procent. För 
2013 och 2014 bedöms kostnaderna för den 
kommunala konsumtionen i fasta priser fortsätta 
öka med närmare 0,5 procent per år. 

Kommunsektorn redovisar ett finansiellt 
sparande och resultat 2012 och 2013 som är i 
nivå med 2011 års överskott. Under 2014 väntas 
det finansiella sparandet och resultatet stärkas. 

 
Diagram 9.11 Utvecklingen av det ekonomiska resultatet 
före extraordinära poster i kommuner och landsting 
Miljarder kronor. Utfall t.o.m. 2009, prognos för 2010–2014. 
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9.5 Arbetade timmar och syssel-
sättning i den kommunalt 
finansierade verksamheten 

Den genomsnittliga arbetstiden för anställda 
som utför kommunfinansierad verksamhet 
varierar mellan åren. Det innebär att antalet 
arbetade timmar i den kommunfinansierade 
verksamheten kan utvecklas annorlunda jämfört 
med hur den kommunfinansierade syssel-
sättningen utvecklas. 

Antalet arbetade timmar vänder upp 2011 i 
kommunerna och 2012 i landstingen 

Antalet arbetade timmar i kommunsektorn 
(kalenderkorrigerade) väntas bli lägre 2010 
jämfört med 2009. Detta beror främst på den 
förhållandevis svaga inkomstutvecklingen som 
följer av lågkonjunkturen, vilket begränsar kon-
sumtionsutrymmet i kommuner och landsting.  

Till följd av att en kommunanställd i genom-
snitt förväntas arbeta fler timmar i år än 2009 så 
blir nedgången i antalet arbetade timmar inte lika 
stor som nedgången i sysselsättningen. Anled-
ningen till att den kommunanställde i genom-
snitt väntas arbeta fler timmar beror på att sjuk-
frånvaron minskar och att andelen timanställda 
och vikarier minskar 2010 jämfört med 2009. 

I takt med att den ekonomiska konjunkturen 
förbättras väntas antalet timanställda och vikarier 
öka. En sådan utveckling medför att den kom-
munanställde i genomsnitt kommer att arbeta 
färre timmar 2014 än 2010, vilket betyder att den 
årliga förändringstakten i antalet arbetade tim-
mar i kommunsektorn blir något svagare än den 
årliga förändringstakten för sysselsättningen i 
kommunsektorn 2011–2014.  

Antalet arbetade skattefinansierade timmar i 
näringslivet väntas öka relativt kraftigt i år, 
främst till följd av att en viss del av grundskole-
verksamheten förs från kommunal till privat 
sektor. 

Det totala antalet arbetade kommun-
finansierade timmar väntas falla med 1,2 procent 
i år för att sedan öka något under 2011. 
Verksamhetsöverföringen från kommunal till 
privat sektor medför alltså att antalet arbetade 
kommunfinansierade timmar ökar starkare än 
arbetade timmar i kommunsektorn. 

 
Tabell 9.7 Antal arbetade timmar i kommunalt finansierad 
verksamhet (kalenderkorrigerade) 
Utfall för 2009, prognos för 2010–2014. 

Miljoner timmar Procentuell förändring 
2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kommunsektorn1 1 603 -1,1 -1,9 0,0 0,5 0,3 0,5

   varav kommuner 1 205 -1,4 -1,9 0,2 0,5 0,3 0,5

   varav landsting 398 -0,4 -1,8 -0,3 0,3 0,3 0,6

Näringslivet2 183 5,3 4,3 2,6 3,0 1,4 0,8

Kommunal verksamhet 1 787 -0,5 -1,2 0,3 0,8 0,4 0,6
1 Kommunsektorn avser kommunala myndigheter enligt NR. 
2 Antalet faktiskt arbetade timmar fram t.o.m. 2009 är baserat på uppgifter från 
Konjunkturinstitutet. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 
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Sysselsättning och produktion av välfärds-
tjänster i kommunalt finansierad verksamhet 

Till största delen bedrivs den kommunala verk-
samheten av anställda i kommuner och 
landsting. Så kallade välfärdstjänster, såsom ut-
bildning, hälso- och sjukvård samt omsorgs-
verksamhet, kan även bedrivas i privat regi, men 
med kommunal finansiering. Kommunerna 
behåller ansvaret för finansieringen av dessa 
tjänster även om de inte längre är huvudmän för 
verksamheten. För att följa utvecklingen av 
sysselsättningen och antalet arbetade timmar 
inom välfärden måste man alltså se till hela den 
kommunfinansierade verksamheten och inte 
enbart till den kommunala verksamheten. Över-
föringar av tjänster från kommunala till privata 
utförare är en anledning till att antalet kom-
munanställda blivit färre sedan 2007. Enligt 
Konjunkturinstitutets beräkningar så har i 
genomsnitt ca 5 000 s.k. välfärdstjänster årligen 
överförts från kommunal till privat sektor under 
perioden 2001 till 2009. Detta har således med-
fört att nedgången i den totala kommun-
finansierade sysselsättningen är lägre än syssel-
sättningsnedgången i kommunsektorn. 

 
Diagram 9.12 Kommunfinansierad sysselsättning och 
sysselsättning i kommunsektorn 
Tusentals personer. Utfall t.o.m. 2009, prognos 2010–2014. 
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Den totala kommunfinansierade sysselsätt-
ningen var som högst 2007, dvs. året innan 
finanskrisen inträffade (se diagram 9.12). En 
betydande del av nedgången i den totala 
kommunfinansierade sysselsättningen sedan dess 
förklaras av utfasningen av två arbetsmarknads-
politiska program i kommunsektorn: plusjobben 
och friåret. Den totala kommunfinansierade 
sysselsättningen bedöms ha minskat med 33 000 
personer mellan 2007 och 2009. Av dessa kan 

ungefär 16 000 personer förklaras av utfasningen 
av plusjobben och friåret.  

 
Diagram 9.13 Antal arbetade kommunfinansierade timmar 
och antalet arbetade timmar i kommunsektorn 
Miljontals timmar. Utfall t.o.m. 2009, prognos 2010–2014. 
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Källor:  Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

 
 

Lågkonjunkturen medförde sannolikt att 
sysselsättningen blev något lägre än vad den 
annars skulle varit. Samtidigt visar en mer in-
gående analys att nedgången i den totala kom-
munfinansierade sysselsättningen mellan 2007 
och 2009 fullt ut kan förklaras av att kom-
munanställda igenomsnitt arbetar fler timmar 
per sysselsatt 2009 jämfört med 2007. När 
anställda i genomsnitt arbetar mer behövs inte 
lika många som arbetar. Sammantaget har det 
totala antalet arbetade timmar i kommun-
finansierad verksamhet för produktionen av 
välfärdstjänsterna ökat under samma period (se 
diagram 9.13). 

Regeringens politik, vilken bl.a. har minskat 
sjukfrånvaron, är en förklaring till de senaste 
årens trend att kommunanställda i genomsnitt 
arbetar fler timmar per sysselsatt. En annan för-
klaring är lågkonjunkturen, som har medfört 
färre timanställda och färre vikarier i kommun-
sektorn. 
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Sysselsättningen stabiliseras i kommuner 
och landsting och ökar starkt i näringslivet 

Antalet sysselsatta i kommunsektorn väntas 
stabiliseras under 2010. Sysselsättningen i kom-
munsektorn bedöms dock minska med 21 000 
personer mellan 2009 och 2010, varav 14 000 i 
kommunerna och 7 000 personer i landstingen. 
Den främsta förklaringen är att antalet arbetade 
timmar minskar i kommunsektorn (se före-
gående avsnitt). En annan förklaring till ned-
gången är att den ovan nämnda överföringen av 
skattefinansierade tjänster från kommunal till 
privat sektor väntas fortsätta. Den skatte-
finansierade sysselsättningen i näringslivet väntas 
öka med ca 5 000 personer mellan 2009 och 
2010. Ytterligare en förklaring till att syssel-
sättningen minskar i kommunsektorn är att 
kommun- och landstingsanställda i genomsnitt 
arbetar fler timmar 2010 jämfört med 2009 och 
att skatteintäkterna utvecklats svagare än under 
senare år. Utvecklingen av sysselsättningen och 
antalet arbetade timmar i den kommunalt 
finansierade verksamheten under de senaste åren 
beskrivs mer ingående i fördjupningsrutan 
Sysselsättning och produktion av välfärdstjänster 
i kommunalt finansierad verksamhet. 

Inkomsterna i kommunsektorn bedöms öka 
måttligt 2011. Bedömningen är ändå att det finns 
ett visst finansiellt utrymme för att öka 
sysselsättningen i både kommuner och landsting. 
En förklaring till att sysselsättningen förväntas 
vända upp är den förväntade ökningen av antalet 
arbetade timmar i näringslivet, vilket förbättrar 
kommunsektorns ekonomiska förutsättningar. 
Den tillfälliga statsbidragshöjningen 2011 och 
den permanenta höjningen av statsbidragen från 
och med 2011 bidrar också till att de ekonomiska 
förutsättningarna blir något bättre för kom-
munsektorn. Sammantaget medför detta att 
inkomstutvecklingen förbättras, och att fler blir 
sysselsatta i kommunfinansierad verksamhet. 

I konjunkturuppgångar är det vanligt att 
antalet timanställningar ökar, vilket leder till att 
de kommun- och landstingsanställda i genom-
snitt arbetar färre timmar. Den genomsnittliga 
arbetstiden för en anställd i kommunsektorn 
bedöms därför bli något lägre för varje år fr.o.m. 
2011, vilket bidrar till att sysselsättningen 
bedöms öka från och med 2011. År 2014 väntas 
ungefär 30 000 personer fler vara sysselsatta i 
kommunsektorn jämfört med 2010, samtidigt 
väntas den kommunfinansierade sysselsättning-
en i privat sektor öka med ungefär 10 000 
personer under motsvarande period. 

 
Diagram 9.14 Sysselsättningen i kommunerna och i 
kommunsektorn som helhet (inkl. plusjobb) 
Tusentals personer (både höger och vänster skala).  
Utfall t.o.m. 2009, prognos för 2010–2014. 
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10 Den offentliga sektorns finanser, 
statsbudgetens saldo och statsskuld 

Sammanfattning 
 

 
• Den offentliga sektorns finansiella 

sparande förstärks under prognos-
perioden. Från och med 2012 vänds 
underskottet till ett överskott som 2014 
uppgår till 2,9 procent av BNP. 

• Den offentliga sektorns finansiella 
ställning är stark, trots underskotten i 
det finansiella sparandet de närmaste 
åren. Den konsoliderade bruttoskulden 
(Maastrichtskulden) väntas uppgå till 
39,1 procent av BNP 2010, vilket 
understiger referensvärdet inom EU på 
60 procent av BNP med god marginal. 

• Effekten på den offentliga sektorns 
finansiella sparande 2011 av nu före-
slagna reformer uppgår till 12,8 miljarder 
kronor. Jämfört med 2010 innebär 
effekten av tidigare och nu föreslagna re-
former en förstärkning av det finansiella 
sparandet med 4,9 miljarder kronor 
2011.  

• Statens finansiella sparande och stats-
budgetens saldo går mot överskott och 
statsskulden minskar under prognos-
perioden. 

• Ålderspensionssystemets finansiella 
sparande försvagas fr.o.m. 2012 när 
pensionerna åter ökar. 

• Den kommunala sektorns finansiella 
sparande visar överskott 2010. För 
2011–2014 beräknas sektorn redovisa 
underskott.  

 

I detta avsnitt redovisas den offentliga sektorns 
finanser enligt redovisningsprinciperna i 
nationalräkenskaperna (NR). Därvid redovisas 
skatter och statsbidrag enligt den ordning som 
gällde innan den genomgripande revideringen av 
NR i maj 201067. Det innebär att skatter och 
statsbidrag för delsektorerna (staten, ålderspen-
sionssystemet och den kommunala sektorn) 
avviker från den nuvarande redovisningen i NR. 
Men det finansiella sparandet för den offentliga 
sektorn och delsektorerna påverkas inte av 
denna avvikelse från NR:s redovisning. Redo-
visningen av inkomster och utgifter för den 
konsoliderade offentliga sektorn påverkas inte 
heller. 

10.1 Utgifts- och inkomstförändringar 

I detta avsnitt redovisas översiktligt budget-
effekterna av dels de reformer och den finans-
iering som föreslås eller aviseras i denna proposi-
tion, dels de reformer och den finansiering som 
 
 
                                                      
67 Förändringen i NR är föranledd av att EU:s statistikorgan Eurostat 

inte accepterar att statens skatteintäkter från hushållens direkta skatter 

har ett negativt värde. Det beror på att skattereduktionerna, främst 

avseende pensionsavgifterna och jobbskatteavdraget, är större än den 

statliga inkomstskatten. Därför redovisar NR en del av 

kommunalskatterna och den allmänna pensionsavgiften som 

transfereringar från staten i stället för skatteintäkter och socialavgifter till 

den kommunala sektorn respektive ålderspensionssystemet. 

Förändringen medför att högre skatteinkomster och utgifter redovisas 

för den statliga sektorn. 
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tidigare beslutats eller aviserats.68 I 
redovisningen förutsätts att de angivna 
anslagsförändringarna motsvaras av lika stora 
utgiftsförändringar. 

Föreslagna utgifts- och inkomstförändringar 

I tabell 10.1 redovisas de sammantagna 
effekterna på det finansiella sparandet i den off-
entliga sektorn av föreslagna eller aviserade 
utgifts- och inkomstförändringar i denna pro-
position samt i propositionen Hösttilläggs-
budget för 2010 (prop. 2010/11:2), i förhållande 
till 2010 års ekonomiska vårproposition. Av 
tabellen framgår således hur utformningen av 
politiken har förändrats sedan vårpropositionen. 
En detaljerad beskrivning av de inkomst- och 
utgiftsförändringar som föreslås i denna propo-
sition finns i avsnitt 6 och 8.2.  

Av tabell 10.1 framgår hur de föreslagna och 
aviserade reformerna påverkar de takbegränsade 
utgifterna och hur dessa ska justeras för att redo-
visningsmässigt överensstämma med det finan-
siella sparandet i den offentliga sektorn. Bland 
förslagen till utgiftsreformer finns satsningar på 
utbildning och tillfälligt statsbidrag till kom-
munsektorn 2011. Sammantaget beräknas de 
föreslagna reformerna medföra högre utgifter 
med 1,6 miljarder kronor 2010, 9,8 miljarder 
kronor 2011, 8,4 miljarder kronor 2012, 
7,8 miljarder kronor 2013 och 6,9 miljarder 
kronor 2014.  

På budgetens inkomstsida vidtas åtgärder 
främst för att sänka skatterna för pensionärer. 
De föreslagna reformerna som påverkar bud-
getens inkomstsida beräknas minska skatte-
inkomsterna med ca 3 miljarder kronor per år 
fr.o.m. 2011 t.o.m. 2014. 

I tabell 10.1 redovisas också de indirekta 
effekter som uppstår till följd av de föreslagna 
eller aviserade utgifts- och inkomstreformerna. 
Om en reform ger upphov till en indirekt effekt 
medför det att nettoeffekten på den offentliga 
sektorns finansiella sparande skiljer sig från den 
direkta bruttoeffekten på statsbudgeten (se 
vidare avsnitt 6.10).   
 
 
                                                      
68 Statsbudgetens utgifter och inkomster förändras även av andra 

anledningar än föreslagna eller aviserade utgifts- och inkomst-

förändringar, t.ex. den makroekonomiska utvecklingen (se avsnitt 8.1.3 

och 8.2). 

Tabell 10.1 Föreslagna och aviserade utgifts- och inkomst-
förändringar 2010–2014, effekt på offentliga sektorns 
finansiella sparande 
Miljarder kronor. Förändring i förhållande till 2010 års ekonomiska 
vårproposition. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Utgiftsförändringar 
 

  
 

 

Förändring av takbegränsade 
utgifter1 3,6 9,8 8,4 7,8 6,9 

Justering för olika 
redovisningsprinciper i 
statsbudgeten och 
nationalräkenskaperna -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

varav kapitaltillskott till 
statliga bolag -2,0     

Summa utgiftsförändringar  1,6 9,8 8,4 7,8 6,9 

Inkomstförändringar      

Skatter2 0,0 -3,0 -2,9 -2,9 -2,8 

Övriga inkomstreformer  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa inkomstförändringar  0,0 -3,0 -2,9 -2,9 -2,8 

Utgifts- och 
inkomstförändringar -1,6 -12,8 -11,4 -10,6 -9,7 

Indirekta effekter av inkomst-
förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Indirekta effekter av utgifts-
förändringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förändring finansiellt 
sparande offentlig sektor -1,6 -12,8 -11,4 -10,7 -9,7 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid. 
1 Nu föreslagna och aviserade anslagsförändringar beskrivs i avsnitt 8.2.1. Ans-
lagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för staten 
ingår ej (se avsnitt 4.5). Vidare ingår inte den del av anslagsförändringen till 
följd av övergången till bruttoredovisning av avgifter inom utgiftsområde 22 som 
inte motiverar teknisk justering av utgiftstaket (se not 1 och 2 i tabell 8.11).  
2 Nu föreslagna och aviserade skatteförändringar beskrivs i avsnitt 6. 

 
De föreslagna åtgärderna på statsbudgetens 
utgifts och inkomstsida medför att den offent-
liga sektorns finanser försvagas med 
1,6 miljarder kronor 2010, 12,8 miljarder kronor 
2011, 11,4 miljarder kronor 2012, 10,7 miljarder 
kronor 2013 och 9,7 miljarder kronor 2014, 
jämfört med beräkningarna i den ekonomiska 
vårpropositionen. 

Förändringar jämfört med föregående år 

Av tabell 10.1 framgår skillnaden till följd av 
föreslagna och aviserade åtgärder jämfört med 
2010 års ekonomiska vårpropositionen medan 
det av tabell 10.2 går att utläsa förändringen 
mellan olika år. I tabell 10.2 redovisas de samlade 
budgeteffekterna i förhållande till föregående år 
av tidigare beslutade och aviserade samt nu före-
slagna och aviserade reformer samt finansier-
ingen av dessa. På detta sätt redovisas på en 
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övergripande nivå regeringens prioriteringar. De 
reformer som redovisas avser både stats-
budgetens utgifts- och inkomstsida. Indirekta 
effekter av utgiftsreformer på statsbudgetens 
inkomstsida ingår inte. 

Av tabell 10.2 framgår att de beräknade utgif-
terna på statsbudgeten, justerade för att redovis-
ningsmässigt överensstämma med det finansiella 
sparandet, ökar till följd av beslut på stats-
budgetens utgiftssida med 25,0 miljarder kronor 
2010 i förhållande till närmast föregående år. År 
2011 och 2012 minskar utgifterna till följd av 
beslut med sammanlagt 24,2 miljarder kronor. 
Minskningen förklaras till stor del av att flera 
stora temporära stimulansåtgärder har införts, 
t.ex. stöd till kommuner och landsting samt 
satsningar på infrastruktur och utbildning. Dessa 
är sammantaget som störst 2010 och trappas 
sedan av i takt med att ekonomin återhämtar sig, 
vilket medför att utgifterna minskar mellan åren. 
År 2013 och 2014 minskar utgifterna till följd av 
beslut med sammanlagt 8,2 miljarder kronor. I 
avsnitt 8.1.3 (tabell 8.6) redovisas hur föränd-
ringen ser ut per utgiftsområde.  

De beräknade inkomsterna minskar till följd 
av beslut på statsbudgetens inkomstsida med 
13,6 miljarder kronor 2010 och med 7,7 mil-
jarder kronor 2011. Från 2012 till och med 2014 
ökar inkomsterna till följd av beslut med sam-
manlagt 0,5 miljarder kronor.  

År 2010 försämras de samlade offentliga 
finanserna främst till följd av sänkta skatter samt 
tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Från 
och med 2011 till och med 2014 förbättras de 
offentliga finanserna, främst till följd av att de 
konjunkturrelaterade satsningarna på utgifts-
sidan, vilka sammantaget är som störst 2010, 
trappas av.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 10.2 Utgifts- och inkomstförändringar 2010–2014 i 
förhållande till föregående år av tidigare beslutade och 
aviserade samt föreslagna och aviserade reformer och 
finansieringar, effekt på offentliga sektorns finansiella 
sparande 
Miljarder kronor. Budgeteffekt i förhållande till föregående år. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Utgiftsförändringar1 
 

  
 

 

Förändring av takbegränsade 
utgifter2 -1,5 -4,2 -8,2 -2,5 -1,7

Justering för olika 
redovisningsprinciper i 
statsbudgeten och 
nationalräkenskaperna 26,5 -8,4 -3,4 -1,7 -2,3

varav stöd till kommuner och 
landsting3 26,0 -13,0 0,0 0,0 0,0

varav lånefinansierade 
infrastrukturinvesteringar4 2,2 -1,0 -2,0 -1,5 -1,7

varav kapitaltillskott till 
statliga bolag -0,8 3,1 0,0 0,0 0,0

Summa utgiftsförändringar 25,0 -12,6 -11,6 -4,2 -4,0

Inkomsförändringar1      

Skattereformer, brutto5 -13,7 -6,7 -0,2 1,0 0,0 

Indirekta effekter av skatter  0,6 -1,0 0,0 -0,3 0,0 

Övriga inkomstreformer -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa inkomstförändringar, 
netto -13,6 -7,7 -0,2 0,7 -0,1 

Utgifts- och inkomst-
förändringar, effekt på 
offentliga sektorns finansiella 
sparande1,6 38,7 -4,9 -11,5 -4,9 -3,9 

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid. 
1 För utgiftsreformer innebär minustecken anslagsminskningar eller att tem-
porära program upphör eller minskar i omfattning. För inkomstreformer innebär 
minustecken att skatteinkomsterna minskar. För den sammanlagda budget-
effekten av utgifts- och inkomstreformer innebär minustecken att de offentliga 
finanserna förbättras jämfört med året innan. Fullständigt periodiserad redo-
visning för skatter. 
2 Se avsnitt 8.1.3. I tabell 8.6 redovisas utgiftsförändringarna per utgiftsområde. 
Anslagsförändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaket för staten 
ingår ej. Vidare ingår inte den del av anslagsförändringen till följd av övergången 
till bruttoredovisning av avgifter inom utgiftsområde 22 som inte motiverar tek-
nisk justering av utgiftstaket (se not 1 och 2 i tabell 8.11). Anslagsförändringar 
till följd av den makroekonomiska utvecklingen och volymförändringar i trans-
fereringssystemen m.m. ingår ej (se avsnitt 8.1.3). Anslagsförändringar som 
aviseras eller föreslås i denna proposition redovisas i tabell 8.11. 
3 Det tillfälliga konjunkturstödet på sammanlagt 13 miljarder kronor (varav 
6 miljarder kronor föreslogs i budgetpropositionen för 2010 och 7 miljarder kronor 
föreslogs i 2009 års ekonomiska vårproposition) utbetalades från statsbudgeten i 
december 2009 men är avsett att användas under 2010. I nationalräkenskaperna 
(NR) periodiseras stödet därför till 2010, vilket också bättre visar inriktningen på 
finanspolitiken. Tabellen visar förändringen mellan år och den justering som görs 
för de olika redovisningsprinciperna på 26 miljarder kronor 2010 består av: 
13 miljarder lägre utgifter 2009 i NR än på anslag och motsvarande 13 miljarder 
kronor högre utgifter 2010. Här redovisas den långsiktiga effekten av stöden till 
kommunsektorn. På kort sikt kan en del av stödet används för att förstärka kom-
munernas och landstingens resultat istället för konsumtion. Till denna del skulle 
den offentliga sektorns finansiella sparande inte påverkas av det förändrade 
statsbidraget. 
4 Posten visar förändringen av nettoupplåningen för väg- och järnvägsobjekt. 
Nettoupplåning utgör skillnaden mellan nyupplåning och amortering. 
5 Se tabell 7.14. I tabell 7.14 inkluderas även effekterna av förändrad kommunal 
utdebitering. Därför är bruttoeffekterna olika för 2010. 
6 Exklusive indirekta effekter av utgiftsreformer på statsbudgetens inkomstsida. 
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10.2 Den offentliga sektorns 
finansiella sparande  

Den offentliga sektorns finansiella sparande 
uppvisade 2009 ett underskott på 37 miljarder 
kronor eller 1,2 procent av BNP. Det är en kraf-
tig försvagning jämfört med 2008, då det finan-
siella sparandet visade ett överskott på 
2,2 procent av BNP. Försvagningen beror dels 
på automatiska effekter av den kraftiga kon-
junkturnedgång som inleddes under 2008, dels 
på de finanspolitiska stimulanser som genom-
fördes för att motverka konjunkturnedgången.  

Trots återhämtningen i ekonomin är resurs-
utnyttjandet alltjämt svagt under de närmaste 
åren, vilket bidrar till fortsatta underskott i det 
finansiella sparandet 2010 och 2011. För 2010 
beräknas underskottet till 1,3 procent av BNP 
och för 2011 till 0,4 procent av BNP. Därefter 
väntas överskott i det finansiella sparandet som 
2014 beräknas till 2,9 procent av BNP (se tabell 
10.3). 

 
Tabell 10.3 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser  
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2009, prognos för 
2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 1607 1651 1704 1788 1874 1960 

  Procent av BNP 51,7 50,2 49,4 49,6 49,6 49,7 
Skatter och 
avgifter 1435 1488 1531 1607 1686 1764 

  Procent av BNP 46,2 45,2 44,4 44,6 44,7 44,7 

Kapitalinkomster 63 57 63 68 72 76 

Övriga inkomster 109 106 111 113 116 120 

Utgifter 1643 1692 1718 1750 1798 1845 

  Procent av BNP 52,9 51,4 49,8 48,6 47,6 46,8 
Utgifter exkl. 
räntor 1607 1653 1679 1710 1753 1798 

Räntor 36 39 39 40 45 47 
Finansiellt 
sparande  -37 -41 -14 38 77 115 

  Procent av BNP -1,2 -1,3 -0,4 1,0 2,0 2,9 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Inkomsterna minskar 2010 och 2011 i 
förhållande till BNP bl.a. till följd av beslutade 
och nu aviserade skattesänkningar. Som andel av 
BNP minskar hushållens direkta skatter och 
arbetsgivaravgifter 2010 och 2011 medan 
bolagens direkta skatter väntas öka, vilket 
avspeglar att lönesumman minskar som andel av 
BNP (se tabell 10.4). 

 
 

Tabell 10.4 Skatter och avgifter  
Procent av BNP. Utfall för 2009, prognos för 2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hushållens direkta 
skatter 16,7 15,8 15,3 15,3 15,4 15,5 
Bolagens direkta 
skatter 2,8 3,1 3,3 3,5 3,5 3,5 

Arbetsgivaravgifter 12,5 12,1 11,9 11,9 11,9 12,0 

Mervärdesskatt 9,7 9,7 9,5 9,5 9,5 9,5 
Fastighetsskatt och 
fastighetsavgift 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 
Övriga indirekta 
skatter 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 

Summa 46,4 45,4 44,6 44,8 44,9 44,9 

 Offentlig sektor 46,2 45,2 44,4 44,6 44,7 44,7 

 EU 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Utgiftskvoten (utgifterna i förhållande till 
BNP), som ökade kraftigt 2009, beräknas nu 
minska under hela prognosperioden. Eftersom 
inkomsterna som andel av BNP är relativt 
oförändrade fr.o.m. 2011 är det den minskande 
utgiftskvoten som leder till förstärkningen av det 
finansiella sparandet (se diagram 10.1). 

 
Diagram 10.1 Inkomster och utgifter  
Procent av BNP. Utfall för 2009, prognos för 2010–2014. 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
 
Under prognosperioden ökar den offentliga 
konsumtionen i volym, men minskar som andel 
av BNP. Även de offentliga investeringarna, 
liksom transfereringarna till hushåll, utvecklas 
svagare än BNP. År 2010 och 2011 minskar 
transfereringarna främst till följd av en svag ut-
veckling av pensionerna. Pensionärernas 
ekonomi förstärks emellertid genom skatte-
sänkningar. De sjukdomsrelaterade trans-
fereringarna, som minskat under en följd av år, 
väntas fortsätta minska som andel av BNP. 
Förbättringen på arbetsmarknaden leder till 
minskade utgifter för de arbetsmarknadsrela-
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terade försörjningsstöden och ekonomiskt bi-
stånd. Trots att statsskulden minskar ökar ränte-
utgifterna i slutet av prognosperioden till följd av 
att räntan stiger (se tabell 10.5). 

 
Tabell 10.5 Den offentliga sektorns utgifter 
Procent av BNP, om annat ej anges. Utfall för 2009, prognos för 
2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Konsumtion 27,8 27,2 26,5 25,9 25,5 25,1 

Investeringar 3,5 3,3 3,0 3,0 2,8 2,7 

Transfereringar 
till hushåll 17,1 16,3 15,4 15,0 14,6 14,3 

 Ålderspensioner 9,0 8,5 8,1 8,1 8,1 8,2 

  Sjukdom 3,5 3,1 2,9 2,7 2,6 2,5 

  Arbetsmarknad 1,1 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6 

  Familjer och 
barn 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 

  Övrigt 1,7 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 

Övriga 
transfereringar 
och subventioner 3,3 3,5 3,7 3,6 3,5 3,4 

Ränteutgifter 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 

Summa utgifter 52,9 51,4 49,8 48,6 47,6 46,8 

Exklusive räntor 51,7 50,2 48,6 47,5 46,4 45,6 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

10.2.1 Statens finanser 

Statens finansiella sparande  

Statens finansiella sparande uppvisade 2009 ett 
underskott på 30 miljarder kronor eller 
1 procent av BNP. Det är en försvagning från 
2008 med 75 miljarder kronor, motsvarande 
2,4 procent av BNP. Lågkonjunkturen slår hårt 
mot statens finanser. Inkomsterna minskade 
2009 och överstiger 2008 års nivå först 2011. 

I år beräknas utgifterna vara oförändrade som 
andel av BNP, trots kraftigt ökade bidrag till den 
kommunala sektorn och ökade utgifter för 
arbetsmarknadspolitiken. Det finansiella sparan-
det beräknas visa underskott med motsvarande 
1,6 procent av BNP. Återhämtningen i ekono-
min bidrar därefter till en successiv förstärkning 
av statens finanser och 2014 beräknas ett 
överskott i det finansiella sparandet på 3 procent 
av BNP (se tabell 10.6). 
 

 
 
 

Tabell 10.6 Statens inkomster och utgifter 
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2009, prognos för 
2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 830 859 895 946 995 1040 

   Procent av BNP 26,7 26,1 25,9 26,3 26,4 26,4 
Skatter och 
avgifter 732 767 797 843 887 929 

Övriga inkomster 98 93 98 103 108 111 

Utgifter 861 911 914 909 913 921 

   Procent av BNP 27,7 27,7 26,5 25,2 24,2 23,3 
Utgifter exkl. 
räntor 829 874 879 873 874 881 

   Procent av BNP 26,7 26,6 25,5 24,2 23,2 22,3 

Ränteutgifter 32 36 35 36 39 40 

Finansiellt 
sparande -30 -51 -19 37 82 119 

   Procent av BNP -1,0 -1,6 -0,6 1,0 2,2 3,0 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

Från statens finansiella sparande till 
statsbudgetens saldo  

Statens finansiella sparande visar förändringen av 
den finansiella förmögenheten, exklusive värde-
förändringar. Budgetsaldot visar statens låne-
behov med omvänt tecken och påverkar därmed 
förändringen av statsskulden. 
 
Tabell 10.7 Statens finansiella sparande och budgetsaldo 
Miljarder kronor. Utfall för 2009, prognos för 2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Finansiellt 
sparande -30 -51 -19 37 82 119 

Till budgetsaldo       

Räntor, 
periodisering, 
kursvinster/förluster -5 12 4 6 5 3 

Periodisering av 
skatter  -32 4 2 -19 -7 -6 

Köp och försäljning 
av aktier, extra 
utdelningar m.m. -1 7 27 25 25 25 

Kommunbidrag -13 13 0 0 0 0 

Övriga finansiella 
transaktioner m.m. -94 -12 -6 -2 -2 -2 

varav lån till 
Riksbanken -95      

Budgetsaldo -176 -27 6 47 103 139 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Det finansiella sparandet påverkas inte av att 
staten säljer eller köper finansiella tillgångar, t.ex. 
aktier, eller ökar utlåningen, eftersom sådana 
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transaktioner inte förändrar den finansiella för-
mögenheten. Däremot påverkas budgetsaldot 
och statsskulden av dessa transaktioner. 

Förutom denna principiella skillnad avviker 
redovisningen i statsbudgeten i flera avseenden 
från redovisningen i NR. Budgetsaldot redovisas 
kassamässigt, dvs. när betalningen sker, medan 
NR tillämpar periodiserad redovisning, dvs. när 
den underliggande aktiviteten sker. Denna skill-
nad påverkar framför allt redovisningen av 
skatter och ränteutgifter. 

År 2009 visade budgetsaldot ett mycket större 
underskott än det finansiella sparandet. Lån till 
Riksbanken belastade budgetsaldot med 
95 miljarder kronor, men inte det finansiella 
sparandet då statens tillgångar ökade i mot-
svarande mån. Det tillfälliga konjunkturbidraget 
till den kommunala sektorn betalades delvis ut 
och belastar statsbudgeten 2009, men minskar 
det finansiellt sparandet 2010. Dessutom var de 
kassamässigt inbetalda skatterna 32 miljarder 
kronor lägre än de för året debiterade skatterna 
(se tabell 10.7). 

För 2010 väntas budgetsaldot vara starkare än 
det finansiella sparandet. Periodiseringarna av 
räntor och skatter samt konjunkturbidraget till 
kommunsektorn får motsatt tecken 2010 mot 
2009. Intäkterna av apoteksförsäljningen för-
stärker budgetsaldot med ca 6 miljarder kronor i 
år. Under perioden 2011–2014 förstärks budget-
saldot, men inte det finansiella sparandet, av 
antagna försäljningar av statens aktieinnehav om 
25 miljarder kronor per år. 

Statsbudgetens saldo 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2011 ta upp lån enligt lagen 
(1988:1387) om statens upplåning och skuldför-
valtning. 

Beräkningen av myndigheters m.fl. in- och 
utlåning i Riksgäldskontoret för 2011 enligt 
tabell 10.8 godkänns. 

Beräkningen av den kassamässiga korriger-
ingen för 2011 enligt tabell 10.8 godkänns. 

 

Statsbudgeten i balans 2011 

Från det kraftiga underskottet 2009 förbättras 
statsbudgetens saldo snabbt och 2011 är stats-

budgeten åter i balans. I tabell 10.8 redovisas 
budgetsaldots utveckling 2009–2014. Under-
skottet 2009 på 176 miljarder kronor var det 
största sedan 1993. Drygt hälften av under-
skottet berodde dock på att Riksgäldskontoret 
lånade upp 95 miljarder kronor åt Riksbanken 
för att förstärka valutareserven. Amortering-
arna av detta lån har beräkningstekniskt satts 
till 0 kronor under prognosperioden. 
 
Tabell 10.8 Statsbudgetens saldo 2009–2014 
Miljarder kronor. Utfall för 2009, prognos för 2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 710 771 833 851 907 949 

Utgifter exkl. 
statsskuldsräntor1 745 766 783 775 772 778 

Statsskuldsräntor 
m.m.2 36 19 26 24 28 31 

Riksgäldskontorets 
nettoutlåning 105 12 -4 5 3 1 

varav 
In-/utlåning från 
myndigheter 
(räntekonto)3 -10 0 0 0 0 0 
Inbetalning av 
premiepen-
sionsmedel inkl. 
ränta -29 -30 -31 -32 -33 -35 
Utbetalning av 
premiepen-
sionsmedel 30 31 32 32 33 35 
CSN, studielån 6 6 6 6 6 6 
Insättnings-
garantin 0 0 -22 -1 -1 -1 
Stabilitetsfond 3 -3 -3 -4 -4 -4 
Lån Riksbanken 95 -1 0 0 0 0 
Lån till andra 
länder 1 8 3 0 0 0 
Nettoutlåning – 
Infrastruktur-
investeringar4 6 8 7 5 3 2 
Apoteket AB 0 -6 6 0 0 0 
Övrigt, netto5 1 -2 -3 -1 -1 -2 

Kassamässig 
korrigering6 0 1 22 0 1 0 

Statsbudgetens 
saldo7 -176 -27 6 47 103 139 

1 Inklusive minskning av anslagsbehållningar. 
2 Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
3 Normalt görs inga prognoser på in-/utlåning från myndigheter (räntekonto) utan 
här redovisas endast utfallet. 
4 Avser infrastrukturlån (netto) för Botniabanan AB, Banverket och Vägverket 
(Trafikverket fr.o.m. 1 april 2010). 
5 Avser bl.a. övertagna lån från Stockholmsleder AB och Göteborgs Trafikleder AB, 
investeringslån till myndigheter och Statens jordbruksverks EU-konto. 
6 För 2011 uppstår en korrigeringspost för att Riksgäldskontoret antas sälja 
insättningsgarantifondens innehav av statspapper för att kunna införlivas i 
stabilitetsfonden 2011. Därutöver avser den kassamässiga korrigeringen 2010–
2013 främst förfall av lån som staten övertog från Venantius AB 2007. 
7Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten ska statsbudgeten omfatta alla 
inkomster och utgifter samt andra betalningar som påverkar statens lånebehov. 
För att statsbudgetens saldo ska överensstämma med statens lånebehov 
redovisas även Riksgäldskontorets nettoutlåning och en kassamässig korrigering 
på statsbudgeten. Ett budgetunderskott innebär att ett lika stort lånebehov 
uppstår och att statsskulden normalt sett ökar. På motsvarande sätt innebär ett 
budgetöverskott ett negativt lånebehov och normalt sett en minskning av 
statsskulden. 
Källor: Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket samt egna beräkningar. 
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År 2010 minskar budgetunderskottet avsevärt 
och beräknas uppgå till 27 miljarder kronor, 
vilket är en förbättring med 149 miljarder kronor 
jämfört med 2009. Budgetsaldot förbättras sedan 
gradvis och för 2014 beräknas ett budget-
överskott på 139 miljarder kronor vilket är högre 
än det rekordhöga överskottet 2008. 

Budgetsaldot har varierat kraftigt under 2000-
talet, vilket visar att statens inkomster och ut-
gifter är konjunkturkänsliga (se diagram 10.2). I 
en lågkonjunktur försämras normalt budget-
saldot av lägre inkomster och högre utgifter. Det 
omvända gäller i en högkonjunktur. I lågkon-
junkturerna i början av 1990-talet respektive 
2000-talet minskade inkomsterna tre år i rad. 
Från 2008 till 2009 minskade statens kassa-
mässiga inkomster med nära 200 miljarder 
kronor, eller med 20 procent. Drygt hälften av 
minskningen utgjordes av minskade skatte-
inkomster. Redan 2010 ökar dock inkomsterna 
igen och fortsätter att stiga varje år till 2014. 
Statens utgifter, exklusive statsskuldsräntor, 
ökar både 2010 och 2011 men minskar 2012 och 
ligger sedan på en i stort sett oförändrad nivå 
2013–2014. 

Statsskuldsräntorna nära halveras 2010 i 
förhållande till 2009 

Storleken på statsskulden, räntenivåer och den 
svenska kronans växelkurs mot andra valutor är 
de viktigaste faktorerna för ränteutgifternas 
storlek. Att statsskuldsräntorna var så höga 2009 
trots mycket låga marknadsräntor beror på att 
den svaga svenska kronan medförde kraftiga 
valutaförluster på nära 14 miljarder kronor. År 
2010 bidrar låga marknadsräntor i kombination 
med en starkare svensk krona till låga stats-
skuldsräntor. Åren 2011–2014 stiger åter mark-
nadsräntorna och därmed även ränteutgifterna. 
Återhämtningen från effekterna av finanskrisen 
har gått snabbt och ett budgetunderskott upp-
står endast under 2009 och 2010, vilket kan 
jämföras med 1990-talskrisen då statsbudgeten 
uppvisade underskott 1990–1997. Budgetsaldots 
storlek för ett enskilt år påverkas i hög grad även 
av engångseffekter, vilket beskrivs nedan. 
 

 
 
 
 

Diagram 10.2 Statsbudgetens saldo 2000–2014 
Miljarder kronor, utfall för 2000–2009, prognos för 2010–2014 
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar 

 

Riksgäldskontorets nettoutlåning var 
tillfälligt hög 2009 

Riksgäldskontorets nettoutlåning69 var ovanligt 
hög 2009, då den uppgick till 105 miljarder 
kronor, varav upplåningen åt Riksbanken stod 
för 95 miljarder kronor. När detta lån betalas 
tillbaka kommer nettoutlåningen minska med 
motsvarande belopp och därmed förbättra 
budgetsaldot. I år beräknas nettoutlåningen bli 
12 miljarder kronor varefter en inlåning, netto, 
bedöms uppkomma 2011.  

 Under perioden 2009–2014 beräknas de årliga 
inbetalningarna till premiepensionssystemet 
successivt öka från 29 till 35 miljarder kronor. 
Utbetalningarna av premiepensionsmedel är 
under perioden 2009–2014 ungefär lika stora 
som inbetalningarna. 

En sammanslagning av insättningsgaranti-
fonden och stabilitetsfonden antas beräknings-
tekniskt ske 2011, vilket minskar netto-
utlåningen. Motsvarande post redovisas också i 
den kassamässiga korrigeringen och statsbud-
getens saldo är därmed opåverkat. 

 
 
                                                      
69 Riksgäldskontorets nettoutlåning utgörs av myndighetens in- och 

utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa statliga bolag och fonder. De 

största delposterna utgörs normalt av in- och utbetalningar av 

premiepensionsmedel, Centrala studiestödsnämndens nettoupplåning för 

finansiering av studielån samt nettoutlåning för infrastrukturinvest-

eringar. Inbetalningar av premiepensionsmedel placeras tillfälligt på ett 

konto i Riksgäldskontoret fram till dess att de definitiva pensionsrätterna 

fastställts och tillgodoförs på pensionsspararnas konton hos 

Pensionsmyndigheten. 
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Kassamässig korrigering 

Den kassamässiga korrigeringen70 beräknas 
uppgå till 1 miljard kronor 2010, 22 miljarder 
kronor 2011 och 1 miljard kronor 2013. För 
2012 och 2014 beräknas den kassamässiga 
korrigeringen ligga nära 0 miljarder kronor.  

Den ovanligt stora kassamässiga korrigeringen 
2011 beror på den beräkningstekniska samman-
slagningen av insättningsgarantifonden och sta-
bilitetsfonden. Vid en sammanslagning minskar 
den okonsoliderade statsskulden med drygt 
20 miljarder kronor, vilket motsvarar insätt-
ningsgarantifondens innehav av statspapper. 
Avyttringen av statspapper minskar Riksgälds-
kontorets nettoutlåning till följd av att 
kontotillgångarna för insättningsgarantin hos 
Riksgäldskontoret ökar med motsvarande 
belopp. Då denna transaktion inte påverkar 
statens lånebehov uppstår en kassamässig korri-
geringspost för 2011 med motsvarande belopp. 

Statsbudgetens saldo justerat för större 
engångseffekter  

År 2009 påverkades statsbudgetens saldo av 
betydande engångseffekter. Sammantaget be-
räknas engångseffekterna ha påverkat stats-
budgetens saldo negativt med 92 miljarder 
kronor (se tabell 10.9). Den främsta förklaringen 
till dessa engångseffekter är ett belopp om 95 
miljarder kronor som Riksgäldskontoret har 
lånat upp för Riksbankens räkning. Amorte-
ringarna av detta lån har beräkningstekniskt 
antagits vara noll kronor under prognos-
perioden. 

År 2010 blir engångseffekterna betydligt 
mindre och beräknas sammantaget försämra 
statsbudgetens saldo med 2 miljarder kronor. 
Till de större effekterna som försämrar saldot 
hör de lån till Island och Lettland om 
sammanlagt drygt 8 miljarder kronor som 
Sverige bedöms betala ut 2010. Budgetsaldot 
förbättras i år bl.a. till följd av att det statliga 

 
 
                                                      
70En kassamässig korrigering kan uppstå på statsbudgeten om betalningen 

respektive anslagsavräkningen sker olika budgetår. Det kan också förekomma 

transaktioner över statsverkets checkräkning som inte har sin motsvarighet på 

anslag eller inkomsttitlar eller vice versa. 

 

bolaget Apoteket Omstrukturering AB (OAB) 
tillfälligt placerar likviden från försäljningen av 
apotek till privata apoteksföretag på ett konto i 
Riksgäldskontoret. År 2011 upphör den till-
fälliga placeringen av OAB:s försäljningslikvid i 
Riksgäldskontoret och betalas in på inkomsttitel. 
 
Tabell 10.9 Statsbudgetens saldo samt justering för större 
engångseffekter 2009–2014 
Miljarder kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Statsbudgetens 
saldo -176 -27 6 47 103 139 
Större 
engångseffekter 92 5 -21 -25 -25 -25 

varav 
   Försäljning av 
   statligt 
   aktieinnehav    -25 -25 -25 -25 
   Extra 
   utdelningar -4      
   Förändrad 
   inbetalning 
   av moms inom
   bygg- och 
   anläggnings- 
   sektorn -2      
EU-avgift, 
försenat beslut 
avseende egna 
medel -7      
Apoteket AB  -6     
Kapitaltillskott1 7 3     
Lån till 
Riksbanken2 95      
Lån till andra 
länder 1 8 3    
Venantius AB, 
förfalloprofil 
övertagna lån 1 1 1    
Carnegie -1 -1     
Övrigt, netto3 2      

Statsbudgetens 
saldo justerat för 
större engångs-
effekter -84 -22 -15 22 78 114 

Anm.: De tillfälliga stabiliseringspolitiska åtgärder som införts i samband med 
krisen i form av bl.a. tillfälligt högre statsbidrag till kommunsektorn, utbild-
ningsåtgärder och tidigareläggning av infrastrukturåtgärder har inte inkluderats 
i denna tabell. Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med 
summan. 
1 År 2009 avses 5,6 miljarder kronor till Nordea AB samt 1,3 miljarder kronor till 
SAS AB nyemission. År 2010 avses 2 miljarder kronor till Inlandsinnovation AB 
och 1,1 miljarder kronor till SAS AB nyemission. 
2 Avser Riksbankens lån i Riksgäldkontoret om 95 miljarder kronor. 
3 Avser omfinansiering av infrastrukturlån. 

 
I prognoserna för 2011–2014 görs ett beräk-
ningstekniskt antagande om försäljningar av 
statens innehav i noterade och onoterade aktie-
bolag om 25 miljarder kronor per år. 
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10.2.2 Ålderspensionssystemet 

Det finansiella sparandet i ålderspensions-
systemet uppgick 2009 till 5 miljarder kronor 
eller 0,2 procent av BNP (se tabell 10.10). 
Pensionsutbetalningarna överstiger avgiftsin-
komsterna under hela prognosperioden vilket 
framför allt kan förklaras av att de stora 
årskullarna födda på 1940-talet går i pension. 
Direktavkastningen på AP-fondernas tillgångar 
täcker avgiftsunderskottet, vilket leder till att det 
finansiella sparandet i ålderspensionssystemet 
2010–2013 beräknas vara positivt (se tabell 
10.10). 

 
Tabell 10.10 Ålderspensionssystemet (inkomstpensionen) 
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2009, prognos för 
2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avgifter 203 207 212 219 228 240 
Pensioner 217 220 219 232 247 262 

Avgiftsöverskott -15 -13 -7 -12 -19 -23 
Räntor, utdelningar 22 20 23 24 24 26 
Förvaltningsutgifter 
m.m. -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Finansiellt sparande 5 5 13 8 2 0 
   Procent av BNP 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Balanseringen av ålderspensionsutgifterna med-
för att avgiftsunderskottet minskar 2010 och 
2011 för att återigen öka under resten av 
prognosperioden. Balansering är ett sätt att 
genom en justering av indexeringen säkerställa 
att pensionssystemets utgifter inte långsiktigt 
överstiger dess inkomster. Konstruktionen av 
balanseringsmekanismen gör att så länge 
balanseringen är aktiverad (vilket den förväntas 
vara under hela prognosperioden) stiger 
pensionerna med mer än utvecklingen av 
inkomstindex om balanstalet överstiger ett. 

Det faktum att balanstalet förväntas överstiga 
ett i slutet av prognosperioden, bidrar till en 
starkare ökning av pensionsutbetalningarna 2013 
och 2014 och leder till att det finansiella 
sparandet försvagas. 

10.2.3 Kommuner och landsting 

Det finansiella sparandet i kommunsektorn 
uppgick 2009 till -11 miljarder kronor, vilket 
motsvarar -0,4 procent av BNP. Underskottet är 
en följd av en svag utveckling av skatte-

intäkterna, till följd av den kraftiga konjunk-
turnedgång som inleddes under 2008. 

 
Tabell 10.11 Kommunsektorns finanser 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2009, prognos för 
2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 744 778 787 808 835 866 

Procent av BNP 24,3 24,5 23,6 23,2 22,9 22,7 

Inkomstskatter 511 523 528 550 574 600 

Kommunal 
fastighetsavgift 14 15 15 15 16 16 

Statsbidrag exkl. 
mervärdesskatt 115 138 138 133 132 132 

Skatter och bidrag 
som procent av BNP 20,9 21,3 20,5 20,0 19,8 19,6 

Övriga inkomster 104 102 106 109 114 118 

Utgifter 755 772 794 816 843 870 

Procent av BNP 24,7 24,3 23,8 23,4 23,1 22,8 

Konsumtionsutgifter 636 654 671 687 710 733 

Procent av BNP 20,8 20,6 20,1 19,7 19,5 19,2 

Övriga utgifter 119 119 123 129 132 138 

Finansiellt sparande -11 5 -7 -8 -7 -4 

Procent av BNP -0,4 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 

Anm.: Skatter och bidrag som andel av BNP inkluderar inkomster från den kom-
munala fastighetsavgiften. Övriga inkomster inkluderar kompensation för in-
gående mervärdesskatt på den kommunala sektorns inköp av varor och tjänster. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tidigare i år genomfördes en generalrevidering 
av NR som innebar att redovisningen av kom-
munernas och landstingens pensionskostnader 
ändrades. Den nya principen innebär att pen-
sionskostnaderna i kommunsektorn belastar det 
finansiella sparandet redan när avsättningen för 
pensionsåtagandena uppstår och inte som 
tidigare när pensionen betalas ut. Det medför att 
kommunsektorns och den offentliga sektorns 
finansiella sparande reduceras fr.o.m. 1998. På 
lång sikt blir effekten på det finansiella sparandet 
det omvända eftersom avsättningarna för pen-
sionsutbetalningarna då redan tidigare belastat 
sparandet. Den nya principen innebär således en 
omperiodisering av pensionskostnaderna. För 
åren 2007–2009 och för överskådlig tid bedöms 
sparandet på grund av detta reduceras med ca 
0,2 procent av BNP. 

För 2010 väntas det finansiella sparandet i 
kommunsektorn förstärkas. Främst är detta en 
följd av att kommuner och landsting i år erhåller 
tillfälliga statsbidrag, samtidigt som konsum-
tionen bedöms öka relativt långsamt (se tabell 
10.11). 
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En fortsatt svag utveckling av skatteunder-
laget i kombination med att tillfälliga statsbidrag 
upphör medför att inkomsterna ökar långsamt 
2011. Samtidigt beräknas de totala utgifterna öka 
något snabbare 2011 än 2010 (se diagram 10.3). 
Den sammantagna effekten blir därför att det 
finansiella sparandet försämras 2011 och återigen 
beräknas vändas till ett underskott på 
0,2 procent av BNP. 

I takt med att den ekonomiska åter-
hämtningen förstärks, beräknas skatteunderlaget 
successivt stärkas och växa med över 4 procent 
per år 2012–2014. Den starkare ekonomiska 
utvecklingen väger till stor del upp effekten av 
att de tillfälliga statsbidragen för 2010 och 2011 
då dras tillbaka. 

Totala inkomster och utgifter bedöms öka i 
samma takt 2012 och 2013 och det finansiella 
sparandet ligger då kvar på samma nivå som 
2011. För 2014 beräknas det finansiella sparandet 
stärkas något. 

 
Diagram 10.3 Utvecklingen av kommunsektorns inkomster 
och utgifter samt finansiella sparande 
Utfall för 2000–2009, prognos för 2010–2014. 
Procentuell förändring                 Miljarder kronor 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
 

10.3 Den ekonomiska ställningen  

10.3.1 Den ekonomiska ställningen är stark  

Den offentliga sektorns förmögenhet består av 
realkapital och finansiella tillgångar med avdrag 
för skulder. Realkapitalet eller kapitalstocken 
innefattar såväl materiella tillgångar, t.ex. 
byggnader och anläggningar, som immateriella 
tillgångar, t.ex. dataprogram. Större delen av den 
offentliga sektorns kapitalstock består av bygg-
nader, vägar och annan infrastruktur som inte 
ger någon direkt avkastning. En del av kapital-

stocken används för produktion av offentliga 
tjänster, t.ex. skolor, sjukhus och kontors-
byggnader, medan infrastrukturen ger en sam-
hällsekonomisk avkastning. 

De finansiella tillgångarna omfattar förutom 
olika fordringar på den privata sektorn även 
aktier. Aktierna kan vara en likvid tillgång med 
ett tydligt avkastningskrav, som t.ex. AP-
fondernas aktieinnehav. Aktier kan också vara en 
form för kontroll av realkapital, t.ex. statens 
ägande av Statens Järnvägar AB och Vattenfall 
AB. 

Skulderna omfattar finansiella skulder samt 
statens och den kommunala sektorns åtaganden 
för tjänstepensioner. Den s.k. Maastricht-
skulden, av vilken statsskulden utgör en över-
vägande del, redovisas till nominellt värde. I 
övriga skulder ingår skillnaden mellan marknads-
värden och den nominellt värderade Maastricht-
skulden.  

 
Tabell 10.12 Den offentliga sektorns tillgångar och skulder  
Miljarder kronor. Utfall 2007–2009. 

 2007 2008 2009

Tillgångar 3 678 3 666 3 899

   Finansiella 1 923 1 776 1 992

      varav aktier 1 036 876 1 018

   Kapitalstock 1 754 1 889 1 907

Skulder 1 865 1 885 2 025

   Finansiella 1 388 1 396 1 504

      Maastrichtskuld 1 250 1 227 1 295

      Övriga 138 169 209 

   Pensionsskuld 478 489 521

Förmögenhet 1 812 1 780 1 874

Procent av BNP 58,0 55,4 60,3

   Staten 77 163 118

   Ålderspensionssystemet 907 710 829

   Kommunsektorn 829 907 926

Anm.: Finansiella tillgångar och skulder redovisas exklusive 
periodiseringsposterna i finansräkenskaperna. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Vid utgången av 2009 beräknas den offentliga 
sektorns förmögenhet ha uppgått till 
1 874 miljarder kronor eller 60,3 procent av 
BNP. Kapitalstocken uppgick till 1 907 miljarder 
kronor eller 61,4 procent av BNP. Den 
finansiella förmögenheten, skillnaden mellan 
finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 
487 miljarder kronor. Pensionsåtagandena på 
521 miljarder kronor var något större än den 
finansiella förmögenheten. 
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Fördelningen av förmögenheten på sektorer 
visar att statens andel är lägst då den offentliga 
sektorns skuld huvudsakligen består av stats-
skulden. Den kommunala sektorns förmögenhet 
består till övervägande del av reala tillgångar, 
medan ålderspensionssystemets förmögenhet 
utgörs av finansiella tillgångar (se tabell 10.12). 
Förmögenheten ökade med 94 miljarder kronor 
2009, efter att ha minskat 2008. Återhämtningen 
på aktiemarknaden medförde att värdet på den 
offentliga sektorns aktieinnehav ökade med 
141 miljarder kronor.   

Utvecklingen i ett längre perspektiv framgår 
av diagram 10.4. Sedan 1998 har förmögenheten i 
förhållande till BNP ökat med motsvarande 
40 procentenheter. Som andel av BNP har den 
finansiella ställningen förstärkts med 37 procent-
enheter, och då huvudsakligen genom att 
Maastrichtskulden har minskat med 28 procent-
enheter. Kapitalstocken har ökat med 4 procent-
enheter, medan pensionsskulden har ökat med 
drygt 1 procentenhet som andel av BNP mellan 
1998 och 2009. 

 
Diagram 10.4 Den offentliga sektorns tillgångar och skulder 
1998-2009 
Procent av BNP 
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Anm.: Pensionsskulden och Maastrichtskulden är angivna med negativt tecken.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
 

Av ökningen av förmögenheten mellan 1998 och 
2009 på 40 procentenheter av BNP svarar spar-
andet för  22 procentenheter, värdeförändringar 
m.m. för 33 procentenheter, medan BNP-
ökningen reducerar förmögenheten som andel 
av BNP med 15 procentenheter. 

 

10.3.2 Den offentliga sektorns finansiella 
förmögenhet (nettoställning) är 
positiv 

Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet, 
uppgick 2009 till 487 miljarder kronor, mot-
svarande 15,7 procent av BNP. Enligt NR 
redovisas detta mått exklusive statens och större 
delen av den kommunala sektorns åtaganden för 
de förmånsbestämda tjänstepensionerna. Skuld-
erna för de fonderade avgiftsbestämda tjänste-
pensionerna ingår, i likhet med premie-
pensionssystemet, inte heller i den offentliga 
sektorn utan redovisas i försäkringssektorn. 

Sedan 2005 är den finansiella förmögenheten 
positiv, dvs. de finansiella tillgångarna överstiger 
skulderna (se diagram 10.5). Den offentliga 
sektorns kapitalinkomster i form av räntor och 
utdelningar överstiger också ränteutgifterna. 

 
Diagram 10.5 Den offentliga sektorns finansiella 
förmögenhet 
Procent av BNP. Utfall för 1990–2009, prognos för 2010–2014. 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
 
Som framgår av tabell 10.13 ligger den offentliga 
sektorns finansiella förmögenhet huvudsakligen 
i ålderspensionssystemets buffertfonder (AP-
fonderna), medan staten har en nettoskuld. 

Den offentliga sektorns finansiella för-
mögenhet ökade under 2009 med 107 miljarder 
kronor. Värdeförändringar genom återhämt-
ningen på aktiemarknaden och på statsskulden i 
utländsk valuta bidrog till att den finansiella 
ställningen förstärktes förra året, trots att det 
finansiella sparandet var negativt. 
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Tabell 10.13 Den offentliga sektorns finansiella 
förmögenhet  
Miljarder kronor, procent av BNP. Utfall för 2009, prognos för 2010–
2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Staten -402 -444 -448 -410 -330 -212 

ÅP-systemet 829 834 846 855 857 857 

Kommunsektorn 61 66 59 51 44 39 

Offentlig 
sektor 487 456 458 495 571 684 

Procent av BNP 15,7 13,9 13,3 13,7 15,1 17,3 

Anm.: Finansiella förmögenheten redovisas exklusive periodiseringsposterna i 
finansräkenskaperna.  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
I prognosen ingår inga andra värdeförändringar 
utöver de förutsedda valutakursförändringarnas 
effekt på statsskulden. Mellan 2009 och 2014 
beräknas den finansiella förmögenheten öka med 
197 miljarder kronor. Det ackumulerade finan-
siella sparandet uppgår under samma period till 
174 miljarder kronor. Sammantaget beräknas 
den finansiella förmögenheten uppgå till 
684 miljarder kronor 2014, vilket motsvarar 
17,3 procent av BNP. 

10.3.3 Statsskulden minskar åter 2010 

Efter att ha minskat under hela 2000-talet ökade 
statsskulden 2009 mätt som andel av BNP (se 
diagram 10.6 och tabell 10.14). Statsskulden 
ökade även nominellt under 2009 med nära 90 
miljarder kronor jämfört med 2008. Ökningen i 
fjol motsvaras av det lån om 95 miljarder kronor 
som Riksgäldskontoret tog upp för Riksbankens 
räkning för att stärka valutareserven. Den 
kraftiga konjunkturnedgången som inleddes i 
slutet av 2008, i kombination med finans-
politiska stimulanser, bidrog också till lägre 
inkomster och högre utgifter för staten.  

 

Diagram 10.6 Statsskuldens utveckling 2000–2014 
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar
 

 
Redan 2010 minskar statsskulden åter, både 
nominellt och uttryckt som andel av BNP. Det 
förbättrade läget i ekonomin med god tillväxt 
och minskande arbetslöshet bidrar till att 
lånebehovet snabbt minskar från 2009 års höga 
nivå. Dock är lånebehovet positivt i år, vilket i 
sig innebär en ökad statsskuld. Att statsskulden 
minskar trots ett budgetunderskott 2010 beror i 
huvudsak på kronförstärkningen och därmed en 
lägre värdering av statsskulden i utländsk valuta. 

Från och med 2011 bidrar ett positivt 
budgetsaldo till att statsskulden minskar, både 
nominellt och som andel av BNP. Skuldkvoten, 
dvs. statsskulden uttryckt som andel av BNP, 
beräknas till 21,1 procent 2014 vilket är den 
lägsta på 40 år. Utöver konjunkturåterhämt-
ningen bidrar även det beräkningstekniska 
antagandet om försäljningar av statens innehav 
av aktier i noterade och onoterade bolag till 
detta. De antagna försäljningarna minskar 
lånebehovet med 25 miljarder kronor per år 
2011–2014 och minskar sammantaget 
statsskulden med 100 miljarder kronor t.o.m. 
2014. 
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Tabell 10.14 Statsskuldens förändring 2009–2014 
Miljarder kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Okonsoliderad  stats-
skuld vid ingången av 

året 1 119 1 189 1 183 1 146 1 099 998

Förändring av  
okonsoliderad 
statsskuld  70 -6 -37 -47 -101 -136 

varav:       

Lånebehov1 176 27 -6 -47 -103 -139 
Skulddispositioner 
m.m.2 -106 -33 -31 0 2 3 

Okonsoliderad 
statsskuld3 1 189 1 183 1 146 1 099 998 862
Eliminering av 
myndigheters innehav 
av statspapper -40 -44 -27 -28 -28 -28 

Statsskuld vid årets 
slut4 1 149 1 139 1 119 1 071 970 834 
Statsskuldsförändring5 88 -10 -20 -48 -101 -136 
Statsskuld i procent av 
BNP 37,0 34,6 32,4 29,7 25,7 21,1 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med sum-
man. 
1 Identiskt med statens budgetsaldo med omvänt tecken. 
2 Utgörs bl.a. av orealiserade valutakursdifferenser, kortfristiga placeringar och 
förfalloprofil av övertagna lån från Stockholmsleder AB och Göteborgs Trafikleder 
AB samt Venantius AB. Skulddispositionerna var särskilt stora 2009 då 
statsskuldsväxlar som Riksgäldskontoret emitterade 2008 för att stärka det 
finansiella systemet förföll under våren 2009. 
3 I den okonsoliderade statsskulden ingår statliga myndigheters innehav av 
statspapper.  
4 Här avses konsoliderad statsskuld vilket innebär att statliga myndigheters 
innehav av statspapper räknats bort. 
5 Avser statsskuldsförändring beräknad på den konsoliderade statsskulden. 
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

10.3.4 Den konsoliderade bruttoskulden 
(”Maastrichtskulden”) minskar 
under prognosperioden 

Den konsoliderade bruttoskulden definieras av 
EU-regler och används vid bedömningen av 
medlemsländernas offentliga finanser. För 
svenska förhållanden innebär definitionen att 
skulden består av statsskulden och den kom-
munala sektorns skulder på kapitalmarknaden 
med avdrag för AP-fondernas innehav av 
statsobligationer. 

Efter att ha minskat som andel av BNP sedan 
1995 ökade den konsoliderade bruttoskulden till 
41,7 procent av BNP 2009 (se diagram 10.7). 

 
 
 
 
 
 
 

Diagram 10.7 Den konsoliderade bruttoskulden 
Procent av BNP. 
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Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
 

I tabell 10.15 redovisas de olika delsektorernas 
bidrag till bruttoskulden.  
 
Tabell 10.15 Den offentliga sektorns konsoliderade 
bruttoskuld 
Miljarder kronor, procent av BNP. Utfall för 2009 och prognos för 
2010–2014.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Staten 1153 1149 1130 1082 980 844 

Kommunsektorn 168 169 180 193 207 219 

ÅP-systemet -25 -30 -30 -30 -30 -30 

Offentlig 
sektor 1295 1288 1280 1244 1157 1033 

Procent av BNP 41,7 39,1 37,1 34,5 30,7 26,2 

Anm.: Statens bidrag till offentliga sektorns bruttoskuld avviker något från 
statsskulden som den redovisas av Riksgäldskontoret.  
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Den konsoliderade bruttoskulden minskar 
nominellt under 2010 och 2011 trots 
underskotten i det finansiella sparandet. Det 
beror på att statsskulden minskar till följd av 
förstärkningen av kronan, samt för 2011 även av 
de antagna försäljningarna av statens aktie-
innehav. Därtill väntas AP-fonderna öka sitt 
innehav av statsobligationer under 2010. Från 
och med 2012 bidrar även överskotten i det 
finansiella sparandet till att skulden fortsätter att 
minska. Sammantaget beräknas skulden minska 
med 262 miljarder kronor mellan 2009 och 2014. 
Av minskningen är 100 miljarder kronor en följd 
av antagna försäljningar av statens aktieinnehav. 

Den starka BNP-tillväxten under prognos-
perioden bidrar till att skulden minskar till 
26,2 procent av BNP 2014. 
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10.4 Stora underskott i offentliga 
finanserna i EU 

Den ekonomiska krisen har medfört en kraftig 
försämring av de offentliga finanserna inom EU. 
Enligt EU-kommissionens prognos från våren 
2010 beräknas den offentliga sektorns finansiella 
sparande försämras med ca 5 procent av BNP 
mellan 2008 och 2010 för EU-länderna och 
euroområdet. Då de flesta länderna hade 
underskott 2008 är det endast Sverige, Estland 
och Bulgarien som klarar underskottsgränsen 
inom EU på 3 procent av BNP 2010 (se diagram 
10.8). 
 
Diagram 10.8 Den offentliga sektorns finansiella sparande 
2010 i EU länderna 
Procent av BNP. 
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Källor: EU-kommissionen och egna beräkningar.  
 

Stöd i form av lån och kapitaltillskott främst till 
det finansiella systemet medför att skulden ökar 
mer än vad som följer av underskotten i det 
finansiella sparandet. För EU-länderna beräknas 
skulden mellan 2008 och 2010 öka med ca 
18 procent av BNP till nära 80 procent av BNP. 
För euroområdet väntas skulden 2010 uppgå till 
nära 85 procent av BNP. Emellertid skulle 
13 länder fortfarande ha en skuld som ligger 
under referensvärdet på 60 procent av BNP. 
Grekland och Italien väntas få en skuld som 
2010 överstiger 100 procent av BNP (se diagram 
10.9). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Diagram 10.9 Den offentliga sektorns konsoliderade 
bruttoskuld 2010 
Procent av BNP. 
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Källor: EU-kommissionen och egna beräkningar.
 

10.5 Jämförelse med prognosen i 
2010 års ekonomiska 
vårproposition 

10.5.1 Den offentliga sektorns finansiella 
sparande starkare än beräknat i 
2010 års ekonomiska 
vårproposition 

Den offentliga sektorns finanser beräknas bli 
starkare än prognosen i 2010 års ekonomiska 
vårproposition. Det finansiella sparandet har 
reviderats upp med 25 miljarder kronor för 2010. 
För 2011–2014 har sparandet reviderats upp med 
mellan 19 och 30 miljarder kronor per år, trots 
att nu förslagna reformer belastar sparandet 
årligen med ca 10 miljarder kronor (se tabell 
10.16). 

Förbättringen av de offentliga finanserna 
beror huvudsakligen på högre BNP-tillväxt och 
bättre utveckling på arbetsmarknaden än vad 
som beräknades i 2010 års ekonomiska vår-
proposition. Det leder till högre skatteinkomster 
och lägre utgifter för arbetslösheten.  

Förstärkningen av den offentliga sektorns 
finansiella sparande påverkar främst staten och i 
viss mån ålderspensionssystemet. Den kom-
munala sektorns finansiella sparande påverkas 
mindre av högre skatteintäkter då konsum-
tionsutgifterna förutses höjas i motsvarande 
grad. Därtill kommer den förändring i national-
räkenskaperna av redovisningen av pensions-
kostnader, som reducerar sparandet (se avsnitt 
10.2.3). 
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Tabell 10.16 Aktuell prognos och förändringar jämfört med 
2010 års ekonomiska vårproposition  
Miljarder kronor, procent av BNP. Prognos för 2010–2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Finansiellt sparande 
VÅP2010 -67 -32 14 49 84 

     procent av BNP -2,1 -1,0 0,4 1,3 2,2 

Förändringar      

Inkomster 29 13 20 28 31 

   Skatter 27 12 19 25 28 

   Övriga inkomster 2 1 1 2 3 

Utgifter 4 -6 -3 -1 1 

   Kommunal 
   konsumtion 3 6 7 8 7 

   Ålderspensioner 0 -3 -2 -3 -5 

   Övriga primära 
   utgifter -7 -10 -3 -1 1 

   Ränteutgifter 7 2 -4 -4 -2 

Finansiellt sparande  25 19 23 28 30 

     procent av BNP 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 

   Staten 20 14 26 32 31 

   Ålderspensions 
   systemet 3 4 2 1 4 

   Kommunsektorn 2 1 -4 -5 -5 

Finansiellt sparande 
BP2011 -41 -14 38 77 115 

     procent av BNP -1,3 -0,4 1,0 2,0 2,9 

Källa: Egna beräkningar. 

10.5.2 Statsbudgetens saldo jämfört med 
2010 års ekonomiska 
vårproposition 

Jämfört med 2010 års ekonomiska vår-
proposition är prognoserna för budgetsaldot 
uppreviderade samtliga år. Sedan i våras har det 
ekonomiska läget förbättrats, vilket är för-
delaktigt för både statens inkomster och utgifter. 
Inkomsterna är mer konjunkturkänsliga än 
utgifterna och de beräknas bli 20–40 miljarder 
kronor högre per år än den bedömning som 
gjordes i 2010 års ekonomiska vårproposition. 
Förändringen förklaras till största del av högre 
förväntade skatter på kapital och konsumtion. 
De reformer regeringen presenterar i denna 
budgetproposition höjer statens utgifter. Därav 
svarar höjda statsbidrag till den kommunala 
sektorn till följd av sänkt skatt för pensionärer 
genom höjt grundavdrag för 7,5 miljarder 
kronor per år (se tabell 4.5) Samtidigt medför 
det förbättrade ekonomiska läget ett minskat 
utgiftstryck. Sammantaget innebär det att 

revideringarna av utgifterna är lägre än 
revideringen av inkomsterna jämfört med vad 
som beräknades i 2010 års ekonomiska vår-
proposition (se tabell 10.17). 

 
Tabell 10.17 Förändring av statsbudgetens saldo 2010–
2014 jämfört med 2010 års ekonomiska vårproposition 
Miljarder kronor 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Statsbudgetens saldo i  2010 
års ekonomiska 
vårproposition -63 -8 18 69 108 

Inkomster 19 24 25 33 37 

Utgifter m.m. -17 10 -4 -1 7 
Utgifter exkl. 
statsskuldsräntor -6 8 9 6 10 
Statsskuldsräntor -4 -5 -13 -9 -3 
Riksgäldskontorets 
nettoutlåning m.m. -7 6 0 2 0 
Kassamässig korrigering 0 1 0 0 0 

Förändring av 
statsbudgetens saldo 36 14 29 34 31 

Statsbudgetens saldo i 
budgetpropositionen för 2011 -27 6 47 103 139 

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med 
summan. 
Källa: Egna beräkningar. 

 
Jämfört med 2010 års ekonomiska vårpropo-
sition har Riksgäldskontorets nettoutlåning 
reviderats ner med 7 miljarder kronor 2010 och 
upp med 6 miljarder kronor 2011. En del av lånet 
till Lettland antas nu senareläggas till 2011, vilket 
sänker utlåningen i år och höjer den med 
motsvarande belopp 2011. Därtill har 
aktieutdelningen från OAB tillfälligt placerats på 
ett konto i Riksgäldskontoret. Motsvarande 
belopp tas ut från kontot 2011 för att betalas in 
till statsbudgeten på inkomsttitel.  

10.6 Beräkning av den offentliga 
sektorns utgifter 

 
 
Regeringens bedömning: Det saknas behov av att 
beräkna ett särskilt utgiftstak för den offentliga 
sektorn. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: I 

samband med att det som senare kom att bli 
utgiftstaket för staten infördes betonades vikten 
av att hela den offentliga sektorn inkluderades i 
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utgiftstaket, bl.a. för att det är de samlade 
offentliga utgifterna som på sikt är avgörande för 
skatteuttagets nivå (prop. 1994/95:150 sid. 54). 

När utgiftstaket senare definierades omfattade 
det emellertid inte hela den offentliga sektorn, 
utan endast den statliga sektorn (exklusive 
räntorna på statsskulden) och social-
försäkringssystemet utanför statsbudgeten. Mot 
bakgrund av kommunernas och landstingens 
självstyre gjorde regeringen bedömningen att 
utgiftstaket måste ges en annan innebörd för 
kommunsektorn än för staten, som bl.a. innebär 
att de själva fattar beslut om sina utgifter. Det är 
kommunallagens (1991:990) föreskrift om god 
ekonomisk hushållning samt balanskravet i det 
finanspolitiska ramverket som utgör en 
restriktion för den kommunala ekonomin. Ett 
nominellt tak för de kommunala utgifterna 
bedömdes därför inte vara en adekvat lösning. I 
stället föreslog regeringen att riksdagen skulle 
godkänna en beräkning av de kommunala 
utgifterna givet kommunernas ekonomiska 
förutsättningar och godkänna regeringens 
beräkning av ett utgiftstak för den offentliga 
sektorn (prop. 1995/96:150 s. 57). 

Regeringen har tidigare anfört att den är 
tveksam till om beräkningen av utgiftstaket för 
den offentliga sektorn fyller någon funktion och 
att takets existens ska utredas inom Finans-
departementets översyn för det finanspolitiska 
ramverket. Riksrevisionen har rekommenderat 
att taket för offentlig sektor avskaffas (RiR 
2007:22).  

Utgiftstaket för den offentliga sektorn är en 
summa av utgiftstaket för staten, som är en 
utgiftsbegränsning, och en prognos av utgifterna 
i kommuner och landsting. Taket är således 
endast en beräkning eftersom det förändras när 
de kommunala utgifterna räknas om. Därmed 
tillför inte taket för den offentliga sektorns ut-
gifter någon ytterligare restriktion inom det 
budgetpolitiska ramverket, utöver utgiftstaket 
för staten. 

Vidare redovisas de delar som tillsammans 
utgör taket för den offentliga sektorns utgifter 
enligt olika definitioner. Utgiftstaket för staten 
redovisas enligt statsbudgetens uppställning, 
vilken till övervägande del är en kassamässig 

redovisning.71 Utgifterna i kommuner och 
landsting redovisas enligt NR, vilket är en mer 
kostnadsmässig redovisning. En studie av de 
totala offentliga utgifterna samt utgifterna i 
respektive delsektor görs bättre i jämförbara 
nationalräkenskapstermer. 

Regeringen anser mot denna bakgrund att det 
saknas behov av att beräkna ett särskilt utgiftstak 
för hela den offentliga sektorn.  
 

 
 
                                                      
71 Utom myndigheternas förvaltningsutgifter som fr.o.m. 2009 

budgeteras och redovisas på kostnadsmässig grund. 
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11 Lån, garantier och bemyndiganden 

Sammanfattning 
 
 

• Den totala låneramen för investeringar i 
anläggningstillgångar som används i statens 
verksamhet föreslås uppgå till 33,0 miljarder 
kronor 2011, vilket är en ökning med 
0,5 miljarder kronor jämfört med 2010. 

• Den totala kreditramen för rörelsekapital 
föreslås uppgå till 21,3 miljarder kronor, 
vilket är en ökning med 1,5 miljarder jämfört 
med 2010.  

• För 2011 föreslår regeringen beställnings-
bemyndiganden som uppgår till totalt 
307,5 miljarder kronor, vilket är en ökning 
med 31,4 miljarder kronor jämfört med 
2010. 

 

 
I detta avsnitt redovisas lån, garantier och 
bemyndiganden. Avsnittet inleds med att 
regeringen lämnar förslag om en total låneram 
och räntekontokredit för 2011 för statens egen 
verksamhet. Därefter redovisas övrig utlåning 
från Riksgäldskontoret, statliga garantier och 
beställningsbemyndiganden. Avslutningsvis läm-
nar regeringen förslag om bemyndigande om 
överskridande av ramanslag.  

11.1 Finansiering av 
anläggningstillgångar och 
rörelsekapital 

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten 
(budgetlagen) fastställer riksdagen årligen en 

total låneram i Riksgäldskontoret för invester-
ingar i anläggningstillgångar som används i 
statens verksamhet (20 §). Vidare fastställer riks-
dagen årligen en total kreditram i Riksgälds-
kontoret för att täcka behovet av rörelsekapital i 
statens verksamhet (21 §). 

11.1.1 Låneramar för 2011 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen får för 2011 
besluta om lån i Riksgäldskontoret för inve-
steringar i anläggningstillgångar som används i 
statens verksamhet intill ett belopp av 
33 000 000 000 kronor. 

 

 
I tabell 11.1 redovisas för varje utgiftsområde 
beräknade sammanlagda låneramar för invester-
ingar i anläggningstillgångar i statens verksamhet 
för 2011. Den totala låneramen avser summan av 
lån för detta ändamål som regeringen via 
myndigheterna högst får ha i Riksgäldskontoret 
under 2011.  

Beloppen för respektive utgiftsområde är 
preliminära eftersom regeringen normalt fattar 
beslut om respektive myndighets låneram i 
samband med regleringsbreven. Summan per 
utgiftsområde innefattar också tidigare tagna lån. 
Regeringen beräknar att det behövs en total 
låneram på 33 miljarder kronor för 2011, varav ca 
0,1 miljarder kronor initialt inte kommer att 
fördelas till myndigheterna. 

Jämfört med den låneram som riksdagen 
beslutat för 2010 innebär förslaget till låneram 
för 2011 en ökning med 0,5 miljarder kronor 
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eller 1,5 procent. Den genomsnittliga öknings-
takten för låneramen under perioden 2003–2010 
har uppgått till ca 4,3 procent per år. 

Myndigheternas totala skuld avseende inve-
steringar i anläggningstillgångar uppgick till 
24,1 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2010, 
vilket är ca 0,5 miljarder kronor mer än vid 
samma tidpunkt ett år tidigare. 

 
Tabell 11.1 Låneram för 2011 
Miljoner kronor 

Utgiftsområde1 

Ram 2010 i 
regleringsb

rev 
Skuld 

30/6 2010 

Preliminär 
låneram 

2011 

1 Rikets styrelse2 1 272 799 1 269 
2 Samhällsekonomi och 

finansförvaltning3 631 391 557 
3 Skatt, tull och exekution 1 600 1 419 1 700 
4 Rättsväsendet 5 313 3 672 5 638 
5 Internationell samverkan 23  10 23 
6 Försvar och samhällets 

krisberedskap 8 476 6 522 8 308 
7 Internationellt bistånd 132 80 119 
8 Migration 286 186 254 
9 Hälsovård, sjukvård och 

social omsorg 401 273 414 
10 Ekonomisk trygghet vid 

sjukdom och handikapp 2 320 1 805 2 020 
11 
 
12 
 
13 

Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom 
Ekonomisk trygghet för 
familjer och barn 
Integration och 
jämställdhet 

250 
 

6 
 

10 

145 
 

2 
 

6 

190 
 

6 
 

10 
14 Arbetsmarknad och 

arbetsliv 
 

499 305 539 
15 Studiestöd 130 82 140 
16 Utbildning och 

universitetsforskning 5 447 4 185 5 845 
17 Kultur, medier, 

trossamfund och fritid 611 513 672 
18 Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning, 
byggande samt 
konsumentpolitik 554 334 538 

20 Allmän miljö- och 
naturvård 124 72 124 

21 Energi 23 23 25 
22 Kommunikationer 3 034 2 217 3 101 
23 Areella näringar, 

landsbygd och livsmedel 958 829 1 130 
24 Näringsliv 302 186 238 
 Ej fördelat   140 

Summa 32 401 24 055 33 000 
Anm.: Låneramen för Sjunde AP-fonden behandlas separat och ingår därför inte i 
tabellen. 
1 Låneramarna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i statsbudgeten 
för 2011 
2 Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän. 
3 Exklusive Riksrevisionen. 
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 
 

Diagram 11.1 Myndigheternas investeringslån juni 2000–
juni 2009 
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Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

 
Diagram 11.1 visar utvecklingen av lånevolymen 
sedan juni 2001. 
 
Tabell 11.2 Investeringslån och låneramar 2002–2010 
Miljoner kronor 

 
Lån 30/6 Låneram 

Nyttjandegrad 
30/6 

2002 14 878 22 500 66% 

2003 14 618 23 500 62% 

2004 16 494 25 000 66% 

2005 18 594 26 500 70% 

2006 19 752 28 000 71% 

2007 20 384 28 500 72% 

2008 22 155 30 300 73% 

2009 23 559 31 700 74% 

2010 24 055  32 500 74% 
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

 
Som framgår av tabell 11.2 har lånevolymen ökat 
med 9,2 miljarder kronor sedan 2002, medan 
nyttjandegraden ökat med 8 procentenheter till 
74 procent. Det bör också observeras att 
upplåningen i regel ökar under det andra 
halvåret, varför nyttjandegraden som redovisas 
ovan i regel är lägre än nyttjandegraden vid 
utgången av respektive år. Regeringen mål-
sättning är att nyttjandegraden ska fortsätta att 
öka i förhållande till den begärda låneramen, i 
enlighet med vad finansutskottet anfört (bet. 
2009/10:FiU1). 
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11.1.2 Räntekontokrediter för 2011 

 
Regeringens förslag: Regeringen får för 2011 
besluta om krediter för myndigheternas ränte-
konton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av 
21 300 000 000 kronor. 

 

 
Myndigheterna placerar överskottslikviditet och 
finansierar sitt behov av rörelsekapital i Riks-
gäldskontoret. Respektive myndighet har för 
dessa ändamål ett räntekonto med kredit. 
Storleken på räntekontokrediten varierar, men 
ligger normalt i intervallet 5–10 procent av 
summan av respektive myndighets anslag, bidrag 
och avgiftsinkomster. Beräknade kreditramar för 
2011 redovisas per utgiftsområde i tabell 11.3 
tillsammans med totalt saldo och bruttoskuld på 
räntekontona per den 30 juni 2010. Vid 
beräkningen av bruttoskulden ingår endast de 
myndigheter som hade ett negativt saldo på 
räntekontot och som därmed utnyttjat sin 
kredit. 

Regeringen föreslår att summan av kredit-
ramarna för myndigheternas räntekonton får 
uppgå till högst 21,3 miljarder kronor för 2011, 
varav 0,2 miljarder kronor initialt inte kommer 
att fördelas till myndigheterna. Den föreslagna 
totala ramen är ökad med 1,5 miljarder kronor 
jämfört med den ram som riksdagen beslutat för 
2010.  

Av den första kolumnen i tabell 11.3 framgår 
att flera myndigheter under respektive utgifts-
område vid halvårsskiftet 2010 hade en 
betydande inlåning på sina räntekonton. En 
anledning till att inlåningen är större än 
utlåningen är det anslagssparande som myndig-
heterna har byggt upp. Det kan också bero på att 
det för den avgiftsfinansierade verksamheten 
uppstår en likviditet som placeras på ränte-
kontot. Ett exempel på att det är vanligt att 
myndigheterna har större inlåning än utlåning är 
att endast 19 av de 217 myndigheter som har 
räntekonton med kredit i Riksgäldskontoret 
utnyttjade sin kredit per den 30 juni 2010. Dock 
utnyttjade 56 myndigheter sin kredit någon gång 
under året och då särskilt strax före utbetal-
ningarna till räntekontot. Merparten av myndig-
heterna har dock stadigvarande överskotts-
likviditet på sina räntekonton. 
 

Tabell 11.3 Räntekontokreditram för 2011 
Miljoner kronor 

Utgiftsområde1 

Saldo  
30/6 

20102 

Brutto-
skuld 

30/6 2010 

Preliminär 
kreditram 

2011

1 Rikets styrelse3 -721 0 708 
2 Samhällsekonomi och 

finansförvaltning4 -1 397 8 460 
3 Skatt, tull och exekution -638 0 931 
4 Rättsväsendet -996 371 3 488 
5 Internationell 

samverkan 0 0 3 
6 Försvar och samhällets 

krisberedskap -1 007 0  3 696 
7 Internationellt bistånd 6 55 52 
8 Migration -22 0 21 
9 Hälsovård, sjukvård och 

social omsorg -457 141 407 
10 Ekonomisk trygghet vid 

sjukdom och handikapp -638 0 737 
11 
 
12 
 
13 

Ekonomisk trygghet vid 
ålderdom 
Ekonomisk trygghet för 
familjer och barn 
Integration och 
jämställdhet 

923 
 

-5 
 

-2 

923 
 

0 
 

0 

1 253 
 

5 
 

9 
14 Arbetsmarknad och 

arbetsliv -283 1 556 
15 Studiestöd -108 0 75 
16 Utbildning och 

universitetsforskning -20 695 0 3 080 
17 Kultur, medier, 

trossamfund och fritid -221 35 276 
18 Samhällsplanering, 

bostadsförsörjning, 
byggande samt 
konsumentpolitik -1 048 60 407 

20 Allmän miljö- och 
naturvård -176 0 28 

21 Energi -29 0 23 
22 Kommunikationer -4 787 191 4 151 
23 Areella näringar, 

landsbygd och 
livsmedel -1 121 46 375 

24 Näringsliv -223 1 195 
 Ej fördelat   176 

Summa -33 644 1 831 21 300 
Anm.: Räntekontokrediten för Sjunde AP-fonden behandlas separat  och ingår 
därför inte i tabellen. 
1 Räntekontokrediterna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i 
statsbudgeten för 2011. 
2 Ett negativt belopp för saldo den 30 juni 2010 innebär en behållning i 
Riksgäldskontoret. 
3 Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän. 
4 Exklusive Riksrevisionen. 
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

11.1.3 Övrig utlåning från 
Riksgäldskontoret 

Av 23 § budgetlagen följer att riksdagen för en 
viss myndighet eller för viss anskaffning kan 
besluta att finansiering ska ske på annat sätt än 
genom ovan beskrivna låne- och kreditramar. 

Totalt uppgick denna utlåning i Riksgälds-
kontoret till 214,3 miljarder kronor den 30 juni 
2010. Centrala studiestödsnämndens kredit för 
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studie- och hemutrustningslån är störst och 
uppgick till 162,4 miljarder kronor. I tabell 11.4 
presenteras en översikt av övriga kreditramar i 
Riksgäldskontoret. Utöver den utlåning som 
framgår av tabellen hade Riksgäldskontoret vid 
halvårsskiftet 2010 även lånat ut 94,3 miljarder 
kronor till Riksbanken för att tillgodose behovet 
av en valutareserv. 

Förslagen till beslut om nya eller ändrade 
ramar för övrig utlåning från Riksgäldskontoret 
återfinns inom respektive utgiftsområde. 
Tabell 11.4 Övriga kreditramar 2011 
Miljoner kronor 

  

Myndighet/verksamhet 
Skuld 

30/6 20101 
Kreditram

2011 

7:e AP-fonden 157 190 
A-train AB 1 000 1000 
Botniabanan AB 16 378 18 000 
Centrala studiestödsnämnden 162 388 172 300 
Civila flygutvecklingsprojekt 501 1 110 
Exportkreditnämnden -1 705 obegränsad 
Fortifikationsverket 8 153 9 700 
Försvarets materielverk 
Försvarsexportmyndigheten 

1 184 
 

15 500 
3 000 

Kammarkollegiet -515 355 
Luftfartsverket  1 500 
Lån till Lettland  6 892 
Lån till Island 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

2 426 
 
 

4 765 
 

500 
Pensionsmyndigheten 519 9 000 
Radiotjänst i Kiruna -798 700 
Riksgäldskontoret -2 146 obegränsad 
Sjöfartsverket -401 335 
Skatteverket  obegränsad 
Socialstyrelsen 255 350 
Statens bostadskreditnämnd -2 091 obegränsad 
Statens fastighetsverk 10 298 12 000 
Statens järnvägar 3 171 5 000 
Statens pensionsverk -49 100 
Svensk-Danska broförbindelsen 
SVEDAB AB2 4 666 3 361 
Svenska kraftnät 1 038 5 000 
Svensk exportkredit AB 
Swedavia AB 
Trafikverket 

 
3 240 
6 643 

100 000 
2 313 

20 380 

Summa 214 312  
Anm.: Affärsverk har även möjlighet att låna utanför Riksgäldskontoret. 
1 Visar nettot av skulden för de myndigheter som har flera kreditramar.  
2 Kreditramen för Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB AB anges exklusive 
  mervärdesskatt medan skulden anges inklusive mervärdesskatt (prop. 
1996/97:161, bet. 1997/98:TU6, rskr. 1997/98:32). 
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

 
 
 

11.2 Statliga garantier 

Statens garantiåtaganden omfattar insättnings-
garantin och investerarskyddet, garantier till 
banker, kreditgarantier, garantier om tillförsel av 
kapital samt pensionsgarantier. En samlad och 
utförlig redovisning av den statliga garanti-
verksamheten ges i skrivelsen Årsredovisning för 
staten 2009 (skr. 2009/10:101). I tabell 11.5 
redovisas omfattningen av de statliga garanti-
åtagandena per den 30 juni 2010 och en över-
siktlig sammanställning över begärda garanti-
ramar 2011. Förslagen till beslut om garanti-
ramar återfinns inom respektive utgiftsområde. 
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Tabell 11.5 Garantiramar och utfärdade garantier 
Miljoner kronor 

 Av riksdagen 
beslutade 

garantiramar 

Utfärdade 
garantier 

30/6 2010 

Begärda 
garantiramar för 

2011i BP 11 

Riksgäldskontoret 

Insättningsgarantin Obegränsad1 947 6462  

Investerarskyddet Obegränsad3 Uppgift saknas  

Garantier till banker m.fl. för skuldförbindelser Obegränsad4 196 051  

Kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit för upplåning 250 0005 0 250 000 

Kreditgarantier till företag i fordonsklustret för lån i Europeiska investeringsbanken 
för omställning till grön teknologi m.m. 20 000 1 3976 20 000 

Kreditgarantier till Öresundsbrokonsortiets upplåning Obegränsad 27 465  

Nordiska investeringsbanken, garantier för projektinvesteringslån 6 4187 6 418  

Nordiska investeringsbanken, garantier för miljöinvesteringslån 9927 345 9927 

Pensionsgarantier 30 000 84408  

Kreditgarantier till UD-anställda 50 1  

Exportkreditnämnden 

Exportkreditgarantier 500 000 313 000 500 000 

Investeringsgarantier 10 000 0 10 000 

Biståndsverksamhet 

Sidas biståndsgarantier och garantier för lån inom ramen för Lomé IV Bis och 
Cotonou-avtalet 5 395 3 859 10 220 

Statens bostadskreditnämnd 

Kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, av lösen av kommunala 
borgensåtaganden samt för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid 
förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt 10 000 2 4259 10 000 

Kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av 
bostad (förvärvsgarantier) 5 000 0,1 5 000 

Garantikapital10  99 726  

Summa  1 606 773  
1Regleras i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. 

2Åtagandet för insättningsgarantin avser 2010. Maximalt ersättningsbeloppet 50 000 euro per kund och bank. 
3Regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd. 

4Regleras i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Regeringen har genom förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. beslutat en 
garantiram på 1 500 miljarder kronor. 
5Av riksdagen beslutad garantiram, regeringen har valt att inte vidarefördela garantin till Riksgäldskontoret. 
6Gäller Saab Automobile AB, uppgår till 146 000 000 EUR. Omräkningen till SEK är gjord med slutkursen för EUR 30/6-2010, 9,5682. 

7Garantiramen för projektinvesteringslån uppgår till 670 755 434 euro och garantiramen för miljöinvesteringslån uppgår till 103 720 437 euro (prop. 2003/04:162, bet. 
2004/05:FiU15, rskr. 2004/05:16). Omräkningen till kronor är gjord med slutkursen för euro 30/6-2010, 9,5682. 
8Åtagandet för pensionsgarantier avser 2010. Omfattar upparbetade avtalspensioner för de som var anställda när statliga myndigheter bolagiserats, t.ex. Posten, 
Akademiska hus och Sveaskog. 
9Av det totala beloppet avser 197 151 272 kronor garantier för lån under byggtiden. Garantibeloppet för denna del ökar i takt med att bygget fortskrider. Det totala 
garantibeloppet för dessa garantier är 584 963 000 kronor. Differensen mellan utstående och utlovade garantibelopp är därmed 387 811 728 kronor.  
10Utgörs av garantiåtaganden, i USD, SEK och SDR, gentemot Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska 
utvecklingsbanken, Europeiska investeringsbanken, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Interamerikanska utvecklingsbanken, Multilaterala 
investeringsgarantiorganet samt Nordiska investeringsbanken. 
Källor: Utfallsbeloppen är hämtade från Riksgäldskontoret, Exportkreditnämnden, Sida och Statens bostadskreditnämnd. 
. 
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Statens utestående garantiåtaganden, exklusive 
garantikapital, hade fram till den 30 juni 2010 
ökat med 39 miljarder kronor jämfört med vad 
som redovisades i skrivelsen Årsredovisning för 
staten 2009. Ökningen är till stor del hänförlig 
till insättningsgarantin som ökat med 
61 miljarder kronor och Exportkreditnämndens 
exportkreditgarantier som ökat med 49 miljarder 
kronor. En ny post är garantin för Saab 
Automobiles lån från Europeiska investerings-
banken på 1,4 miljarder kronor. Garantier till 
banker m.fl. har samtidigt minskat med 75 
miljarder kronor. Att garantikapitalet (se tabell 
11.5) inte inkluderas i jämförelsen beror på att 
det inte omfattas av garantimodellen (jfr skr. 
2009/10:101 s. 217). 

Sedan den 1 januari 1998 ställs krav på 
kostnadstäckning i hanteringen av statliga 
garantier. Detta innebär att risken i varje garanti-
engagemang eller grupp av engagemang ska 
beräknas. Utifrån detta bestäms en avgift för 
garantin som debiteras garantitagaren. Riksdagen 
kan emellertid besluta att en lägre eller ingen 
avgift ska debiteras för ett visst åtagande. Till 
den del full kostnadstäckning inte erhålls från 
garantitagaren är det fråga om en statlig 
subvention som ska belasta ett anslag. Avgifts-
inkomster och i förekommande fall anslags-
medel motsvarande subventionen förs till ett 
konto, en garantireserv, i Riksgäldskontoret. Till 
reserven förs också eventuella återvinningar från 
tidigare infriade garantier. Reserven finansierar 
garantiverksamhetens administration och utfall. 
Garantiverksamheten ska på lång sikt vara själv-
bärande.  

Tillgångarna i garantiverksamheten, exklusive 
Exportkreditnämndes exportkrediter, bestod vid 
halvårsskiftet 2010 i huvudsak av 22 miljarder 
kronor avseende insättningsgarantin och 
31 miljarder kronor avseende stabilitetsfonden. 

I tabell 11.6 presenteras en översikt avseende 
de anslag som under 2010 finansierar avsätt-
ningar till garantireserven eller infrianden av 
garantiåtaganden. Regeringens förslag återfinns 
under respektive utgiftsområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11.6 Anslag vars ändamål 2011 omfattar 
garantiverksamhet 

UO Anslag Garantiåtagande 

2 1:14 Vissa garanti- och 
medlemsavgifter 

A/O dom Shvetsii 

Vissa internationella 
finansieringsinstitut 

7 1:1 Biståndsverksamhet Garantier för u-krediter, 
fristående garantier samt 
systemet för finansiering av 
utvecklingslån och 
garantier1 

16 2:10 Stockholms universitet: 
Forskning och 
forskarutbildning 

2:18 Kungl. Tekniska 
högskolan: 

Forskning och 
forskarutbildning 

Fysikhuset Stockholm KB 

22 1:2 Banhållning  Arlandabanan Infrastructure AB

26 1:5 Garantier för vissa utländska 
instituts insättningar m.m. 

Utländska instituts filialer i 
Sverige 

1För garantier utställda till offentliga motparter, uttas premier upp till 6 procent 
av garantibeloppet av garantitagaren. Resterande belopp subventioneras från 
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. 

11.3 Beställningsbemyndiganden 

Enligt 12 § budgetlagen får regeringen, för det 
ändamål och med högst det belopp som 
riksdagen bestämmer, beställa varor eller tjänster 
samt besluta om bidrag, ersättning, lån eller 
liknande som medför utgifter under senare 
budgetår än det statsbudgeten avser. 

Under de olika utgiftsområdena motiverar 
regeringen behovet av och föreslår att riksdagen 
ska lämna nödvändiga bemyndiganden. I 
anslagsavsnitten för de olika utgiftsområdena 
redovisas tabeller med information om bl.a. nya 
och infriade åtaganden under 2009–2011. 

I tabell 11.7 görs en sammanfattning av 
begärda bemyndiganden för 2011. I kolumnen 
Ingående åtaganden redovisas de åtaganden som 
staten vid ingången av 2011 beräknas ha i form 
av beställningar av varor och tjänster, beslut om 
bidrag m.m. I nästa kolumn anges de nya 
åtaganden av denna typ som staten förväntas 
ikläda sig under 2011. Kolumnen Infriade 
åtaganden visar åtaganden som förväntas bli 
betalda under 2011 och som regeringen ingått 
tidigare år. Kolumnen Utestående åtaganden 
utgör summan av ingående och nya åtaganden 
minus infriade åtaganden. I den sista kolumnen, 
Begärda bemyndiganden, redovisas omfatt-
ningen av de bemyndiganden som regeringen 
begär under de olika utgiftsområdena i denna 
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proposition. Bemyndigandena innebär att riks-
dagen medger att regeringen får ikläda staten 
åtaganden som innebär utgifter efter 2011. 
Åtagandena innebär i många fall utgifter både 
2012 och flera år därefter. 

Av tabell 11.7 framgår att regeringen begär 
bemyndiganden om totalt 307,5 miljarder 
kronor. Jämfört med de beställningsbemyn-
diganden som riksdagen lämnat i enlighet med 
förslagen i budgetpropositionen för 2010, 
innebär förslagen för 2011 en ökning med 
31,4 miljarder kronor, eller 11,4 procent, men i 
förändringen ingår både stora ökningar och 
minskningar. Merparten av ökningen kan 
hänföras till utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap och utgiftsområde 22 
Kommunikationer.  

Härutöver begär regeringen bemyndigande att 
ikläda staten högst det utgiftsåtagande som följer 
av EU-budgeten för 2011 (se utgiftsområde 27 
Avgiften till Europeiska gemenskapen, avsnitt 
3). 

För anslaget 2:5 Gemensam radiokommunika-
tion för skydd och säkerhet  under utgiftsområde 6 
Försvar och samhällets krisberedskap begärs 
inget bemyndigande för 2011 eftersom nya 
åtaganden inte kommer att ingås. Vid utgången 
av 2011 kommer det dock fortfarande att finnas 
utestående åtaganden som beräknas uppgå till 15 
miljoner kronor. 

 
 

 
Tabell 11.7 Sammanfattande redovisning av beställningsbemyndiganden avseende 2011 
Miljoner kronor 

Utgiftsområde 
Ingående

åtaganden
2011 

Nya
åtaganden

2011 

Infriade
åtaganden

2011 

Utestående 
åtaganden 

2011 

Begärda
bemyndiganden

2011 

1 Rikets styrelse 170 185 170 185 185 

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 30 75 30 75 75 

5 Internationell samverkan 118 110 78 150 155 

6 Försvar och samhällets krisberedskap 54 952 20 491 14 990 60 452 60 590 

7 Internationellt bistånd 58 149 11 196 14 902 54 444 54 632 

8 Migration 330 250 140 440 440 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1 282 851 757 1 376 1 396 

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och  

handikapp 2 029 18 1 018 1 029 1 029 

13 Integration och jämställdhet 53 1 390 41 1 401 1 455 

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 17 589 10 750 9 863 18 476 18 479 

15 Studiestöd 7 7 7 7 7 

16 Utbildning och universitetsforskning 12 934 7 734 6 972 13 695 14 154 

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 406 267 251 422 447 

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
byggande samt konsumentpolitik 70 40 25 85 85 

19 Regional  tillväxt 6 270 2 665 2 704 6 232 6 550 

20 Allmän miljö- och naturvård 3 161 1 748 1 595 3 314 3 556 

21 Energi 3 846 2 295 1 872 4 269 5 533 

22 Kommunikationer 111 741 28 270 19 899 120 112 125 015 

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 9 920 4 483 5 139 9 264 9 264 

24 Näringsliv 4 493 1 747 1 926 4 313 4 405 

Summa: 287 550 94 572 82 379 299 741 307 452 
 
Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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11.4 Bemyndigande för ramanslag 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 besluta att ett ramanslag som inte 
avser förvaltningsändamål får överskridas om 

1. ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggs-
budget inte hinner inväntas, och 

2. överskridandet ryms inom det fastställda 
utgiftstaket för staten. 

 

 
Enligt 6 § andra stycket budgetlagen får 
regeringen med riksdagens bemyndigande 
besluta att ett ramanslag får överskridas, om 
detta är nödvändigt för att i en verksamhet täcka 
särskilda utgifter som inte var kända då anslaget 
anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat 
ändamål med anslaget ska kunna uppfyllas. 

För de flesta ramanslag kan oundvikliga 
utgiftsökningar i förhållande till anvisade medel 
rymmas inom den högsta tillåtna anslagskrediten 
på 10 procent som föreskrivs i 6 § första stycket 
budgetlagen. I fråga om ramanslag för förvalt-
ningsändamål är det nästan aldrig aktuellt att 
överskrida anslaget mer än vad som ryms inom 
den högsta tillåtna anslagskrediten. Något 
särskilt bemyndigande som ger regeringen 
befogenhet att besluta om överskridande av 
ramanslag som anvisats för förvaltningsändamål 
behöver därför inte inhämtas. Vid behov 
kommer i stället ytterligare medel att begäras på 
tilläggsbudget. 

När det däremot gäller ramanslag som 
anvisats för regelstyrd verksamhet, icke 

påverkbara EU-relaterade utgifter, infrianden av 
garantier och oförutsedda utgifter kan så stora 
förändringar inträffa att utgifterna inte ryms 
inom den högsta tillåtna anslagskrediten. 
Regeringen avser i sådana fall att i första hand 
återkomma till riksdagen med förslag om anslag 
på tilläggsbudget. Förändringarna kan dock 
inträffa snabbt och betalningarna kan behöva 
göras utan dröjsmål. Regeringen bör därför 
bemyndigas att, om beslut på tilläggsbudget inte 
hinner inväntas, besluta om överskridande när de 
förutsättningar som anges i 6 § andra stycket 
lagen om statsbudgeten är uppfyllda, dvs. om det 
är nödvändigt för att i en verksamhet täcka 
särskilda utgifter som inte var kända då anslaget 
anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat 
ändamål med anslaget ska kunna uppfyllas. 
Överskridandet får inte vara större än att det 
ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten. 
Bemyndigandet begärs för ett budgetår i taget. 
Regeringens avsikt är att även fortsättningsvis på 
tilläggsbudget föreslå förändringar av berörda 
anslag som ersätter de medgivna överskri-
dandena. I skrivelsen Årsredovisning för staten 
2009 (skr. 2009/10:101 s. 153) lämnades en 
redovisning av vilka anslag som regeringen 
medgivit överskridanden för under 2009. 

Ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet 
senare under 2010 kommer att redovisas i 
årsredovisningen för staten 2010. 

I anslutning till utgiftsområde 26 Statsskulds-
räntor m.m. återkommer regeringen med förslag 
om bemyndiganden rörande överskridanden av 
vissa anslag. 
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12 Granskning, kontroll och ekonomisk 
styrning 

12.1 Finanspolitiska rådet 

Finanspolitiska rådet har till uppgift att 
utvärdera måluppfyllelse och inriktning på 
finanspolitiken samt bedöma om finanspolitiken 
bidrar till en uthållig hög tillväxt och 
sysselsättning. Rådet ska också granska om 
grunderna för den ekonomiska politiken är 
tydligt presenterade i de ekonomiska 
propositionerna. Dessutom ska rådet bedöma 
kvaliteten i regeringens prognoser, underlag och 
beräkningsmodeller samt verka för en ökad 
samhällsdebatt om den ekonomiska politiken. 

Den 17 maj 2010 lämnade Finanspolitiska 
rådet sin årliga rapport till regeringen (Svensk 
finanspolitik 2010). I följande avsnitt redovisas 
rådets viktigaste synpunkter i korthet 
tillsammans med regeringens kommentarer till 
dessa. 

12.1.1 Mål och inriktning för 
finanspolitiken 

Osäkert reformutrymme 

Rådet avråder starkt från ytterligare utfästelser 
om permanenta ofinansierade reformer i det 
osäkra läge som råder.  

Regeringen vill peka på att reformutrymmet 
bedöms i varje ekonomisk proposition utifrån 
den senast tillgängliga informationen. 
Prognoserna i denna proposition visar på både 
betydligt högre BNP-tillväxt och starkare 
offentliga finanser än vad prognoserna visade i 

2010 års ekonomiska vårproposition. Regeringen 
anser mot denna bakgrund att det finns ett visst, 
men begränsat, utrymme för permanenta 
reformer för 2011. Utrymme för ytterligare 
permanenta, ofinansierade reformer finns bara 
om det sker en förbättring av det offentliga 
sparandet – utöver överskottsmålet – som är 
varaktig, dvs. om förbättringen beror på 
strukturella faktorer. Det är värt att notera att 
även med hänsyn tagen till föreslagna reformer 
är det prognostiserade sparandet för 2011 som 
redovisas i denna proposition högre än vad det 
var i 2010 års ekonomiska vårproposition. 

Behov av stabiliseringspolitiska åtgärder 

Rådet anser att de finanspolitiska stimulanserna 
under 2010 är av rimlig omfattning. Rådet gör 
vidare bedömningen att, beroende på vilken 
avvägning som görs mellan stabilisering av 
konjunkturen och återställning av buffertarna i 
de offentliga finanserna, ytterligare 
stabiliseringspolitiska åtgärder kan övervägas för 
2011. Om det finns önskemål om att ge 
finanspolitiken en mer expansiv inriktning under 
2011 är den möjlighet som ligger närmast till 
hands att förlänga de extra statsbidrag till 
kommunerna som utgår under 2010. Det finns 
emellertid argument som talar emot en 
förlängning av de extra statsbidragen till 
kommunerna. Ett sådant argument är risken för 
att en förlängning skulle leda till att bidragen 
uppfattades som permanenta. Det skulle kunna 
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göra det svårt att inte fortsätta betala ut dem när 
lågkonjunkturen är över.  

Regeringen anser att det ekonomiska läget har 
förbättrats sedan den ekonomiska vår-
propositionen beslutades. Behovet av att 
förlänga det tillfälliga konjunkturstödet till 
kommunsektorn har därmed minskat. Trots den 
starkare ekonomiska utvecklingen bedöms dock 
kommunsektorns inkomster utvecklas relativt 
svagt under 2011. Regeringens samlade 
bedömning är därför att kommuner och 
landsting bör tillföras ett tillfälligt statsbidrag på 
3 miljarder kronor 2011. Genom att tillfälligt 
höja det generella statsbidraget ges kommuner 
och landsting bättre förutsättningar att under 
krisen kunna värna och stärka kvaliteten i 
välfärdstjänster som äldreomsorg, sjukvård, 
skola och utbildning och hålla uppe den 
kommunfinansierade sysselsättningen. 

Oklart hur kostnaderna för ökande livslängd och 
högre kvalitet på välfärdstjänsterna ska 
finansieras 

Rådet välkomnar att regeringen i den 
ekonomiska vårpropositionen har klargjort att 
överskottsmålet inte ska användas för att täcka 
de framtida kostnader som uppkommer till följd 
av en kontinuerligt ökad livslängd och kraven på 
kvalitetsförbättringar inom den offentliga 
produktionen. Rådet anser dock att det är en 
stor brist att regeringen i den ekonomiska 
vårpropositionen inte redogör för vilka 
mekanismer som behövs för att säkerställa 
finansieringen av framtida utgiftsökningar till 
följd av längre medellivslängd och högre 
kvalitetskrav på välfärdstjänsterna. Enligt rådet 
är det inte sannolikt att de privatekonomiska 
incitament som finns inbyggda i pensions-
systemet kommer att leda till från 
samhällsekonomisk synvinkel tillräckliga 
höjningar av åldern för utträde från 
arbetsmarknaden, eftersom de privatekonomiska 
incitament som den enskilde möter inte tar 
hänsyn till de ökade skatteintäkter som uppstår 
vid senare utträde. Det behövs därför enligt 
rådet regelbundet återkommande översyner av 
pensionsreglerna i syfte att tillse att den faktiska 
pensionsåldern verkligen ökar i takt med 
medellivslängden. 

I pensionssystemet finns en inbyggd 
incitamentsstruktur som, enligt regeringens 

mening, bör leda till att den effektiva 
pensionsåldern automatiskt ökar över tiden. 
Regeringen har även genomfört en rad åtgärder 
inom skatteområdet för att öka 
arbetskraftsdeltagandet bland äldre. Det är därtill 
regeringens ambition att under mandatperioden 
höja åldersgränsen för rätten att kvarstå i 
anställning från dagens 67 till 69 år. 

12.1.2 Långsiktigt hållbar tillväxt och 
långsiktigt hög sysselsättning 

Det bör prövas om ROT-avdraget ska finnas kvar 
när konjunkturen vänder uppåt 

Rådet anser att de samhällsekonomiska 
argumenten är starkare för ett permanent RUT-
avdrag än för ett permanent ROT-avdrag. Därtill 
motiverade regeringen tidpunkten för införandet 
av ROT-avdraget av konjunkturskäl. Rådet anser 
dock att ett permanent avdrag är mindre 
effektivt som konjunkturpolitik än ett tillfälligt 
avdrag, eftersom det inte skapar incitament till 
tidigareläggning av arbeten. Bruttokostnaden för 
ROT-avdraget har vidare blivit avsevärt högre än 
vad som prognostiserades av regeringen. Det 
finns därför enligt rådet skäl att pröva om ROT-
avdraget bör finnas kvar även när konjunkturen 
vänder uppåt. 

Regeringen anser att även om skälen för ett 
permanent RUT-avdrag är starkare än för ett 
permanent ROT-avdrag säger detta inget om 
huruvida det är önskvärt att ha ett permanent 
ROT-avdrag. Den allra största delen av ROT-
arbetena är den typ av arbeten som individerna 
kan välja mellan att utföra själva och köpa in. 
ROT-skattereduktionen frigör därför, liksom 
RUT-skattereduktionen, tid för lönearbete. Ett 
viktigt syfte med ROT-avdraget är därtill att 
bidra till att omvandla svartarbete till vitt arbete, 
vilket enligt regeringen talar för ett permanent 
avdrag.   

Risk för att reguljär utbildning överexpanderar i 
lågkonjunkturer 

Rådet varnar för att det finns en risk för 
överdriven expansion av den reguljära 
utbildningen i lågkonjunkturer. Rådet pekar på 
att det finns ett stort behov av forskning om 
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effektiviteten av att använda den reguljära 
utbildningen som konjunkturpolitiskt medel. 

Expansionen av högskoleplatserna avsåg enligt 
regeringen att tillmötesgå en del av den kraftiga 
efterfrågeökning som avspeglades i ett mycket 
högt söktryck till utbildning. Söktrycket ökade 
inte enbart av konjunkturella skäl, utan också av 
demografiska. Den ekonomiska krisen samman-
föll nämligen med att mycket stora ungdoms-
kullar lämnade gymnasiet. 

Regeringen bedömde att antalet årsstudie-
platser skulle kunna ökas med 10 000 utan att 
kvaliteten i utbildningen skulle försämras nämn-
värt. Kostnaderna för en ökning av antalet 
platser, i form av kvalitetsförluster, risk för 
överutbildning och inlåsning i utbildning, 
bedömdes som förhållandevis små. Vinsterna 
däremot bedömdes vara betydande, i form av 
ökat humankapital och ökad anställningsbarhet, 
minskade negativa stigmatiserande och passivise-
rande effekter av tid i öppen arbetslöshet samt 
positiva indirekta kedjeeffekter då andra 
individers sannolikhet att finna arbete ökar då 
poolen av öppet arbetslösa minskar. Samman-
taget bedömdes därför en temporär utvidgning 
av antalet platser som en välavvägd åtgärd. Vad 
Finanspolitiska rådet anfört föranleder inte 
något annat ställningstagande av regeringen.  

Viss kritik av arbetsmarknadspolitiken 

Den arbetsmarknadspolitik som bedrivits under 
nuvarande kris har enligt rådet som helhet varit 
betydligt bättre utformad än politiken under 
1990-talskrisen. Samtidigt anser rådet att 
regeringen låtit pendeln svänga allt för långt på 
flera områden. 

Jobbsökaraktiviteter och coachning har betonats 
allt för mycket och volymerna i 
arbetsmarknadsutbildningen har blivit för små 
Rådet anser att effektivitetsskäl talar för att 
programvolymerna bör vara betydligt mindre än 
under 1990-talskrisen, men reser frågan om inte 
de arbetsmarknadspolitiska programmen (för-
utom jobbsökaraktiviteter) har blivit allt för små. 
Även om det finns goda skäl till större fokus på 
jobbsökaraktiviteter än tidigare anses sats-
ningarna på coachning ha varit för stora i ett 
konjunkturläge med få lediga jobb. Rådet menar 
att hög sökintensitet med all sannolikhet har en 
mindre effekt på chansen att få ett jobb i en djup 

lågkonjunktur än annars. Det finns därtill enligt 
rådet anledning att vara fortsatt kritisk till den 
låga nivån på arbetsmarknadsutbildningen. Rådet 
är positivt till satsningarna på yrkesvux, men 
anser att dessa bör ses som ett komplement, inte 
ett substitut, till arbetsmarknadsutbildningen. 

Regeringen vill peka på att arbetsmarknads-
politiken är inriktad på att förhindra att 
arbetslösheten fastnar på en hög nivå, framför 
allt genom åtgärder som förhindrar långtids-
arbetslöshet. Som en del i detta prioriteras 
resurserna i arbetsmarknadspolitiken på att de 
arbetslösa upprätthåller en sökaktivitet på rimlig 
nivå. En erfarenhet från krisåren på 1990-talet är 
att för lite resurser satsades på att stödja de 
arbetslösas sökarbete, vilket sannolikt förlängde 
arbetslöshetstiderna. Erfarenheterna visar också 
att sökaktiviteter är en relativt effektiv åtgärd för 
att korta arbetslöshetstiderna. I de ytterligare 
utbildningssatsningar som genomförts har 
huvudprincipen varit att de som väljer utbildning 
ska studera med studiebidrag och studielån. En 
sådan ordning ger individerna tydligare 
incitament att ta vara på utbildningen. Det är 
därmed mer sannolikt att utbildningen för den 
enskilde leder till högre produktivitet och 
anställningsbarhet. Därtill var det i rådande 
konjunkturläge önskvärt med relativt långa 
utbildningar eftersom arbetslösheten för-
väntades vara relativt hög under lång tid. 

Regeringen konstaterar att yrkesutbildningar 
är billigare än arbetsmarknadsutbildning, vilket 
frigör resurser till andra angelägna ändamål. I 
viss mån finns skäl att tro att en yrkesutbildning 
är minst lika effektiv som en liknande AMU-
utbildning eftersom individen visar engagemang 
och vilja att anstränga sig för att tillgodogöra sig 
kursen när en del av finansieringen utgörs av 
studielån. Det finns också skäl att tro att 
utbildning inom det reguljära utbildnings-
systemet är mindre stigmatiserande än arbets-
marknadsutbildning. Regeringen vill poängtera 
att inte bara arbetsmarknadsutbildningar utan 
även yrkesvux ska vara inriktade mot bristyrken 
och regioner som är särskilt hårt drabbade av 
arbetslöshet. För att få bidrag till yrkesvux ska 
en kommun kunna visa på ett behov av 
utbildningen och utbildningen ska planeras i 
samråd med Arbetsförmedlingen och med 
företag, organisationer eller andra samman-
slutningar som är verksamma inom de branscher 
som utbildningen är avsedd för. 
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Det kommer att bli svårt att upprätthålla kvalitén i 
jobb- och utvecklingsgarantin 
Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 
växer snabbt och rådet menar att Arbetsför-
medlingen har haft svårt att hitta praktikplatser, 
att arbetsförmedlarna har många deltagare per 
handläggare, att det är brist på tid för 
arbetsgivarkontakter samt svårt att erbjuda 
heltidsaktiviteter. Rådet anser att dessa problem 
sannolikt kommer att öka när deltagarantalet 
växer de närmaste åren. Det kommer därför att 
bli svårt att upprätthålla en god kvalitet i 
verksamheten. 

Regeringen kan konstatera att Arbetsför-
medlingen tillfördes 600 miljoner kronor 2010 
för att kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantin 
skulle kunna upprätthållas. Arbetsförmedlingen 
har initierat ett utvecklingsarbete i syfte att öka 
aktiviteten inom jobb- och utvecklingsgarantin 
och andelen personer i arbetsplatsförlagda 
aktiviteter. Vidare föreslås i denna proposition 
att Arbetsförmedlingen får ökade resurser 2011, 
vilket bl.a. motiveras av behovet att öka stödet 
för deltagarna i garantiprogrammen. Antalet 
personer i praktik har från slutet av 2009 till april 
2010 mer än dubblerats. Utvecklingen går enligt 
regeringen åt rätt håll. 

Bra med kompletterande aktörer i 
arbetsmarknadspolitiken men behov av bättre 
utvärdering 
Rådet är positivt till ambitionerna att i högre 
grad använda kompletterande aktörer för att öka 
effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken. Det 
ställer sig dock tveksamt till om marknaden 
klarar av att växa enligt regeringens ambition 
med bra kvalitet i tjänsterna. Därtill anser rådet 
att det kan bli svårt att utvärdera samarbetet med 
de kompletterande aktörerna med den 
information som i dag samlas in. Det anser att 
avsaknaden av genomtänkta principer för 
utvärdering av enskilda aktörer är en allvarlig 
brist. Rådet menar att regeringen när det gäller 
denna aspekt haft allt för bråttom att privatisera 
delar av arbetsmarknadspolitiken. 

Regeringen konstaterar att andelen 
kompletterande aktörer inledningsvis (2007 och 
2008) var begränsad för att därefter växa. Det är 
därtill viktigt att beakta att finanskrisen gjorde 
läget på arbetsmarknaden exceptionellt allvarligt. 
Med anledning av detta bedömde regeringen att 
marknaden för kompletterande aktörer behövde 
expandera. Arbetsförmedlingen bedriver 

utvecklingsarbete avseende upphandlingen av 
kompletterande aktörer. Regeringen har också 
skapat möjligheter för Arbetsförmedlingen att 
använda valfrihetssystem. 

Sjukförsäkringsreformer 

Rådet anser att regeringens reformer av 
sjukförsäkringen med stor sannolikhet varit en 
viktig orsak till den minskade sjukfrånvaron. Det 
konstaterar bl.a. att rehabiliteringskedjan, med 
fasta tidpunkter för avstämning vid tre, sex och 
tolv månader, kan ha bidragit till minskad 
sjukfrånvaro. Rehabiliteringskedjan bör också 
enligt rådet bidra till ökad rättssäkerhet och till 
att minska de oförklarligt stora variationerna i 
sjukfrånvaro både geografiskt och över tid. 
Samtidigt är rådet kritiskt mot genomförandet 
av sjukförsäkringsreformerna. Rådet menar att 
även om det inte gått att åtgärda de stora 
problem som funnits i sjukförsäkringen utan 
misstag så har misstagen varit allt för många.  

Kritik mot genomförandet av 
sjukförsäkringsreformerna 
Rådet menar att regeringen har fått justera 
många reformförslag och i andra fall har 
ändringar i innehållet skett i ett sent skede eller 
så har undantag införts. Det kritiserar också 
regeringens sjukförsäkringsreformer för bristan-
de genomskinlighet eftersom regelverket är 
krångligt och de många undantagen i 
rehabiliteringskedjan innebär att de olika 
aktörerna i sjukskrivningsprocessen, Försäk-
ringskassan inräknad, har haft svårt att tolka 
reglerna. Enligt rådet har detta successivt blivit 
värre efter de senaste ändringarna under vintern 
2009/2010. Rådet kritiserar därför regeringen för 
ett förhastat och delvis slarvigt genomförande av 
reformerna. 

Regeringen anser att det var helt avgörande 
med en genomgripande reform av sjukför-
säkringen för att bryta en passiv sjuk-
skrivningsprocess som ledde till en alltför hög 
sjukfrånvaro. Som helhet har reformen varit 
mycket framgångsrik. Regeringen bedömer att 
reformen på sikt kommer att öka syssel-
sättningen med motsvarande ca 50 000 personer 
i heltidsarbete. Regeringen anser att 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i 
huvudsak har klarat att genomföra reformen på 
ett bra sätt. De problem som uppstått har så 
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skyndsamt som möjligt åtgärdats för att 
säkerställa reformens intentioner. 

Önskvärt att skilja på behandlingen av stock och 
flöde i sjukskrivningen 
Rådet anser att regeringen kunde ha ”beviljat 
amnesti” åt de sjukskrivna och förtidspen-
sionerade som redan fanns i systemet den 1 juli 
2008 (stocken) då de nya sjukskrivningsreglerna 
infördes och låtit de nya reglerna endast gälla för 
nyinflödet. Ett sådant förfarande hade enligt 
rådet gjort det möjligt att pröva de nya reglerna i 
mindre skala. 

Regeringen gör i denna fråga en annan 
bedömning än rådet. Med den av rådet före-
slagna ordningen hade många inte fått möjlighet 
att komma tillbaka till arbetsmarknaden utan 
hänvisats till permanent utanförskap.  

12.1.3 Tydlighet i grunderna för den 
ekonomiska politiken 

Otydlig och ologisk uppföljning av 
överskottsmålet  

Rådet är positivt till att överskottsmålet lagfästs, 
men har vissa synpunkter på regeringens upp-
följning av målet. Det anser att ett grund-
problem med regeringens val av indikatorer för 
att följa upp överskottsmålet är att den blandar 
ihop ett bakåtblickande perspektiv, som syftar 
till att utvärdera om överskottsmålet har 
uppfyllts, med ett framåtblickande perspektiv, 
som utgör ett planeringsverktyg för att målet ska 
uppfyllas i framtiden. Rådet förordar i stället att 
endast två indikatorer ska användas: en rullande 
tillbakablickande indikator och en rullande 
framåtblickande indikator. Därtill menar rådet 
att om det uppkommer avvikelser från 
överskottsmålet över en viss storleksordning 
(t.ex. 0,5 procentenheter) enligt någon av de två 
indikatorerna, ska regeringen vara skyldig att i en 
särskild skrivelse till riksdagen redovisa 
orsakerna till detta samt vilka åtgärder den avser 
vidta.  

Regeringen anser att uppföljningen av 
överskottsmålet fungerar väl och ser ingen 
anledning att ändra metod för denna. Det har 
skett en rad förtydliganden av hur uppföljningen 
sker, senast i 2010 års ekonomiska vår-
proposition (prop. 2009/10:100). Som framhölls 
i detta sammanhang anser regeringen att 

överskottsmålet främst bör vara framåtblickande 
eftersom det ger målet en styrande roll för 
finanspolitiken. Mot denna bakgrund bör även 
bedömningen av måluppfyllelsen främst vara 
framåtblickande. Även om överskottsmålet 
främst är framåtblickande bör en bakåtblickande 
analys användas för att indikera om det finns 
systematiska avvikelser från överskottsmålet 
som riskerar att minska sannolikheten för att 
målet ska nås i framtiden. Om systematiska 
avvikelser leder till en kraftigt förändrad 
skuldnivå kan detta innebära att det finns skäl att 
ompröva överskottsmålets nivå. 

Regeringen anser vidare att det är motiverat 
att använda flera olika indikatorer då 
överskottsmålet är definierat som ett genomsnitt 
över en konjunkturcykel. Eftersom konjunktur-
läget inte kan mätas entydigt använder reger-
ingen flera olika indikatorer som kompletterar 
varandra, och regeringen gör en samlad 
bedömning av måluppfyllelsen utifrån dessa 
indikatorer. Därtill vill regeringen peka på vikten 
av att väga in osäkerheten i det ekonomiska 
läget, som kan vara olika stor vid olika tillfällen, 
vid utvärderingen av överskottsmålet. Reger-
ingen lägger stor vikt vid att tydligt redogöra för 
alla de faktorer som den tar hänsyn till när den 
gör den samlade bedömningen av målupp-
fyllelsen för överskottsmålet. 

När det gäller förslaget om en särskild 
skrivelse vid avvikelser från överskottsmålet ser 
regeringen inget behov av en sådan ordning. Inte 
heller finansutskottet har sett något skäl att 
införa en sådan reglering (bet. 2009/10:FiU20, 
s.109). Bedömningen av finanspolitikens 
inriktning lämnas i de ekonomiska 
propositionerna, där också eventuella åtgärder 
för att hantera avvikelser presenteras. 
Regeringen vill även peka på att det genom en 
ändring av lagen (1996:1059) om statsbudgeten 
(budgetlagen), som trädde i kraft den 1 augusti 
2010, har införts en skyldighet för regeringen att 
vid minst två tillfällen under budgetåret redovisa 
måluppfyllelsen rörande överskottsmålet för 
riksdagen.  

Behov av förbättrad redovisning 

Rådet har i sina tidigare rapporter efterlyst 
förbättringar i redovisningen av de arbets-
marknadspolitiska programmen, den offentliga 
sektorns kapitalstock och investeringar, den 
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offentliga sektorns totala nettoförmögenhet och 
generationskalkyler. Rådet anser att sådana 
förbättringar inte har skett i tillräcklig 
omfattning. I sin senaste rapport pekar rådet 
även på ett behov av förbättrad statistik när det 
gäller fördelningen mellan kort- och långtids-
arbetslöshet över tiden.  

Regeringen arbetar kontinuerligt med att 
utveckla redovisningen i de ekonomiska pro-
positionerna. Utformningen av redovisningen är 
som regel en avvägning mellan flera olika behov. 
När det gäller de områden som rådet pekar ut 
vill regeringen framhålla att riksdagen inte haft 
några invändningar rörande redovisningen av 
dessa i 2010 års ekonomiska vårproposition. 

12.2 Revision 

12.2.1 Inledning 

Regeringen ska enligt 47 § budgetlagen årligen 
för riksdagen redovisa vilka åtgärder regeringen 
vidtagit med anledning av Riksrevisionens iakt-
tagelser.  

Den årliga revisionens revisionsberättelser 
med invändning har anmälts samlat i skrivelsen 
Årsredovisning för staten 2009 (skr. 
2009/10:101).  

I detta avsnitt ges en samlad bild av de iaktta-
gelser som revisionen redovisat sedan föregående 
års budgetproposition samt frågor med nära 
koppling till revision och kontroll. Redogörelsen 
inriktas på iakttagelser och åtgärder av större 
vikt som till exempel rör budget-, effektivitets- 
eller kontrollaspekter. Eventuella iakttagelser av-
seende årsredovisningen för staten kommente-
ras. Därtill lämnas en sammanställning över de 
granskningsrapporter som är slutbehandlade. 
Dessutom lämnas en samlad förteckning över, 
och korta referat av, samtliga gransknings-
rapporter som lämnats sedan föregående års 
budgetproposition. 

Under respektive utgiftsområde redovisas och 
kommenteras, under rubriken Revisionens iakt-
tagelser, rapporter från Riksrevisionens effekti-
vitetsrevision och revisionsberättelser med in-
vändning från den årliga revisionen.  

12.2.2 Årlig revision 

Riksrevisionen har inom ramen för den årliga 
revisionen granskat 249 myndigheter, andra 
organisationer och nordiska institutioner med 
säte i Sverige. Därutöver har Riksrevisionen 
genomfört årlig revision av 24 bolag och 
6 stiftelser i vilka staten har ett bestämmande 
inflytande.  

Revisionsberättelser med invändning 

Beträffande de granskade myndigheterna har i 
12 fall revisionsberättelsen lämnats med invänd-
ning, vilket innebär att revisionen har konstate-
rat ett eller flera väsentliga fel i årsredovisningen 
eller förvaltningen. En förteckning över vilka 
myndigheter som fått revisionsberättelse med 
invändning, och orsaken till respektive invänd-
ning, lämnades i årsredovisningen för staten 
2009. Fyra myndigheter har erhållit revisions-
berättelser med upplysning.  

För räkenskapsåret 2008 lämnades 5 revisions-
berättelser med invändning. Antalet revisions-
berättelser med invändning har därmed mer än 
fördubblats mellan 2008 och 2009. Av det totala 
antalet myndigheter som granskats är det dock 
endast ett fåtal vars årsredovisningar innehåller 
väsentliga fel. Riksrevisionen lämnar normalt 
inte en invändning om årsredovisningen på ett 
rättvisande sätt beskriver fel eller brister. Det 
låga antalet invändningar kan ses som en 
indikator på att kvaliteten i myndigheternas 
redovisning överlag är god. Det kan också ses 
som ett resultat av Riksrevisionens ambition att 
upptäcka och påtala felen innan de påverkar 
årsredovisningen. Vidare har granskningarna av 
årsredovisningarna för 2009 resulterat i 117 
rapporter till 90 myndigheter. Detta är en 
ökning av antalet rapporter jämfört med förra 
året. Ökningen beror i huvudsak på den 
förändring som införts för myndigheternas 
resultatredovisning. 

I avsnitt 12.3 lämnas en kortfattad redogörelse 
för regeringens fortsatta arbete med att stärka 
den interna styrningen och kontrollen i staten 
samt den statliga internrevisionen. Regeringens 
bedömning avseende de åtgärder som föranleds 
av revisionsberättelser med invändning redovisas 
under respektive utgiftsområde.  
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Granskning av årsredovisningen för staten 

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse 
utan invändning för Årsredovisning för staten 
2009 (dnr Fi2010/2763).  

12.2.3 Effektivitetsrevision 

Behandling av granskningsärenden 

Finansutskottet välkomnar regeringens klar-
göranden och redovisning för hur regeringen 
behandlar och förhåller sig till Riksrevisionens 
granskningsrapporter (bet. 2009/10:FiU9). 
Utskottet noterar att regeringens rutiner för 
hanteringen av granskningsrapporterna har 
stramats upp. Utskottet understryker även att 
ett granskningsärende inte avslutas i sak även om 
det lagts till handlingarna.  

I det följande lämnas en redovisning av de av 
Riksrevisionens granskningsrapporter som slut-
behandlats sedan motsvarande redovisning 
lämnades föregående år.  

Att en rapport slutbehandlats hindrar dock 
inte att sakfrågan i sig ägnas ytterligare upp-
märksamhet i regeringens fortsatta arbete med 
att utveckla och effektivisera den statliga verk-
samheten.  

Vidare lämnas på sedvanligt sätt en redo-
visning av slutbehandlade rapporter under 
respektive utgiftsområde. När det gäller pågå-
ende eller kommande arbeten är strävan därtill 
att i möjligaste mån ange en tidsram. 

Sedan budgetpropositionen för 2010 har 
48 granskningsrapporter slutbehandlats. I den 
propositionen redovisades 12 gransknings-
rapporter som slutbehandlade.  
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Tabell 12.1 Slutbehandlade granskningsrapporter 
 

Rapport nr Namn Beslut 

2005:1 Miljömålsrapporteringen – för mycket och för lite Prop. 2009/10:155 
2005:10 Samordnade inköp Prop. 2008/09:1 
2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? Skr. 2009/10:140 
2006:23 Det makroekonomiska underlaget i budgetpropositionerna Ad acta 11 december 2008 
2006:26 Granskning av Lantmäteriverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Prop. 2008/09:1 
2006:27 Regeringens uppföljning av överskottsmålet Prop. 2007/08:1 
2007:1 Statlig tillsyn av bostad med särskild service enligt LSS Prop. 2008/09:1 
2007:3 Regeringens beredning och redovisning av skatteutgifter Ad acta 14 augusti 2009 
2007:4 Beredskapen för kärnkraftsolyckor Prop. 2008/09:1 
2007:9 Säkerheten vid vattenkraftdammar Prop. 2008/09:1 
2007:10 Regeringens styrning av informationssäkerhetsarbetet i den statliga förvaltningen Ad acta 18 februari 2010 
2007:16 Regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi Prop. 2008/09:1 
2007:17 Statens insatser för att hantera omfattande elavbrott Prop. 2008/09:1 
2007:21 Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet Prop. 2008/09:1 
2007:22 Sambandet mellan utgiftstaket, överskottsmålet och skattepolitiken – regeringens 

redovisning Prop. 2008/09:1 
2007:23 Statens insatser vid anmälningar av vårdskador – Kommer patienten till tals? Prop. 2008/09:1 
2007:25 Styrelser med fullt ansvar Prop. 2008/09:1 
2007:26 Regeringens redovisning av budgeteffekter Prop. 2008/09:1 
2007:29 Vattenfall – med vind i ryggen? Skr. 2009/10:140 
2007:30 Så förvaltas förmögenheten – fem stiftelsers kapitalförvaltning och regeringens roll som 

stiftare Prop. 2009/10:136 
2007:32 Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen Prop. 2009/10:1 
2008:3 Staten och pensionsinformationen Prop. 2009/10:1 
2008:7 Statligt bildade stiftelser  - regeringens insyn och uppföljning Ad acta 17 juni 2009 
2008:8 Dricksvattenförsörjningen – beredskap för stora kriser Ad acta 6 september 2010 
2008:9 Regeringen och krisen – regeringens krishantering och styrning av samhällets beredskap 

för allvarliga samhällskriser Prop. 2008/09:1 
2008:11 Tvärvillkorskontroller i EU:s jordbruksstöd Ad acta 6 september 2010 
2008:12 Regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i TeliaSonera Prop. 2009/10:1 
2008:16 Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris? Ad acta 19 januari 2010 
2008:17 Regeringens hantering av tilläggsbudgeten Prop. 2009/10:1 
2008:18 Avveckling av myndigheter Prop. 2009/10:175 
2008:19 Hög kvalitet i högre utbildning Prop. 2009/10:139 
2008:20 Granskning av Årsredovisning för staten 2007 Prop. 2008/09:1 
2008:22 Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten 2008 Prop. 2009/10:65 
2008:24 Stöd till start av näringsverksamhet – Ett framgångsrikt program Ad acta 3 mars 2010 
2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag Prop. 2009/10:1 
2008:27 Delpension för statligt anställda – tillämpning och effekter Prop. 2009/10:1 
2008:28 Skyddat arbete hos Samhall – mer rehabilitering för pengarna Ad acta 10 augusti 2010 
2008:30 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – regeringens redovisning i 

budgetpropositionen för 2009 Prop. 2009/10:1 
2009:1 Omställningskrav i sjukförsäkringen – att pröva sjukas förmåga i annat arbete Prop. 2009/10:1 
2009:2 Försäkringskassans inköp av IT-lösningar Prop. 2009/10:1 
2009:3 Skatteuppskov – Regeringens redovisning av bostadsuppskov och pensionsavdrag Prop. 2009/10:1 
2009:5 En effektiv och transparent plan- och byggprocess? Exemplet buller Ad acta 22 juni 2010 
2009:7 Beslut om sjukpenning – har Försäkringskassan tillräckliga underlag? Prop. 2009/10:1 
2009:6 Energideklarationer – få råd för pengarna Ad acta 21 maj 2010 
2009:9 Regeringens försäljning av V&S Vin & Sprit AB Prop. 2009/10:1 
2009:14 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket. Regeringens redovisning i 2009 års 

ekonomiska vårproposition  Prop. 2009/10:100 
2009:25 Resursstyrning i högskolans grundutbildning Ad acta 20 augusti 2010 
2009:30 Omlokalisering av myndigheter Prop. 2010/11:1 
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Granskningsrapporter 

I det följande redovisas korta referat av samtliga 
granskningsrapporter som Riksrevisionen 
lämnat sedan föregående års budgetproposition. 
Regeringens överväganden med anledning av 
dessa rapporter redovisas under respektive 
utgiftsområde.  

 
RiR 2009:14 Tillämpningen av det finanspolitiska 
ramverket. Regeringens redovisning i 2009 års 
ekonomiska vårproposition 
Riksrevisionen har granskat hur regeringen har 
tillämpat det finanspolitiska ramverket i 2009 års 
ekonomiska vårproposition.  

Riksrevisionen konstaterar att de indikatorer 
som regeringen använder för uppföljningen av 
överskottsmålet ger en mycket begränsad 
vägledning för inriktningen av finanspolitiken. 
Vidare noterar Riksrevisionen att utgifter för 
Vägverkets och Banverkets amorteringar av lån i 
Riksgälden under de senaste åren har 
tidigarelagts. I vårpropositionen föreslår 
regeringen dessutom att ett extra statsbidrag till 
kommunerna avseende 2010 ska utbetalas 2009. 
Konsekvenserna av dessa förslag för 
utgiftstakets disciplinerande funktion är enligt 
Riksrevisionen bristfälligt redovisade i 
vårpropositionen. Detsamma gäller motiven till 
att regeringen väljer att lägga vissa utgifter 
utanför utgiftstaket, exempelvis överföringen till 
stabilitetsfonden. Myndigheten framhåller även 
att innebörden av den redovisade 
framskrivningen med stora underskott i 
kommunsektorn är svårtolkad.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas i avsnitt 12.6. 

 
RiR 2009:15 Sidas stöd till utveckling av kapacitet 
i mottagarländernas statsförvaltning 
Riksrevisionen har granskat Sidas insatshantering 
och regeringens styrning av stöd till utveckling av 
kapacitet i mottagarländernas statsförvaltningar.  

Riksrevisionen anser att det är svårt att avgöra 
om Sida valt att finansiellt stödja rätt projekt 
eller program, och om de insatser som Sida 
stödjer är relevanta för att bygga långsiktig 
kapacitet, eftersom bedömningarna i Sidas 
underlag för beslut om stöd till kapacitets-
utveckling på ett flertal punkter är ofullständiga. 
Riksrevisionen anser vidare att Sidas 
beslutsunderlag har brister när det gäller att 
säkerställa att insatserna har tydliga och realistiska 

mål. Riksrevisionen har även funnit att Sida inte har 
någon regelmässig kvalitetssäkring av de projekt-
nära utvärderingar som genomförs. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd avsnitt 3.5. 

 
RiR 2009:16 Underhåll av belagda vägar 
Riksrevisionen har granskat Vägverkets underlag 
för bedömning av underhållsbehov.  

Riksrevisionen bedömer att det finns 
betydande brister i de planeringsunderlag som 
Vägverket använder i den egna organisationen 
och redovisar för regeringen. Det gäller 
bedömning av tillstånd, behov av 
underhållsåtgärder och uppgifter om åtgärdernas 
kostnader. Underhållet av vägar riskerar enligt 
Riksrevisionen att styras delvis slumpmässigt 
och inte efter behov. Vägverket säkerställer 
enligt Riksrevisionen inte att underhållsmedlen 
investeras där de bäst behövs. Konsekvensen av 
detta är enligt Riksrevisionen att det saknas 
kunskaper om måluppfyllelse och om målen 
skulle kunna nås till en lägre kostnad. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 22 
Kommunikationer avsnitt 3.6. 

 
RiR 2009:17 Tillämpningen av det finanspolitiska 
ramverket. Regeringens redovisning i budget-
propositionen för 2010.  
Riksrevisionen har granskat hur regeringen har 
tillämpat det finanspolitiska ramverket i budget-
propositionen för 2010.  

Riksrevisionen konstaterar att regeringen i sin 
hållbarhetsanalys inte kommenterar hållbarhets-
beräkningens innebörd för överskottsmålets nivå 
och lämplighet. Riksrevisionen anser att 
regeringens redovisning av avvikelserna från 
överskottsmålet är fortsatt bristfällig. Riksrevi-
sionen anser därtill att regeringens förslag till 
utgiftstak för det tredje tillkommande året bör 
vara tydligt och konkret motiverat i förhållande 
till såväl överskottsmålet som det önskade 
skatteuttaget. Riksrevisionen konstaterar att 
regeringen inte presenterar någon sådan 
redovisning av förslaget till utgiftstak för 2012. 
Vidare anser Riksrevisionen att redovisningen av 
kommunsektorns finanser har förbättrats i 
budgetpropositionen. Riksrevisionen konstate-
rar att den presenterade prognosen innebär att 
balanskravet klaras. Detta förutsätter emellertid 
enligt Riksrevisionen en kraftig ökning av 
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produktiviteten i de kommunala verksamheterna 
2011. Riksrevisionen noterar att regeringen 
varken kommenterar eller motiverar detta 
antagande. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas i avsnitt 12.6. 

 
RiR 2009:18 IT-investeringar över gränserna 
Riksrevisionen har granskat vad som orsakar att 
angelägna IT-investeringar i myndighetssam-
verkan inte genomförs och vilka konsekvenser 
detta får, bl.a. för utvecklingen av e-förvalt-
ningen.  

Riksrevisionen anser att det finns två över-
gripande hinder för myndigheterna när IT-
investeringar sker i samverkan. Det är dels att en 
samverkanspartner nedprioriterar sin del i IT-
investeringen, dels att det saknas stöd i gällande 
lagstiftning för att genomföra IT-investeringar. 
Riksrevisionen bedömer att regeringen behöver 
bli tydligare i sin styrning, finansiering och 
uppföljning av samverkande myndigheters IT-
investeringar. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning avsnitt 
3.5.1. 

 
RiR 2009:19 E-legitimation – en underutnyttjad 
resurs 
Riksrevisionen har granskat systemet för e-
legitimation.  

Riksrevisionens bedömning är att systemet 
för e-legitimation till stora delar uppfyller de 
krav som riksdagen har uttalat. Riksrevisionens 
bedömning av regeringen och ansvariga 
myndigheter är dock att de inte fullt ut har 
agerat i enlighet med riksdagens intentioner för 
utvecklandet av systemet för e-legitimationer. 
Det finns enligt Riksrevisionen vissa 
förbättringsområden i e-legitimationssystemet 
avseende rättssäkerhet, tillgänglighet, kostnads-
effektivitet och teknikneutralitet.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning avsnitt 
3.5.1. 

 
RiR 2009:20 Jobbskatteavdraget 
Riksrevisionen har granskat jobbskatteavdraget. 

Riksrevisionen bedömer att transparensen och 
kvaliteten i regeringens redovisning av 
beräkningar har förbättrats. Riksrevisionen ser 

det som positivt att regeringen har övergått till 
egna mikrosimuleringar för att beräkna 
förväntade effekter till följd av jobb-
skatteavdraget, i stället för att som tidigare 
applicera forskningsresultat på en genomsnittlig 
individ eller ett typhushåll. Riksrevisionen 
bedömer att jobbskatteavdraget har potential att 
nå målet om att på lång sikt öka arbetsutbudet, 
och att vara särskilt effektivt för att öka 
arbetsutbudet för grupper med svag ställning på 
arbetsmarknaden. 

Enligt Riksrevisionen kvarstår vissa brister när 
det gäller de propositioner som ligger till grund 
för riksdagens beslut. Riksrevisionen pekar på att 
propositionerna inte innehåller jämförelser med 
tidigare egna bedömningar. Riksrevisionen anser 
också att läsningen av propositionerna skulle 
underlättas om olika begrepp definierades 
tydligt. Riksrevisionen rekommenderar därför 
regeringen att utveckla redovisningen och 
förtydliga definitionerna av begrepp som 
används i samband med redogörelsen av reform-
effekter.  

Av undersökningar som Riksrevisionen gjort 
om allmänhetens kännedom om jobbskatte-
avdraget drar Riksrevisionen slutsatsen att 
kännedomen är låg. Riksrevisionen bedömer 
därför att det finns en risk för att reformen inte 
når den potential som den skulle kunna göra. 
Riksrevisionen rekommenderar därför reger-
ingen att ge Skatteverket ett särskilt uppdrag att 
informera allmänheten om jobbskatteavdraget.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas i avsnitt 6.2.1. 

 
RiR 2009:21 Vad är Sveriges utsläppsrätter värda? 
Hanteringen och rapporteringen av Sveriges 
Kyotoenheter 
Riksrevisionen har granskat regeringens och 
ansvariga myndigheters rapportering och 
hantering av Sveriges nationella innehav och 
kommande överskott av utsläppsrätter.  

Riksrevisionen bedömer att det råder brist på 
transparens i rapporteringen av Sveriges samlade 
innehav och kommande överskott av 
utsläppsrätter. Det råder också brist på 
information om hur hanteringen av överskottet 
påverkar det nationella klimatmålet och dess 
delmål till 2012. Frånvaron av ett beslut om 
hanteringen av kommande överskott bidrar 
enligt Riksrevisionen till att berörda 
myndigheter och departement har olika 
uppfattning om hur Sveriges nationella 



PROP.  2010/11:1  

269 

klimatmål ska nås. Riksrevisionen konstaterar 
vidare att riksdagen inte har fått tillfälle att ta 
ställning till användningen av ett betydande 
finansiellt värde. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård avsnitt 3.8.  
 
RiR 2009:22 Jobb- och utvecklingsgarantin – en 
garanti för jobb? 

Riksrevisionen har granskat styrningen och 
hanteringen av jobb- och utvecklingsgarantin. 
Granskningen undersöker även om och hur 
garantin har följts upp och utvärderats av 
regeringen och Arbetsförmedlingen.  

Riksrevisionen anser att jobb- och utveck-
lingsgarantins insatser (jobbsökaraktiviteter och 
coachning) är effektiva förutsatt att insatserna 
ges i en begränsad omfattning och endast riktas 
till de grupper av arbetssökande som har störst 
behov. I annat fall finns det enligt Riksrevisionen 
en risk för att kvaliteten i insatserna blir låg. 
Riksrevisionen anser även att kraftigt ökade 
volymer av insatser under en lågkonjunktur 
sannolikt bidrar till att insatsernas effekter på 
deltagarnas sysselsättningschanser begränsas 
eller till och med försämras. Vidare bedömer 
Riksrevisionen att regeringens styrning av jobb- 
och utvecklingsgarantin är bristfällig. Riks-
revisionens anser därtill att Arbetsförmedlingen 
särskilt bör följa upp introduktionen av 
kompletterande aktörer. Avsaknaden av ett 
effektivt uppföljningssystem innebär enligt 
Riksrevisionen att det inte går att bedöma 
resultatet av garantin vare sig vad gäller garantins 
aktiviteter eller kompletterande aktörers bidrag.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv avsnitt 4.5. 

 
RiR 2009:23 Länsplanerna för regional 
transportinfrastruktur 
Riksrevisionen har granskat länsplanerna för 
regional transportinfrastruktur.  

Riksrevisionen anser att länen i några viktiga 
hänseenden inte har levt upp till de krav som 
ställts i regeringens direktiv. Planförslagen är 
enligt Riksrevisionen inte tillräckligt transpa-
renta och tydliga för att det ska gå att avgöra om 
valet av åtgärder är de mest effektiva och de 
långsiktigt mest socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbara. Den problembild som 

redovisades i granskningen från 2004 kvarstår till 
stora delar, enligt Riksrevisionen. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 22 
Kommunikationer avsnitt 3.6. 

 
RiR 2009:24 Internationell skattekontroll. 
Skatteverkets informationsutbyte med andra 
länder 
Riksrevisionen har granskat Skatteverkets 
hantering av informationsutbytet med andra 
länder.  

Riksrevisionen konstaterar att det finns 
betydande brister i Skatteverkets hantering av 
informationsutbytet. Detta har enligt Riks-
revisionen fått negativa konsekvenser för Skatte-
verkets förmåga att hantera ett växande infor-
mationsutbyte med andra länder. Riksrevisionen 
bedömer att ineffektiviteten i informations-
utbytet kan få allvarliga konsekvenser för 
Skatteverkets förmåga att upprätthålla in-
formationsutbytets preventiva effekt och i 
förlängningen att säkra skatteintäkterna. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 3 
Skatt, tull och exekution avsnitt 2.5. 

 
RiR 2009:25 Resursstyrning i högskolans 
grundutbildning 
Riksrevisionen har granskat resursstyrning i 
grundutbildningen vid tre lärosäten.  

Riksrevisionens slutsats är att lärosätena 
saknar samlad kunskap om vad olika utbild-
ningar faktiskt kostar och hur tillgängliga 
resurser används. Riksrevisionen bedömer därför 
att det finns utrymme för ledningarna vid 
lärosätena att utveckla en mer aktiv roll i sin 
resursstyrning. Samtidigt finns det enligt 
Riksrevisionen indikationer på att resurs-
styrningen på lärosätena är outvecklad och att 
kunskap saknas om samband mellan resurs-
fördelning och resultat. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning avsnitt 3.6. 
 
RiR 2009:26 Statens garantier i finanskrisen 
Riksrevisionen har granskat regeringens beslut, 
uppföljning och rapportering till riksdagen om 
de statliga garantiåtagandena till följd av 
finanskrisen.  

Riksrevisionens bedömer att villkoren för 
garantierna bidrar till att hålla ner statens 
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kostnader för garantierna och ökar möjligheten 
till återvinning. Riksrevisionen anser dock att 
regeringen inte har säkerställt ett tillfreds-
ställande underlag för bedömning av statens 
risker för framtida kostnader inom garanti-
området. Regeringen har enligt Riksrevisionen 
inte lämnat en samlad och tydlig åter-
rapportering till riksdagen. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning avsnitt 
10.3 samt utgiftsområde 24 Näringsliv avsnitt 
4.5. 

 
RiR 2009:27 Kriminalvårdens arbete med att 
förebygga återfall i brott. Verkställighetsplanering 
och samverkan inför de intagnas frigivning. 
Riksrevisionen har granskat Kriminalvårdens 
verkställighetsplanering och samverkan inför de 
intagnas frigivning. 

Riksrevisionens slutsats är att Kriminalvården 
inte lever upp till de krav som ställs på 
klienternas verkställighetsplanering. Det finns 
enligt Riksrevisionen brister i kvaliteten, doku-
mentationen och uppföljningen av planeringen. 
Riksrevisionen konstaterar att samverkan inför 
klienternas frigivning genomförs på ett sådant 
sätt att klienter inte får samma möjligheter till 
stöd i alla delar av landet. Sammantaget bedömer 
Riksrevisionen att de insatser som regeringen 
och ansvariga myndigheter gjort för 
verkställighetsplanering och samverkan inte är 
tillräckliga. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 4 
Rättsväsendet avsnitt 3.6. 

 
RiR 2009:28 Studenternas anställningsbarhet – 
regeringens och högskolans insatser 
Riksrevisionen har granskat regeringens och 
berörda myndigheters insatser för att främja 
studenternas anställningsbarhet. 

Riksrevisionens granskning visar att det finns 
stora skillnader mellan olika utbildningsprogram 
när det gäller i vilken utsträckning högre 
utbildning arbetslivsanknyts och är arbets-
marknadsrelevant. Riksrevisionen konstaterar att 
institutioner och utbildningsansvariga har ett 
betydande utrymme att själva välja i vilken 
utsträckning frågan om studenternas anställ-
ningsbarhet ska prioriteras. Bristande upp-
följning innebär enligt Riksrevisionen också brist 
på underlag för lärande inom lärosätet om hur 

olika åtgärder faktiskt bidrar till att främja 
studenternas anställningsbarhet. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning avsnitt 3.6. 
 
RiR 2009:29 Gäststudenter i högre utbildning – 
antagning till svenska lärosäten och prövning av 
uppehållstillstånd 
Riksrevisionen har granskat regeringens och 
berörda myndigheters ansvar för att uppe-
hållstillstånd för gäststudenter vid svensk 
högskola nyttjas för sitt avsedda syfte.  

Riksrevisionen bedömer att ett forum för 
samverkan i internationaliseringsfrågor mellan 
myndigheterna inte är tillräckligt för att 
effektivitet och rättssäkerhet ska upprätthållas. 
Vidare bedömer Riksrevisionen att brister i 
statistiken och avsaknaden av uppföljnings- och 
kontrollansvar gör att det är tveksamt om den 
formella möjligheten till återkallande av 
uppehållstillstånd för studier har haft den effekt 
som lagstiftaren avsett. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning avsnitt 3.6. 

 
RiR 2009:30 Omlokalisering av myndigheter 
Riksrevisionen har granskat effekterna av de 
omlokaliseringar av myndigheter som genom-
fördes för att kompensera regioner som för-
lorade arbetstillfällen till följd av försvarsbeslutet 
2004.  

Riksrevisionen bedömer att berörda regioner 
kompenserats för de förlorade arbetstillfällena 
genom omlokaliseringen. Riksrevisionen fastslår 
vidare att kostnaderna för flytten har blivit 
väsentligt högre än vad som initialt beräknades. 
Därtill konstaterar Riksrevisionen att regeringen 
inte har följt upp effekterna, varken hur höga de 
faktiska kostnaderna blev eller om kompensa-
tionen blev som det var tänkt. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg avsnitt 
5.8, utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning, byggande samt konsument-
politik avsnitt 5.5 och utgiftsområde 19 Regional 
tillväxt avsnitt 2.6.  
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RiR 2009:31 Tillsynen av överförmyndarna – 
uppföljningsgranskning 
Riksrevisionen har granskat länsstyrelsernas 
tillsyn av överförmyndarna. 

Riksrevisionen konstaterar att de hittills-
varande insatserna för att komma tillrätta med 
problemen med länsstyrelsernas tillsyn av 
överförmyndarna inte har varit tillräckliga. 
Regeringens insatser har enligt Riksrevisionen 
inte tillräckligt uppmärksammat och hanterat 
behovet av en stärkt bevakning av likabehandling 
och rättssäkerhet för den enskilde. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 1 
Rikets styrelse avsnitt 8.5. 

 
RiR 2010:1 Styrning inom arbetsmarknads-
politiken – mål, styrkort och modeller för 
resursfördelning 
Riksrevisionen har granskat styrningen inom 
arbetsmarknadspolitiken. De styrinstrument 
som avses är mål, styrkort och resursfördel-
ningsmodeller. 

Enligt Riksrevisionen bör regeringen 
analysera behovet av effektutvärderingar för att 
mer objektivt och rättvisande kunna bedöma 
Arbetsförmedlingens verksamhet och resultat. 
Därmed skulle riksdagen få möjlighet att 
bedöma i vilken grad beslutade eller angivna mål 
är uppfyllda. Regeringen bör, enligt Riks-
revisionen, tydligt redovisa vilka bedömnings-
grunder eller normer som ligger bakom 
bedömningen i budgetpropositionen av Arbets-
förmedlingens verksamhet och resultat.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv avsnitt 4.5. 

 
RiR 2010:2 Regeringens försäljning av 
Vasakronan 
Riksrevisionen har granskat regeringens försälj-
ning av Vasakronan. 

Riksrevisionen anser att försäljningen av 
Vasakronan genomfördes i enlighet med 
gällande lagstiftning, riksdagsbeslut och i flera 
avseenden enligt vad som kan karaktäriseras som 
”bästa metod”. Förberedelsefasen kunde dock 
enligt Riksrevisionen ha genomförts mer 
effektivt. Riksrevisionen anser att regeringens 
redovisning till riksdagen har förbättrats jämfört 
med vid tidigare försäljningar. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 24 
Näringsliv avsnitt 3.5.1. 

 
RiR 2010:3 Från många till en – 
sammanslagningar av myndigheter 
Riksrevisionen har granskat enmyndighets-
reformerna av Försäkringskassan, Skatteverket 
och Åklagarmyndigheten. 

Riksrevisionen konstaterar att sammanslag-
ningen har förbättrat förutsättningarna för att 
omfördela resurser och ärenden mellan kontoren 
genom avskaffandet av de tidigare myndighets-
gränserna som utgjorde ett legalt hinder. Vidare 
fastlägger Riksrevisionen att variationer i hand-
läggningstider har minskat hos Försäkringskas-
san, men endast delvis hos Skatteverket. Enligt 
Riksrevisionen har både regeringen och myndig-
heterna underskattat svårigheterna med att 
uppnå enhetligare handläggning och beslutsfat-
tande genom den här typen av reformer. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning avsnitt 
3.5.1, utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 
avsnitt 2.5 samt utgiftsområde 4 Rättsväsendet 
avsnitt 3.6. 

 
RiR 2010:4 Klassificering av kurser vid universitet 
och högskolor – regeringens styrning och 
Högskoleverkets uppföljning 
Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av 
regeringens styrning och Högskoleverkets 
uppföljning av klassificering av kurser vid uni-
versitet och högskolor.  

Riksrevisionen konstaterar att regeringen inte 
har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa 
att lärosätena följer riksdagens intentioner vad 
gäller lärosätenas klassificering av kurser. Vidare 
anser Riksrevisionen att Högskoleverkets upp-
följning inte varit ändamålsenlig. Riksrevisionen 
anser att det finns stora skillnader mellan hur 
lärosäten klassificerar kurser och att klassifice-
ringen har förändrats. Enligt Riksrevisionens 
mening borde Högskoleverket ha uppmärksammat 
skillnaderna i lärosätenas kursklassificering.   

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning avsnitt 3.6. 
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RiR 2010:5 Arbetspraktik 
Riksrevisionen har granskat sysselsättnings-
effekterna av det arbetsmarknadspolitiska 
programmet arbetspraktik samt regeringens 
underlag inför den kraftiga satsning på 
programmet som inleddes 2009.  

Riksrevisionen konstaterar att den kraftiga 
satsning på arbetspraktik som inleddes 2009 inte 
har stöd i vare sig tidigare nationell eller 
internationell empirisk forskning vad gäller 
förväntningar på sysselsättningseffekter. Inte 
heller den genomförda effektutvärderingen av 
svenska förhållanden inom ramen för 
granskningen ger enligt Riksrevisionen några 
argument för en sådan volymökning. Vidare 
försvåras uppföljningar och utvärderingar av 
arbetspraktiken, enligt Riksrevisionen, av bristen 
på registerinformation om syftet med enskilda 
praktikperioder. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv avsnitt 4.5. 

 
RiR 2010:6 Arbetsförmedlingens arbete med 
arbetsgivarkontakter 
Riksrevisionen har granskat Arbetsför-
medlingens arbete med arbetsgivarkontakter. 
Granskningen omfattar regeringens och Arbets-
förmedlingens styrning samt Arbetsför-
medlingens genomförande och återrapportering 
av arbetet med arbetsgivarkontakter. 

Riksrevisionen konstaterar att Arbets-
förmedlingens interna styrning har påverkat 
arbetet med arbetsgivarkontakter positivt. 
Vidare anser Riksrevisionen att regeringens 
övergripande styrning av Arbetsförmedlingens 
uppdrag bör kombineras med en tydlig 
återrapportering. Den form som förmedlingens 
återrapportering har i dag ger enligt Riks-
revisionen regeringen begränsad information om 
huruvida arbetsgivarkontakterna prioriteras eller 
inte. Riksrevisionen anser också att Arbets-
förmedlingen snarast bör vidta åtgärder för att 
dels tydliggöra rutinerna kring dokumentationen 
av arbetsgivarkontakter, dels underlätta för-
medlarnas dokumentation. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv avsnitt 4.5. 

 

RiR 2010:7 Inställda huvudförhandlingar i 
brottmål 
Riksrevisionen har granskat inställda huvud-
förhandlingar i brottmål. 

Riksrevisionen anser att de åtgärder som 
regering, domstolar och myndigheter inom 
rättsväsendet hittills vidtagit avseende inställda 
förhandlingar inte har varit tillräckliga. Riks-
revisionen bedömer att regering, domstolar och 
centrala myndigheter inom rättsväsendet genom 
bättre ledning, samverkan och ett resultatinriktat 
arbetssätt kan minska problemets omfattning. 
Dessutom anser Riksrevisionen att lagstift-
ningen kan behöva ses över. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 4 
Rättsväsendet avsnitt 3.6. 

 
RiR 2010:8 Sveaskog AB och dess uppdrag  
Riksrevisionen har granskat Sveaskog AB 
(Sveaskog) och dess uppdrag. 

Riksrevisionen anser att Sveaskog inte i alla 
delar utfört sitt tidigare uppdrag enligt 
riksdagens intentioner och att regeringen inte i 
alla delar styrt Sveaskog i enlighet med 
riksdagens tidigare uppdrag. Riksrevisionen 
bedömer att det finns vissa problem och brister i 
Sveaskogs verksamhet inom bolagets särskilda 
uppdrag, dvs. industriägandet, bolagets roll på 
virkesmarknaden och på markområdet. Riks-
revisionen anser också att de särskilda uppdragen 
har präglats av målkonflikter. Riksrevisionen har 
identifierat svårigheter vad gäller Sveaskogs 
prioriteringar mellan de särskilda uppdragen och 
kravet på affärsmässighet.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 24 
Näringsliv avsnitt 3.5.1. 

 
RiR 2010:9 En förändrad sjukskrivningsprocess 
Riksrevisionen har granskat hur väl lag-
ändringarna till följd av rehabiliteringskedjan, 
ettårsgränsen och ändringarna i sjukersättningen 
genomförts samt om det av riksdagen uppsatta 
målet om en aktivare sjukskrivningsprocess har 
uppnåtts. 

Riksrevisionen anser att regeringen gett 
Försäkringskassan bristfälliga förutsättningar för 
en korrekt och enhetlig tillämpning. Riks-
revisionen bedömer vidare att Försäkringskassan 
under omständigheterna gjort ett rimligt arbete 
med uttolkningen av regelverket och 
förberedelsearbetet i övrigt. Riksrevisionen 



PROP.  2010/11:1  

273 

konstaterar att Försäkringskassan för närvarande 
inte klarar att hålla rehabiliteringskedjans 
tidsgränser. Riksrevisionen bedömer också att 
sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv och 
att insatser görs tidigare än innan rehabiliterings-
kedjan och de andra regeländringarna infördes. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 10 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
handikapp avsnitt 4. 

 
RiR 2010:10 Hanteringen av mängdbrott – en 
kärnuppgift för polis och åklagare 
Riksrevisionen har granskat polisens och 
Åklagarmyndighetens hantering av mängdbrott.  

Riksrevisionen anser att regeringen och 
myndigheterna hittills inte gjort tillräckligt för 
att lösa problemen i mängdbrottshanteringen. 
Riksrevisionen konstaterar att det som ändå har 
gjorts ofta har gjorts sent i förhållande till hur 
länge problemen varit kända. Huvudorsaken till 
problemen är enligt Riksrevisionen att ledningen 
och styrningen inte har fungerat och fått fullt 
genomslag. Enligt Riksrevisionen finns 
problemen framför allt inom polisen. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 4 
Rättsväsendet avsnitt 3.6. 

 
RiR 2010:11 Enhetlig beskattning? 
Riksrevisionen har granskat hur regeringen 
redovisat och motiverat avvikelser från principen 
om en enhetlig beskattning vid förändringar i 
skattesystemet.  

Riksrevisionen konstaterar att principen om 
enhetlighet inte längre förefaller ha samma 
betydelse som vid skattereformen 1990–1991 
och åren därefter. Den kritik Riksrevisionen 
tidigare har riktat mot regeringens redovisning 
av skatteutgifter – att de principer som denna 
grundar sig på har ändrats över tiden – kvarstår 
alltjämt. Riksrevisionen anser också att en 
långtgående tillämpning av teorin om optimal 
beskattning skulle innebära en mycket 
genomgripande förändring av skattepolitiken.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas i avsnitt 6.1. 

 
RiR 2010:13 Säkerheten i statens betalningar 
Riksrevisionen har granskat säkerheten i statens 
betalningar.  

Granskningen visar att den allvarliga risk och 
sårbarhet i den statliga betalningsprocessen som 

påvisades i anslutning till Riksrevisionens 
rapport Krisberedskap i betalningssystemet (RiR 
2007:28) kvarstår. Riksrevisionen bedömer att 
regeringen och myndigheterna har vidtagit vissa 
åtgärder för att komma till rätta med dessa 
problem. Riksrevisionen anser dock att inga 
avgörande åtgärder har gjorts för att minska 
risken och sårbarheten eller förbättra säkerheten 
i övrigt i de statliga betalningarna. De brister 
som har iakttagits är enligt Riksrevisionen 
omfattande. De avser bland annat oklarheter 
kring fördelningen av ansvar för säkerheten i 
statens betalningar och avsaknaden av samlade 
riskanalyser, inklusive oklarheter kring vilka som 
ska göra sådana riskanalyser. Dessutom har, 
enligt Riksrevisionen, ett antal grundläggande 
brister i rutiner och regler för den interna 
kontrollen och säkerheten inom myndigheterna 
iakttagits.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning avsnitt 
10.2 och 10.3. 

 
RiR 2010:14 Tillämpningen av det finanspolitiska 
ramverket. Regeringens redovisning i 2010 års 
ekonomiska vårproposition 
Riksrevisionen har granskat hur regeringen har 
tillämpat det finanspolitiska ramverket i 2010 års 
ekonomiska vårproposition.  

Riksrevisionen anser att bristen på skärpa och 
tydlighet i uppföljningen av överskottsmålet 
innebär att överskottsmålet utgör en väsentligt 
svagare restriktion än utgiftstaket. De stora 
budgeteringsmarginalerna medför enligt 
Riksrevisionen att utgiftstaket förlorar sin roll 
som verktyg för att säkerställa överskottsmålet 
och stramheten i budgetprocessen under en 
period då osäkerheten om återställandet av den 
offentligfinansiella stabiliteten är särskilt stor.  
I granskningen av såväl den ekonomiska 
vårpropositionen som budgetpropositionen för 
2010 påtalade Riksrevisionen brister i 
rapportering om kommunsektorns ekonomi. I 
flera avseenden har redovisningen förbättrats, 
men i andra avseenden kvarstår bristerna. Därtill 
anser Riksrevisionen att beskrivningen av 
prognosen för potentiell BNP är mycket 
knapphändig. Det saknas också förklaringar till 
de relativt kraftiga förändringarna i 
bedömningen av den potentiella produktions-
nivån mellan olika prognostillfällen. Vidare 
konstaterar Riksrevisionen att den kritik som 
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tidigare riktats mot regeringen gällande brist på 
transparens i utformningen och tolkningen av de 
långsiktiga scenarierna kvarstår.  
Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas i avsnitt 12.6. 

 
RiR 2010:15 AB Svensk Exportkredit 
Riksrevisionen har granskat AB Svensk 
Exportkredit.  

Riksrevisionen konstaterar att bolagets verk-
samhet successivt har utökats och att bolaget 
tillåtits växa kraftigt utan att en belysning av 
grunden för det statliga åtagandet gjorts. 
Uppdraget har enligt Riksrevisionen breddats 
från att erbjuda exportkrediter till svenska 
företag till att inkludera i stort sett allt inom 
finansiell verksamhet, utom faktisk bank-
verksamhet gentemot privatpersoner. AB Svensk 
Exportkredit har enligt Riksrevisionen kunnat 
bli verksamt inom verksamhetsområden där det 
även finns privata aktörer, såsom till exempel 
utlåning till kommuner och rådgivnings-
verksamhet. AB Svensk Exportkredits breda 
uppdrag, kombinerat med ekonomiska mål som 
är lågt satta i förhållande till privata aktörer, har 
enligt Riksrevisionen medfört att bolaget haft en 
relativt hög grad av handlingsfrihet. Riks-
revisionen konstaterar även att AB Svensk 
Exportkredits kraftiga expansion har lett till 
brister i bolagets interna kontrollmiljö.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 24 
Näringsliv avsnitt 4.5. 

 
RiR 2010:16 Underhåll av järnväg 
Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och 
regeringens underlag för bedömning av 
underhållsbehov.  

Riksrevisionen konstaterar att Banverket inte 
har förmått ta fram tillräckliga och tillförlitliga 
underlag för en effektiv styrning av underhållet 
av de statliga järnvägarna. Riksrevisionen anser 
att regeringens styrning av underhåll av järnväg 
har varit passiv.  

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 22 
Kommunikationer avsnitt 3.6. 

RiR 2010:17 Kapitalförvaltning i tider av kraftiga 
värdeförändringar. En granskning av åtta statligt 
bildade stiftelser och regeringen som stiftare 
Riksrevisionen har granskat om kapital-
förvaltningen i statligt bildade stiftelser har 
hanterats på ett kvalificerat sätt.  

Riksrevisionen bedömer att sex av de 
granskade stiftelserna har haft en god beredskap 
för kraftiga värdeförändringar. Vad gäller 
stiftelsernas hantering av kapitalet under 
perioder av kraftig värdeförändring anser 
Riksrevisionen att de granskade stiftelserna 
under 2008 hade en ändamålsenlig hantering av 
sin kapitalförvaltning. Riksrevisionen bedömer 
vidare att styrelsens grundläggande uppgifter vad 
gäller kapitalförvaltning inte bör delegeras i den 
omfattning som skett. I synnerhet bör styrelsen 
inte delegera beslut om avkastningsmål, om att 
fastställa högsta tillåtna risk i förvaltningen och 
om att fastställa förvaltningens förslag till 
strategier. Riksrevisionen anser vidare att flera av 
styrelserna inte har anpassat utformningen av 
uppföljning och kontroll till graden av 
delegering. En långtgående delegering av kapital-
förvaltningen förutsätter enligt Riksrevisionen 
en förstärkt uppföljning och utvärdering från 
styrelsen. 

Regeringens överväganden med anledning av 
denna rapport redovisas under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning avsnitt 3.6. 

12.2.4 Riksrevisionens årliga rapport 

Finansutskottet föreslog att riksdagen skulle 
lägga Riksrevisorernas årliga rapport  2009 
(redog. 2008/09:RRS26) till handlingarna (bet. 
2009/10:FiU9). Riksdagen beslutade i enlighet 
med utskottets förslag (rskr. 2009/10:169–171). 

Regeringen kommenterar revisionens iakt-
tagelser under respektive utgiftsområde. På ett 
tematiskt plan, och mot bakgrund av 
Riksrevisionens årliga rapport 2010 (RiR 
2010:12), vill regeringen därutöver framföra 
följande.  

Nya krav på myndigheternas styrning, kontroll 
och redovisning 

Revisorerna konstaterar att myndigheterna 
överlag sköter sin redovisning bra och att deras 
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arbete med intern styrning och kontroll har 
kommit längre än under 2008. 

Nya krav på resultatredovisningarna 
År 2009 var det första året då myndigheterna 
lämnade en resultatredovisning enligt de nya 
reglerna i förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag, som anger 
att de ska sammanställa sin resultatredovisning 
utifrån sitt instruktionsenliga uppdrag och i 
förekommande fall krav enligt regleringsbrevet. 
En förutsättning för att denna förändring ska få 
effekt är enligt revisorerna att regeringen 
minskar antalet mål och uppdrag i 
regleringsbreven. Årets granskning visar 
emellertid, enligt revisorerna, att de nya kraven 
ännu inte fått fullt genomslag i regeringens 
styrning. Regleringsbreven ser olika ut. Vissa 
innehåller nästan inga återrapporteringskrav 
medan andra har kvar många 
återrapporteringskrav. Det finns enligt 
revisorerna även variationer mellan 
myndigheterna och för många återstår en hel del 
arbete innan de uppfyller de nya kraven på 
resultatredovisningen. Revisorerna har i 66 fall 
rapporterat olika typer av brister som har 
koppling till de nya redovisningskraven. Hälften 
av iakttagelserna handlar om att de valda 
prestationerna inte speglar myndigheternas 
verksamhet tillräckligt väl. Vidare anför 
revisorerna att de flesta myndigheterna har klarat 
av att redovisa volymuppgifter för valda 
prestationer. En tredjedel av revisions-
rapporterna tar dock upp brister när det gäller att 
redovisa kostnader för de valda prestationerna. 
En anledning till detta är, enligt revisorerna, att 
många myndigheter allt för sent insett vilka krav 
det nya regelverket ställer och de har därför inte 
hunnit ställa om sina interna system för att få 
fram information om kostnader på 
prestationsnivå.  

I avsnitt 12.5 redogör regeringen för arbetet 
med att utveckla den ekonomiska styrningen i 
staten.  

Ökade krav på intern styrning och kontroll 
Revisorerna granskade under 2008 berörda 
myndigheters arbete med att etablera den 
process för intern styrning och kontroll som 
förordningen (2007:603) om intern styrning och 
kontroll kräver. Slutsatsen av granskningen var 
att det fanns stora variationer mellan 
myndigheterna. Det var 25 myndigheter som 
fick revisionsrapporter där brister påtalades om 

tillämpningen av förordningen. I årets 
granskning konstaterar revisorerna att arbetet 
med intern styrning och kontroll fortsätter på 
myndigheterna och att en majoritet har 
kommit längre än vad de hade 2008. Detta 
speglas också enligt revisorerna i att antalet 
revisionsrapporter som påtalar brister i arbetet 
med intern styrning och kontroll har minskat 
till åtta och att tre av dessa avsåg myndigheter 
som började tillämpa förordningen om intern 
styrning och kontroll först 2009. Vidare anför 
revisorerna att de iakttagelser som 
avrapporterats i år liknar de brister som 
myndigheten påtalade 2008. De avser 
ofullständiga riskanalyser, brister i hantering 
och uppföljning av kontrollåtgärder samt 
bristande dokumentation. Revisorerna 
konstaterar dock att inga myndigheter i årets 
granskning har fått någon invändning på grund 
av dessa brister. 

I avsnitt 12.3.1 redogör regeringen för det 
fortsatta arbetet inom området intern styrning 
och kontroll.  

Anslagen ska avräknas kostnadsmässigt 
Under 2009 har Riksrevisionen granskat hur 
myndigheterna klarat anpassningen till 
kostnadsmässig anslagsavräkning. Granskningen 
har inriktats mot hur myndigheterna har 
beräknat själva övergångseffekten, om de lagt 
upp nödvändiga nya konton och om de bokfört 
övergångseffekten korrekt. Vid den slutliga 
granskningen av årsredovisningarna har 
revisorerna också kontrollerat att myndigheterna 
bokfört och anslagsavräknat förändringar av 
semesterlöneskulder och övriga avsättningar 
korrekt. Enligt revisorerna visar granskningen 
att anpassningen till kostnadsmässig 
anslagsavräkning har fungerat bra för de allra 
flesta myndigheterna och att inga oönskade 
konsekvenser har uppstått i redovisningen. 
Revisorerna noterar att i och med övergången till 
kostnadsmässig anslagsavräkning har differenser 
i posterna Avräkning med statsverket och 
Balanserad kapitalförändring upptäckts för flera 
myndigheter. Många av dessa har enligt 
revisorerna kunnat utredas och myndigheterna 
har efter kontakt med Ekonomistyrningsverket 
(ESV) därför justerat differenserna under året. 
Revisorerna anför att de differenser som kvarstår 
inte uppgår till några väsentliga summor. 

Regeringen noterar med tillfredsställelse att 
anpassningen till kostnadsmässig anslags-
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avräkning har fungerat bra för de allra flesta 
myndigheterna och att inga oönskade 
konsekvenser har uppstått i redovisningen.  

Omstruktureringar av den statliga förvaltningen 

Revisorerna konstaterar att en rad myndigheter 
de senaste åren har varit föremål för antingen 
sammanslagningar, avvecklingar eller 
omlokaliseringar. Syftet har i många fall varit att 
skapa en mer effektiv och enhetlig handläggning 
vid myndigheterna. Revisorerna anser att deras 
granskningar visar att sammanslagningen av de 
tidigare koncernmyndigheterna till samman-
hållna nationella enmyndigheter har skapat 
förutsättningar för detta, men att målet ännu 
inte har nåtts. Vidare konstaterar revisorerna att 
det tar lång tid att genomföra omstruktureringar 
och att regeringen och myndigheterna i många 
fall har underskattat svårigheterna med att 
genomföra dem. Revisorerna noterar att det är 
svårt att se resultat som entydigt visar på ökad 
enhetlighet och effektivitet i myndigheternas 
handläggning till följd av sammanslagningarna. 
Granskningarna indikerar också att själva 
omstruktureringen i sig sällan är tillräcklig för att 
nå uppsatta mål. Det behövs, enligt revisorerna, 
även en tydlig styrning för att målet ska nås.  

Regeringen anser att det finns behov av stöd 
och vägledning för myndigheter som är 
föremål för omstruktureringar. Ett sådant stöd 
ökar förutsättningarna för en effektiv 
omorganisation och hindrar att tidigare 
misstag upprepas. Dessutom förefaller det 
finnas anledning för regeringen att än mera 
noga överväga hur styrningen av 
omstruktureringar av den statliga 
förvaltningen ska komma till uttryck.  

Försäljning och förvaltning av de statliga bolagen 

Revisorerna konstaterar att regeringen de 
senaste åren har sålt flera statliga bolag. 
Riksrevisionen har granskat de flesta försälj-
ningarna. Revisorernas samlade bedömning är att 
regeringen och Regeringskansliet initialt inte var 
tillräckligt förberedda men att försäljnings-
processerna successivt har förbättrats. Bland 
annat har beställarkompetensen utvecklats, 
målen blivit tydligare och uppföljningen 
förbättrats. Vidare anför revisorerna att 

Riksrevisionen under flera år även har granskat 
regeringens ägarförvaltning av de statliga 
bolagen. I tidigare årliga rapporter finns enligt 
revisorerna påpekanden om att det behövs en 
tydligare styrning av de statliga bolagen. I årets 
rapport konstaterar revisorerna att flera av de 
tidigare rapporterade bristerna i styrningen 
kvarstår. Såväl särskilda samhällsmål som 
ekonomiska mål behöver förtydligas av 
regeringen. Det behövs också enligt revisorerna 
en tydligare prioritering mellan målen. 
Otydligheten leder till att målkonflikter kan 
uppstå mellan samhällsuppdrag och ekonomiska 
mål. Konsekvensen blir ofta att bolagen 
prioriterar de ekonomiska målen. Revisorerna 
betonar även vikten av att styrningen av bolagen 
dokumenteras på ett bättre sätt än i dag för att 
skapa förutsättningar för insyn i viktiga 
processer och händelseförlopp. 

Regeringen överväger att utveckla styrningen 
genom att tydligare definiera bolagens 
samhällsuppdrag och ekonomiska mål. 
Regeringen anser i likhet med revisorerna att 
tydliga mål och uppdrag även är viktiga för att de 
statliga bolagen ska kunna fullfölja sina uppdrag i 
enlighet med riksdagens beslut och intentioner. 
Vidare anser regeringen att det är angeläget att ta 
del av egna och andras erfarenheter av hur en 
försäljning kan genomföras för att uppnå högsta 
försäljningspris och i övrigt bästa villkor.  

Förändringar inom arbetsmarknadsområdet 

Revisorerna konstaterar att regeringen har 
genomfört en rad förändringar inom 
arbetsmarknadsområdet de senaste åren i syfte 
att öka arbetskraftsutbudet och sysselsättningen. 
Revisorerna anför att Riksrevisionen sedan 2007 
har genomfört 13 granskningar inom 
arbetsmarknadsområdet. Granskningarna har 
inriktats mot styrning, implementering, 
utvärdering och regeringens redovisning av 
arbetsmarknadspolitikens effekter. Därutöver 
har revisorerna även granskat sysselsättnings-
effekter av några arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och insatser. Revisorernas övergripande 
bedömning är att regeringens styrning kan bli 
tydligare och att implementeringen på vissa 
områden kan förbättras. Revisorerna anför även 
att det föreligger ett behov av flera 
effektutvärderingar av arbetsmarknadspolitiska 
insatser för att skapa bättre underlag för styrning 
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och förändring inom arbetsmarknadsområdet. 
Sammanfattningsvis visar granskningarna, enligt 
revisorerna, att mål och regler kan bli tydligare 
samt att förutsättningarna för genomförande av 
åtgärder och insatser kan bli bättre.  

Regeringen anser att det är angeläget att 
utvärderingar sker kontinuerligt och att de är en 
integrerad del av planeringen vid införande och 
avskaffande av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Det är även viktigt att veta vilka åtgärder som 
kan antas lösa problemen på bästa sätt och det 
behövs därför information om huruvida de 
åtgärder som genomförts är framgångsrika.  

Risker i statens ekonomiska åtaganden 

Riksrevisionen har under flera år lagt särskild 
vikt vid att granska regeringens rapportering av 
statens ekonomi. Revisorerna anför att 
Riksrevisionens granskningar visar att 
regeringens rapportering om statens och den 
offentliga sektorns ekonomi successivt har 
förbättrats och utvecklats. Det finns 
emellertid enligt revisorerna risker i statens 
verksamhet som inte blir väl belysta. Enligt 
revisorerna gäller detta t.ex. de omfattande 
garantier som staten utfärdade till 
exportföretag och finansinstitut under 
finanskrisen och där belastningen på 
statsfinanserna kan bli stor vid ett infriande av 
garantierna. Revisorerna anser att regelverket i 
vissa fall är otydligt om hur sådana åtaganden 
och risker ska redovisas. I andra fall kan 
metoderna för riskbedömning enligt 
revisorerna behöva utvecklas. Vidare anser 
revisorerna att perspektivet också kan behöva 
breddas till frågor om skatte- och 
välfärdssystemens långsiktiga hållbarhet. Enligt 
revisorerna är en riskfaktor den ökade 
internationella rörligheten, vilket minskar 
utrymmet för nationella avvikelser i både 
skatteuttag och skatteregler. En annan riskfaktor 
som revisorerna pekar på är de ökade krav på 
skattefinansierade vård- och omsorgstjänster 
som följer av de närmaste decenniernas 
demografiska utveckling med en växande andel 
äldre i befolkningen. 

I skrivelsen Årsredovisning för staten 2009 
har regeringen kompletterat rapporteringen om 
risker i statens verksamhet med ett avsnitt om 
uppskjuten skatt och en uppskattning av 
motsvarande skattepliktiga belopp. Regeringen 

avser dock att utveckla redovisningen av vilka 
risker som är förknippade med att säkerställa 
skattefordringar till följd av skatteuppskov. 
Enligt regeringen kan en sådan redovisning 
också fungera som underlag för de åtgärder som 
regeringen kan vidta för att säkerställa dessa 
skattefordringar.  

När det gäller redovisningen i de ekonomiska 
propositionerna av den långsiktiga hållbarheten i 
de offentliga finanserna är ambitionen att 
successivt utveckla denna för att bl.a. på ett mera 
lättillgängligt sätt redovisa hur de långsiktiga 
analyserna av hållbarheten i de offentliga 
finanserna påverkar regeringens utformning av 
finanspolitiken. 

Regeringen konstaterar att det saknas en 
riskbaserad redovisning av statens samlade 
garantiåtaganden. Regeringen har mot denna 
bakgrund givit Riksgäldskontoret i uppdrag att 
lämna ett förslag till hur en årlig bedömning av 
riskerna i de samlade statliga garantierna kan 
göras. Förslaget ska innehålla en enhetlig analys 
av riskerna (utifrån de förväntade kostnaderna) i 
de olika garantiengagemangen. Det ska även 
anges om det i vissa fall inte är möjligt eller 
lämpligt med en enhetlig analys. Uppdraget ska 
avrapporteras under 2010 (se även 
Årsredovisningen för staten, skr. 2009/10:101). 

12.3 Intern styrning och kontroll samt 
internrevision 

12.3.1 Intern styrning och kontroll 

Regeringen har i och med införandet av 
myndighetsförordningen (2007:515) och 
förordningen (2007:603) om intern styrning och 
kontroll tydliggjort ansvaret för ledningen vid 
statliga myndigheter när det gäller den interna 
styrningen och kontrollen. En intern styrning 
och kontroll som fungerar på ett betryggande 
sätt är enligt regeringen nödvändig för att 
myndigheterna ska kunna fullgöra sina 
instruktionsenliga uppgifter och samtidigt 
uppfylla sitt verksamhetsansvar. Myndighets-
ledningarna har ett odelat ansvar för att 
säkerställa att arbetet med att förbättra den 
interna styrningen och kontrollen i den egna 
organisationen fortsätter och utvecklas.  

I arbetet med att förbättra den interna styr-
ningen och kontrollen måste hänsyn tas till 
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verksamheternas olika karaktärer och vilka risker 
ledningen kan acceptera. Arbetet med intern 
styrning och kontroll kommer därför att se olika 
ut på olika myndigheter. Regeringen konstaterar 
att Riksrevisionen även avseende 2009 års 
verksamhet påtalat vissa brister när det gäller 
berörda myndigheters arbete med intern 
styrning och kontroll. Regelverket har gällt i två 
år och det tar erfarenhetsmässigt viss tid för 
förvaltningen att fullt ut införliva nya regler i den 
löpande verksamheten. De problem som 
revisionen pekar på väcker dock vissa frågor om 
hur intentionerna med införlivandet av det nya 
regelverket ska kunna förverkligas.  

En av föresatserna med att införa regler om 
den interna styrningen och kontrollen var att 
skapa förutsättningar för att i ökad grad göra 
myndigheternas arbete inom detta område 
transparent. Regeringen kommer att noga följa 
hur det nuvarande regelverket för att stärka den 
interna styrningen och kontrollen i staten 
fungerar. Regeringen utesluter därvid inte att 
åtgärder kommer att behöva vidtas för att värna 
de ursprungliga avsikterna med regelverket. 
Regeringen avser att ge ESV i uppdrag att 
överväga, och vid behov lämna förslag till, 
åtgärder som behöver vidtas för att regeringens 
intentioner ska uppnås.  

Utredningen Översyn av budgetlagen har på 
uppdrag av regeringen prövat om det finns skäl 
att i lag reglera regeringens skyldigheter att 
säkerställa en väl fungerande intern styrning och 
kontroll i staten. I betänkandet En reformerad 
budgetlag (SOU 2010:18) redovisar utredningen 
sin slutsats att en bestämmelse om intern 
styrning och kontroll inte bör införas i 
budgetlagen eftersom den inte skulle ha någon 
principiell eller praktisk betydelse.  

12.3.2 Internrevision 

ESV svarar för samordning av den statliga 
internrevisionen. En viktig uppgift för ESV är att 
årligen till regeringen samlat redovisa hur väl 
internrevisionen vid de statliga myndigheterna 
fungerar. För närvarande är 64 myndigheter 
skyldiga att följa internrevisionsförordningen 
(2006:1228).  

I 2010 års rapport om den statliga intern-
revisionen (ESV 2010:14) gör ESV följande 
iakttagelser. Samtliga myndigheter, med ett 
undantag, har inrättat en internrevision i enlighet 

med internrevisionsförordningen. Total-
försvarets forskningsinstitut har uppgivit att 
myndighetsbeslut för tillsättning av 
internrevisionschef saknas för 2009, liksom för 
2008 och 2007. ESV bedömer vidare att den 
statliga internrevisionen i tillfredsställande grad 
är oberoende och objektiv. ESV konstaterar 
också att flertalet av myndigheterna uppger att 
de genomför interna kvalitetssäkringar i form av 
fortlöpande interna granskningar och 
självutvärderingar. Enligt ESV råder det dock 
osäkerhet om bl.a. vad intern kvalitetssäkring är 
och vilka delar den ska innehålla. ESV 
konstaterar att samtliga myndigheter utom en 
(Luleå tekniska universitet) har fastställt 
riktlinjer för internrevisionen. 

ESV slår fast att antalet ensamrevisorer har 
ökat något jämfört med 2008. Även antalet 
myndigheter med ensamrevisorer har ökat något 
jämfört med 2008. ESV ser det som oroväckande 
att antalet myndigheter med ensamrevisorer 
ökar och att dessa myndigheter i många fall inte 
anställer en internrevisor på heltid utan nöjer sig 
med en anställning som motsvarar 20–50 
procent av en normal årsarbetstid. ESV anser att 
förhållandet att vara ensamrevisor och anställd 
till 20–50 procent i sig inte är något problem om 
internrevisorn har möjligheter att använda sig av 
externa konsulter i tillräcklig utsträckning. Så är 
dock inte fallet i någon av myndigheterna.  

Regeringen bedömer att den statliga 
internrevisionen i allt väsentligt förefaller 
fungera tillfredsställande, men att åtgärder 
behöver vidtas för att stärka denna. Regeringen 
anser att det är angeläget att internrevisionen är 
fristående från den operativa verksamheten, så 
att det inte föreligger någon risk för att kravet på 
internrevisionens oberoende och objektivitet 
inte uppfylls. Regeringen noterar att ESV under 
2010 avser att precisera vad ett program för 
intern kvalitetssäkring bör innefatta. Regeringen 
anser därtill att det är angeläget att samtliga 
myndighetsledningar fastställer riktlinjer för 
internrevisionen. Regeringen delar ESV:s oro när 
det gäller utvecklingen av antalet ensamrevisorer 
och den begränsade användningen av 
konsultinsatser. Det åligger myndighets-
ledningarna att analysera hur stora resurser 
internrevisionen vid myndigheten bör ha för att 
uppfylla kraven i internrevisionsförordningen 
och därmed kunna utgöra ett stöd till ledningen 
genom att granska den interna styrningen och 
kontrollen. Regeringen anser att det är angeläget 
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att ESV fortsätter att genomföra riktade 
informationsinsatser till berörda myndighets-
ledningar, men även till motsvarande huvudmän 
i Regeringskansliet, inom sakområdena 
internrevision samt intern styrning och kontroll.  

Utredningen Översyn av budgetlagen har på 
uppdrag av regeringen prövat om det finns skäl 
att i lag reglera regeringens skyldigheter att 
säkerställa en väl fungerande internrevision i 
staten. I betänkandet En reformerad budgetlag 
(SOU 2010:18) redovisar utredningen sin 
slutsats att en bestämmelse om internrevision 
inte bör införas i budgetlagen eftersom den inte 
skulle ha någon principiell eller praktisk 
betydelse.  

12.4 Arbetet mot felaktiga 
utbetalningar 

Arbetet med att minska de felaktiga 
utbetalningarna från välfärdssystemen, 
skattefusket och svartarbetet har pågått i flera år.  

Enligt Försäkringskassans bedömning 2009 
kan de felaktiga utbetalningarna från 
myndigheten uppgå till omkring 16 miljarder 
kronor årligen. Detta är visserligen en minskning 
i förhållande till bedömningen 2008 
(19 miljarder kronor), men det kan konstateras 
att de felaktiga utbetalningarna fortfarande 
bedöms vara omfattande. Det är viktigt för både 
legitimiteten och stabiliteten i välfärdssystemen 
att arbetet med såväl riktade som breda insatser 
på området fortsätter.  

Försäkringskassan bedömer att en stor del av 
de oavsiktliga felen orsakas av brister i regel- och 
stödsystemens utformning. Det gör det svårt för 
både sökande och handläggare att göra rätt.  

Myndigheter, arbetslöshetskassor och 
kommuner förutsätts fortsätta arbetet med att 
effektivisera systemens administration och 
kontroll. Det ökar möjligheterna för såväl 
medborgare som handläggare att göra rätt från 
början och minskar risken för både oavsiktliga 
och avsiktliga fel.  

Regeringen är angelägen om att utbetalningar 
från välfärdssystemen sker i rätt tid, till rätt 
person och med rätt belopp. Arbetet med att 
bekämpa felaktiga utbetalningar, svartarbete och 
skattefusk ska fortsätta att integreras i berörda 
myndigheters löpande verksamhet. Regeringen 
ser positivt på det målinriktade arbete som 

bedrivs på myndigheterna och förutsätter att 
ytterligare åtgärder vidtas för att minska de 
felaktiga utbetalningarna och motverka bidrags-
brott.  

Med utgångspunkt i de förslag som 
Delegationen mot felaktiga utbetalningar 
lämnade i sin slutrapport Rätt och riktigt (SOU 
2008:74) har många åtgärder vidtagits för att 
förhindra felaktiga utbetalningar. Nedan följer 
en redovisning av de åtgärder som vidtagits och 
de förslag som lämnats på området sedan 
budgetpropositionen för 2010 beslutades, samt 
aktuella utredningar och uppdrag.  

12.4.1 Regelförändringar 

Efter förslag i propositionen Rättvist och 
effektivt – förändringar i studiestödssystemet 
(prop. 2009/10:141, 2009/10:UbU18, rskr. 
2009/10:290) har ett antal åtgärder vidtagits som 
syftar till att säkerställa att de utbetalningar som 
görs från studiestödssystemet är riktiga och att 
den del som utgörs av lån återbetalas till fullo. 
Bland annat har Centrala studiestödsnämnden 
(CSN) getts möjlighet att säga upp studielån till 
omedelbar betalning om låntagare trots 
påminnelser och krav inte betalar årsbelopp eller 
avgifter. Reglerna trädde i kraft den 1 juli 2010. 

Systemet med personalliggare i restaurang- 
och frisörbranschen har motverkat svartjobb i 
dessa branscher. Inom Regeringskansliet har ett 
förslag tagits fram om att utveckla 
personalliggarna till att omfatta även 
byggbranschen och tvätterier (Ds 2009:43). 
Förslaget har remitterats och bereds för 
närvarande i Regeringskansliet.  

Den 1 januari 2010 började lagen (2007:592) 
om kassaregister m.m. tillämpas. De nya reglerna 
minskar risken för att inkomster undanhålls i 
kontantbranscherna. Därmed minskar 
möjligheten att finansiera svarta löner. 

12.4.2 Utredningar 

Regeringen har gett en särskild utredare i 
uppdrag att ta fram ett förslag om att 
arbetsgivare ska lämna uppgift om lön och 
skatteavdrag på arbetstagarnivå varje månad 
(månadsuppgift) till den myndighet som 
utredaren finner lämplig (dir. 2009:91). Syftet är 
att ge bl.a. Försäkringskassan och Skatteverket 



PROP.  2010/11:1  

280 

bättre kontrollmöjligheter, effektivisera 
arbetsgivarnas uppgiftslämnande till olika 
myndigheter genom bättre samordning, samt att 
säkerställa att korrekta inkomstrelaterade 
ersättningar lämnas från välfärdssystemen. 
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 
den 21 april 2011. 

En särskild utredare har getts i uppdrag att 
utreda behovet av, och lämpligheten i, att införa 
ett administrativt sanktionssystem i syfte att 
motverka att ersättningar från trygghets-
systemen utbetalas på felaktiga grunder eller 
med för höga belopp (dir. 2009:66). 
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast 
den 1 november 2010.  

Personer bosatta utomlands återbetalar sina 
studielån i betydligt mindre omfattning än 
låntagare bosatta i Sverige. Regeringen har mot 
denna bakgrund tillsatt en utredning som bl.a. 
har till uppgift att föreslå förändringar i de 
regelverk som styr CSN:s fordringshantering 
(dir. 2009:124 och dir. 2010:59). Syftet är att 
effektivisera fordringshanteringen främst 
avseende låntagare bosatta utomlands och 
säkerställa att studielån återbetalas i så hög 
utsträckning som möjligt. Utredningen har i 
delbetänkandet Förbättrad återbetalning av 
studieskulder (SOU 2010:54) lämnat förslag till 
förändringar i de regelverk som styr CSN:s 
fordringshantering. Förslagen bereds för 
närvarande i Regeringskansliet. Utredningen ska 
slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 
2011. 

Utredningarna om återkrav och bidragsspärr 
har, som redovisades i budgetpropositionen för 
2010 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, 
finansplan m.m. avsnitt 12.4), lämnat sina 
betänkanden. Utredningarnas förslag bereds i 
Regeringskansliet. 

12.4.3 Uppdrag till myndigheter 

Den första av tre årsrapporter har lämnats inom 
ramen för det uppdrag som getts till ett stort 
antal myndigheter att bl.a. utveckla metoder för 
och redovisning av resultat av arbetet mot 
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 
(dnr Fi2009/2137). Ekonomistyrningsverket 
(ESV) leder arbetet. De övriga myndigheterna 
som ingår i samverkansuppdraget är Arbets-
förmedlingen, CSN, Försäkringskassan, Inspek-
tionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF), 

Inspektionen för socialförsäkringen, Migrations-
verket, Pensionsmyndigheten, Statens tjänste-
pensionsverk (SPV), Socialstyrelsen, Skatte-
verket och Kronofogdemyndigheten. Av åter-
rapporteringen framgår bl.a. att: 

- det finns statistik om felaktiga utbetal-
ningar hos alla utbetalande myndigheter, 
förutom hos Socialstyrelsen som ansvarar 
för statistiken över kommunernas utbetal-
ning av ekonomiskt bistånd, 

- det krävs både systemutveckling och 
verksamhetsinsatser för att göra statistiken 
tillförlitlig, 

- det är oklart vilket organ som ansvarar för 
vissa myndighetsövergripande frågor.  

 
Det är viktigt att arbetet inom ramen för 
uppdraget intensifieras och att de deltagande 
myndigheterna upprätthåller en hög ambitions-
nivå. För att säkerställa detta föreslår regeringen 
i denna proposition att resurser avsätts för detta 
(se vidare utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning avsnitt 3.8).  

Försäkringskassan har fått i uppdrag att följa 
upp och utvärdera hur myndighetens fordrings-
hantering utvecklas med avseende på resultat och 
kostnadseffektivitet. Uppföljningen omfattar 
även fordringar mot personer bosatta i utlandet. 
Försäkringskassan ska vidare redovisa hur 
myndigheten säkerställer korrekta utlands-
betalningar.  

Regeringen har gett ESV i uppdrag att 
utveckla en metod för att utvärdera den kontroll 
som sker av utbetalningar i välfärdssystemen och 
lämna förslag på vilka myndigheter som bör 
omfattas av en sådan utvärdering (dnr 
Fi2009/4747). ESV redovisade sitt uppdrag i 
april 2010. Regeringen avser att ge ESV i 
uppdrag att vidareutveckla och förvalta metoden 
under tre år. Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen, CSN och Migrationsverket bör 
omfattas av arbetet och metoden bör utvecklas 
så att kommunernas och arbetslöshetskassornas 
deltagande inkluderas. Efter detta kommer 
regeringen ta ställning till det fortsatta arbetet.  

Försäkringskassan har vidare fått i uppdrag 
att:  

- redogöra för de åtgärder som myndigheten 
har vidtagit och planerar att vidta för att 
underlätta för de sökande att dels göra rätt 
vid ansökningsförfarandet, dels fullgöra sin 
uppgifts- och anmälningsskyldighet, 
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- redovisa vidtagna åtgärder för att integrera 
arbetet mot felaktiga utbetalningar i 
myndighetens ordinarie handläggnings-, 
kvalitets- och IT-system, samt att 
rapportera hur arbetet fortskrider med att 
automatisera kontrollerna i hand-
läggningen. 

 
Statskontoret presenterade under våren 2010 
resultatet av regeringsuppdraget att analysera 
betydelsen av olika drivkrafter för dimen-
sioneringen av kontroller och åtgärder mot 
felaktiga utbetalningar hos Försäkringskassan 
(dnr S2009/4235/SF). Förslagen i rapporten 
bereds för närvarande i Regeringskansliet.  

Regeringen har gett IAF i uppdrag att följa 
upp arbetslöshetskassornas informationssäker-
het och systematiska internkontroll. Uppdraget 
ska redovisas i november 2010.  

12.4.4 Övrig verksamhet  

CSN har redovisat vilka åtgärder som 
myndigheten har vidtagit och planerar att vidta 
mot bakgrund av Statskontorets rapport Rätt 
men ändå fel – en granskning av Centrala 
studiestödsnämndens arbete för att förhindra 
felaktiga utbetalningar (Statskontoret 2009:8). 
Av redovisningen framgår att CSN under 2010 
bl.a. har genomfört ett omfattande kontroll-
arbete avseende högskolestuderande i Sverige. 
Vidare har myndigheten förtydligat och 
förenklat anvisningarna för gymnasieskolornas 
närvarorapportering av elever.  

Med anledning av Statskontorets granskning 
av Arbetsförmedlingens arbete med att 
förebygga felaktiga utbetalningar (Statskontoret 
2009:13) har myndighetens insatser på detta 
område intensifierats. Arbetsförmedlingen har 
bl.a. sammanställt en handlingsplan med fokus 
på kontrollfunktionen. Handlingsplanen syftar 
till att säkerställa en enhetlig tillämpning av 
regelverket och en förbättrad uppföljning av 
genomförda insatser. Mot denna bakgrund har 
processer och indikatorer för att följa och stärka 
kontrollfunktionen tagits fram och stickprovs-
kontroller är inplanerade under hösten 2010.  

Migrationsverket arbetar kontinuerligt med 
att förbättra rapporteringen och statistiken 
avseende felaktiga utbetalningar. I syfte att 
underlätta för de sökande att göra rätt har 

Migrationsverket förbättrat sin skriftliga 
information till asylsökande. 

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i 
Stockholm följer tillämpningen av bidrags-
brottslagen (2007:612). Myndigheten har under 
2010 genomfört en uppföljning av underrätts-
praxis gällande påföljder för brott enligt 
bidragsbrottslagen. Syftet med kartläggningen av 
praxis är att den ska vara ett stöd i åklagarnas 
handläggning av bidragsbrottsärenden samt att 
förutsättningarna för enhetlighet i rättstillämp-
ningen och effektiviteten i handläggningen ska 
öka. 

SPV har till följd av regelförändringar fått 
tillgång till uppgifter från Skatteverket för att 
kunna bedöma anmälda inkomster i förhållande 
till utbetalningar av bl.a. pensionsersättningar 
och inkomstgarantier. De första samkörningarna 
genomfördes under hösten 2009. En analys av 
materialet har inletts av SPV. 

12.5 Utvecklingen av den ekonomiska 
styrningen i staten 

12.5.1 Utvecklingen av den finansiella 
styrningen 

I 2010 års ekonomiska vårproposition lämnade 
regeringen information om att en utredare 
genomfört en översyn av lagen (1996:1059) om 
statsbudgeten (budgetlagen) mot bakgrund av 
de förslag som lämnats om en reformerad 
regeringsform samt de erfarenheter som vunnits 
och den utveckling som skett sedan budgetlagen 
trädde i kraft. Utredningens förslag remitterades 
under våren 2010 och därefter har en beredning 
skett inom Regeringskansliet. Regeringen avser 
att hösten 2010 lämna förslag till riksdagen om 
en ny budgetlag. 

Förslagen i betänkandet innebär ändrade eller 
nya bestämmelser på flera områden. Ett område 
som kräver ytterligare utredningsarbete är de 
ändrade principer för hantering av förluster 
avseende studielån som utredningens förslag 
innebär. Regeringen har därför gett Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) i uppdrag att ta 
fram en modell för beräkning och avsättning av 
förväntade förluster för myndighetens studielån 
samt beskriva övergången till och de finansiella 
konsekvenserna av en sådan modell. CSN ska 
samråda med Regeringskansliet, Riksgälds-
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kontoret och ESV och redovisa sitt uppdrag 
senast den 28 februari 2011 (dnr. U2010/4846).  

Regeringen förbereder en anpassning av de 
ekonomiadministrativa förordningarna till en ny 
budgetlag. Riksgäldskontoret och ESV har haft 
regeringens uppdrag att lämna förslag till sådana 
anpassningar. Riksgäldskontoret har lämnat 
förslag till en ny garanti- och kreditförordning 
medan ESV har lämnat förslag till en ny 
förordning om underlag för årsredovisning för 
staten, en ny anslagsförordning och en ny 
kapitalförsörjningsförordning (dnr Fi2010/3193 
respektive Fi2010/3397). Mindre ändringar 
behöver göras i flera andra förordningar.  

Den skärpning avseende beställnings-
bemyndiganden som utredningen föreslagit 
genomförs i viss utsträckning redan i denna 
proposition. Regeringens förslag till beställ-
ningsbemyndiganden är således i samtliga fall 
tidsbestämda med en sluttidpunkt. Därmed 
framgår det tydligare av förslagen under vilka år 
de ekonomiska åtaganden beräknas medföra 
utgifter.  

Regeringen har även infört nya 
budgeteringsprinciper för fleråriga EU-program. 
På statsbudgetens utgiftssida finns ett antal 
anslag för de utgifter som uppkommer inom 
fleråriga EU-program. Anslagen finansieras helt 
eller till större delen från EU-budgeten. Dessa 
anslag har budgeterats med jämn utgiftsprofil 
varje år under programperioden. EU-
programmen har i flera fall kommit igång senare 
än beräknat, vilket inneburit att anslagen i 
inledningen av programperioden varit över-
budgeterade och att ett stort anslagssparande 
uppstått. För att budgeterade medel totalt ska 
motsvara EU-programmens omfattning över 
hela programperioden har dessa anslag 
undantagits från indragning av anslagsbehållning, 
vilket medfört att det ackumulerade anslags-
sparandet blivit orimligt stort. Regeringen 
bedömer att de årliga anslagen på ett bättre sätt 
bör anpassas efter när utgifterna förväntas 
uppkomma för att anslagen ska ge en mer 
realistisk bild av förväntade utgifter och 
dessutom undvika stora anslagssparanden. 
Förändringen är av teknisk karaktär och 
förväntas inte påverka verksamhetens villkor 
eller omfattning. Den nya budgeteringsprincipen 
kommer från och med 2011 tillämpas på följande 
anslag:  

- utgiftsområde 8 Migration, anslag 1:8 Från 
EU-budgeten finansierade insatser för 
asylsökande och flyktingar, 

- utgiftsområde 13 Integration och jäm-
ställdhet, anslag 1:6 Från EU-budgeten 
finansierade insatser för integration av 
tredjelandsmedborgare, 

- utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv, anslag 1:6 Europeiska social-
fonden m.m. för perioden 2007–2013, 

- utgiftsområde 23 Areella näringar, lands-
bygd och livsmedel, anslag 1:16 Från EG-
budgeten finansierade strukturstöd till 
fisket m.m., anslag 1:23 Åtgärder för 
Landsbygdens miljö och struktur, och 
anslag 1:24 Från EG-budgeten finansierade 
åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur. 

 
På uppdrag av regeringen lämnade ESV hösten 
2009 rapporten Förslag till utvecklad finansiell 
styrning (ESV 2009:39). En del av  förslagen i 
rapporten har övervägts inom ramen för arbetet 
med en ny budgetlag. ESV:s övriga förslag 
bereds för närvarande i Regeringskansliet. 

12.5.2 Nya förutsättningar för 
resultatstyrningen  

I och med budgetarbetet för 2009 beslutade 
regeringen att ändra innehållet i och formerna 
för resultatstyrningen av myndigheterna och 
deras verksamhet. Den årliga styrningen av 
myndigheterna är numera inriktad mot 
verksamhetens resultat utifrån det instruktions-
enliga uppdraget.  

ESV har haft i uppdrag att följa upp 
regeringens resultatstyrning av myndigheterna. 
Uppdraget innefattade att belysa hur ett urval av 
myndigheter har agerat utifrån de nya 
förutsättningarna. Detta har ESV gjort genom 
att studera 17 myndigheter. Vidare har ESV 
genomfört en enkätundersökning som riktade 
sig till drygt 200 myndigheter. ESV har redovisat 
uppdraget i rapporten Resultatstyrning i rätt 
riktning (ESV 2009:24). I rapporten konstateras 
att de flesta myndigheter anser att regeringens 
styrning i och med nyordningen har blivit 
tydligare samt mer logisk och långsiktig. Vidare 
konstaterar ESV att de informella kontakterna 
har blivit fler, vilket förbättrar förutsättningarna 



PROP.  2010/11:1  

283 

för en verksamhetsanpassning. Dessutom har 
resultatredovisningarna i viss utsträckning 
förändrats utifrån de nya reglerna och har större 
tonvikt på prestationer. ESV anser att 
myndigheternas redovisning av kostnaden per 
prestation i flera fall uppvisar brister. 

Regeringen bedömer att de förändringar som 
skett de senaste åren leder resultatstyrningen i 
rätt riktning. Det är viktigt att detta arbete 
fortsätter. I och med förändringarna i förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag har myndigheterna fått ett 
större ansvar att utforma resultatredovis-
ningarna. Detta är ett område där ett fortsatt 
utvecklingsarbete bör ske. Det är viktigt att 
metodarbetet prioriteras och uppmärksammas av 
ledningen på myndigheterna, så att resultat-
redovisningarna fortsätter att utvecklas. Vidare 
pågår inom Regeringskansliet ytterligare arbete 
med att utveckla styrningen av statliga myndig-
heter och verksamheter.  

12.6 Tillämpningen av det 
finanspolitiska ramverket 

Riksrevisionen har vid flera tillfällen granskat 
regeringens redovisning i de ekonomisk- 
politiska propositionerna utifrån det finans-
politiska ramverket. De senaste gransknings-
rapporterna avser hur regeringen har tillämpat 
det finanspolitiska ramverket i 2009 års 
ekonomiska vårproposition (RiR 2009:14), 
budgetpropositionen för 2010 (RiR 2009:17) 
och 2010 års ekonomiska vårproposition (RiR 
2010:14). Referat från dessa rapporter redovisas i 
avsnitt 12.2.3. 

Regeringen arbetar kontinuerligt med att 
förbättra redovisningen i de ekonomiska 
propositionerna. Som en följd av Riksrevisionens 
tidigare kritik har regeringen i denna proposition 
gjort ett antal förbättringar av redovisningen av 
kommunsektorns finanser. Regeringen har i 
2010 års ekonomiska vårproposition förbättrat 
transparensen i redovisningen av de offentliga 
finansernas långsiktiga hållbarhet. I den 
propositionen tydliggjorde regeringen även 
kopplingen mellan hållbarhetsanalyserna och den 
valda nivån på överskottsmålet. I linje med vad 
Riksrevisionen föreslagit redovisade regeringen i 
2010 års ekonomiska vårproposition ett antal 

ställningstaganden kring hur den s.k. S2-
indikatorn ska tolkas. Regeringen vill också peka 
på att metoden för att beräkna S2-indikatorn 
följer den metod som EU-kommissionen 
använder för motsvarande beräkning.  

När det gäller Riksrevisionens synpunkter på 
uppföljningen av överskottsmålet hänvisas till 
avsnitt 12.1. 

Riksrevisionen har kritiserat att utbetalningen 
av det extra statsbidraget till kommunerna 
förlades till 2009 när medlen avsåg 2010. 
Regeringen anser att tidigareläggningen av 
utbetalningarna till 2009 ska ses i ljuset av den 
exceptionella osäkerhet om den ekonomiska 
utvecklingen som rådde vid tidpunkten för detta 
beslut. Regeringen bedömde att det var 
nödvändigt att ha en väsentlig säkerhetsmarginal 
under taket 2010 och redovisade tydligt att 
utbetalningen av det extra statsbidraget till 
kommuner och landsting förlades till 2009 för 
att det fanns ett större utrymme under taket det 
året. Dessutom angavs att en tidigarelagd 
utbetalning gav en positiv ränteeffekt för 
kommuner och landsting. Regeringen anser att 
under de omständigheter som rådde var en 
tidigareläggning av utbetalningen en bättre 
ordning jämfört med risken att få ett 
överskridande av utgiftstaket eller en fram-
tvingad höjning av detsamma. Tidigarelägg-
ningen var även förenlig med de bestämmelser 
om redovisning mot anslag och inkomsttitlar 
som finns i budgetlagen. Regeringen vill 
framhålla att utgiftstaket fastställs på en nivå 
som är förenlig med överskottsmålet och en 
långsiktigt hållbar finanspolitik. Utrymmet för 
reformer under utgiftstaket begränsas primärt av 
överskottsmålet, avvägningen mellan inkomst- 
och utgiftsreformer och behovet av en 
säkerhetsmarginal under utgiftstaket. Beaktas 
dessa förutsättningar finns det ingen risk för att 
utgiftstaket över tiden förlorar sin disciplinära 
funktion.  

Regeringen har utvecklat motiven till förslaget 
till nytt utgiftstak i den riktning som 
Riksrevisionen föreslår. Bland annat framgår det 
att motivet till den jämförelsevis låga årliga 
ökningstakten av utgiftstaket 2013 och 2014 är 
att budgeteringsmarginalen för 2013 och 2014 
ska minska jämfört med den förhållandevis stora 
marginalen 2012, så att utgiftstaket får en mer 
styrande effekt på utgiftsutvecklingen. 

 



 

Utdrag ur protokoll 
vid regeringssammanträde den 8 oktober 2010 

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden 
Björklund, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, 
Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Tolgfors, Björling, Ohlsson, 
Attefall, Engström, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt 

Föredragande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och 
statsråden Björklund, Olofsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, 
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Ohlsson, Attefall, Engström, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Hatt 
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Många studier visar att effekten på räntan av 
skulden är icke-linjär i meningen att effekten av 
en skuldökning är större för länder med relativt 
hög skuldsättningsgrad. Ny forskning visar ett 
starkt samband mellan höga skuldnivåer (över 90 
procent av BNP) och lägre ekonomisk tillväxt. 
En studie visar att tillväxttakten i BNP skiljer sig 
cirka 2 procentenheter mellan länder med låg 
skuldsättningsgrad (under 30 procent) och 
länder med hög skuldsättningsgrad (över 90 
procent).4 Det är därför oroande att många 
länder förväntas nå den senare nivån under de 
kommande åren. Enligt den Internationella 
valutafonden (IMF) kan den potentiella 
tillväxttakten i de utvecklade länderna aggregerat 
minska med över en halv procent om inte 
skuldsättningsgraden återvänder till nivåerna 
innan krisen.5  Det finns även forskning som 
visar att välfärdsnivån kan minska av hög 
offentlig skuldsättning genom att denna 
skuldsättning kan vara förenad med en 
försvagning av växelkursen. 

Forskningen på området visar sålunda att de 
skuldnivåer som många länder förväntas nå de 
närmaste åren riskerar att minska den långsiktiga 
tillväxten. Vid höga skuldnivåer ökar därtill 
risken för en negativ skulddynamik, vilket kan ge 
en okontrollerbar skuldutveckling. Skulden 
växer då okontrollerat till följd av att det inte 
finns tillräckliga intäkter för att betala räntorna 
och att nya lån tas för att betala ränteutgifterna, 
vilket i sin tur leder till behov av ytterligare lån 
med en allt högre ränta. Ju högre skulden och 
räntan är desto högre måste det primära 
sparandet (finansiellt sparande exklusive räntor) 
vara för att skulden ska stabiliseras eller minska. 
För de länder som har behov av konsolidering är 
det nödvändigt att trovärdigt redovisa hur dessa 
avses genomföras. Annars stiger räntorna för 
dessa länder och de får därmed större svårigheter 
att hålla skulden under kontroll. 

Att minska skulderna kan minska tillväxten på kort 
sikt 

De stora underskotten och de höga 
skuldnivåerna ställer krav på betydande 

 
from the Euro area, Economics Department Working Papers, No. 718, 

OECD. 
4 Reinhart, C. and K. Rogoff (2010), Growth in a Time of Debt, 

American Economic Review, vol. 100(2), s. 573-578. 
5 IMF (2010), Fiscal Monitor, Maj 2010. 

konsolideringar av de offentliga finanserna. IMF 
bedömer att det finns behov av en varaktig 
konsolidering på i genomsnitt 8,7 procent av 
BNP för de utvecklade länderna för att skulden 
ska ligga under 60 procent 2030 och 6,5 procent 
för att skuldsättningen ska återvända till nivån 
före krisen. Beräkningar från EU-kommissionen 
visar att med de konsolideringar som hittills 
presenterats i EMU-länderna förväntas skuld-
sättningsgraden vara ökande fram till 2020. För 
Sverige bedöms i stället bruttoskulden minska 
kraftigt, till under 30 procent av BNP 2020. 

 
Diagram 1.6 Utvecklingen av den konsoliderade brutto-
skulden innefattande de hitintills annonserade 
budgetförstärkningarna, Sverige och EMU-länderna,  
procent av BNP 
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Anm. Framskrivningen baseras på planerade budgetförstärkningar enligt 2010-
års Konvergensprogram. Hänsyn har tagits till de förväntade ökade kostnaderna 
av en åldrande befolkning. Hänsyn har inte tagits till skuldutvecklingens effekt 
på tillväxten. Skatteintäkterna har antagits återgå till 2007 års nivåer. 
Källa: European Commission (2010), Public Finances in the EMU–2010. 

 
Samtidigt som det är nödvändigt med en 
betydande konsolidering för att ta ned 
skuldnivåerna och undvika en accelererande 
skuld kan detta på kort sikt verka hämmande för 
tillväxten. Detta gäller i synnerhet om räntan 
redan i utgångsläget är låg och därigenom inte 
kan sänkas för att motverka en åtstramande 
finanspolitik. Det är troligt att den typ av 
konsolidering som krävs kommer att ha en 
kortsiktigt negativ effekt på tillväxten i de 
aktuella länderna. För länder med stora skulder 
kan det dock finnas s.k. omvända effekter av en 
konsolidering, dvs. att den ekonomiska 
aktiviteten ökar till följd av det ökade offentliga 
sparandet.6 Effekten på tillväxten i de länder som 

 
 
                                                      
6 Alesina, A. (2010), Fiscal adjustments: lessons from recent history, 

Paper prepared for the Ecofin meeting in Madrid April 15, 2010. 
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5 Den makroekonomiska utvecklingen 

Sammanfattning  
 

 

• Den svenska ekonomin fortsätter att åter-
hämta sig efter den djupaste globala lågkon-
junkturen sedan 1930-talet. Återhämtningen 
sker på bred front. Både produktionen och 
sysselsättningen har ökat i god takt under 
första halvåret 2010.  

• En expansiv ekonomisk politik och starka 
offentliga finanser har bidragit till att hus-
hållen och företagen har blivit allt mer opti-
mistiska och såväl konsumtionen som inves-
teringarna har tagit fart. Återhämtningen 
drivs också av en snabb uppgång i världshan-
deln, vilket leder till att svensk export ökar 
starkt.  

• Trots en stark tillväxt under 2010 befinner 
sig den svenska ekonomin i en lågkonjunk-
tur med hög arbetslöshet. Resursutnyttjan-
det är lågt men stiger successivt de närmaste 
åren till följd av en stark inhemsk efterfrå-
gan, en förbättrad konjunktur i omvärlden 
och en expansiv ekonomisk politik.  

• Det låga resursutnyttjandet bidrar till låga 
löneökningar och låg inflation de närmaste 
åren. Först under 2013 väntas den underlig-
gande inflationen vara i linje med Riksban-
kens inflationsmål. 

• Det råder stor osäkerhet om hur konjunktu-
ren kommer att utvecklas framöver. Sam-
mantaget bedöms riskerna för en svagare ut-
veckling dominera, framför allt till följd av 
en betydande risk för en svagare utveckling i 
omvärlden. 

 

 

I detta avsnitt redovisas prognosen för den eko-
nomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden 
till och med 2014.30 Dessutom analyseras två 
alternativa scenarier för den ekonomiska utveck-
lingen framöver. 

 
Tabell 5.1 Nyckeltal 
Utfall för 2009, prognos för 2010–2014 
Procentuell förändring om annat ej anges 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BNP -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8 

BNP, kalenderkorr. -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 2,9 

BNP-gap1 -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5 

Sysselsatta2 -2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 

Arbetade timmar3 
-2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3 

Produktivitet i 
näringslivet3 -3,6 2,8 2,8 2,6 1,9 1,8 

Arbetslöshet4 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0 

Löner5 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4 

KPI6 -0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 2,6 

Reporänta7 0,25 1,25 2,25 3,25 3,50 3,75 
1 Skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP i procent av potentiell BNP. 
2 15–74 år. 
3 Kalenderkorrigerad. 
4 I procent av arbetskraften, 15–74 år. 
5 Mätt enligt konjunkturlönestatistiken. 
6 Årsgenomsnitt. 
7 Vid årets slut. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar. 

 
 

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

och med den 20 september 2010 beaktats. Prognosen är baserad på nu 

gällande regler och av regeringen föreslagna och aviserade åtgärder i 

denna proposition. I bilaga 2 redovisas prognosens siffermässiga innehåll i 

detalj.  
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Diagram 7.8 Skatt på företagsvinster 
Miljarder kronor                                                        Procent av BNP 
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.  

Stigande statslåneränta ger högre intäkter från 
avkastningsskatten 

Intäkterna från avkastningsskatten, som tas ut på 
sparande i pensions- och kapitalförsäkringar, 
minskar mellan 2009 och 2010 till följd av att 
statslåneräntan fallit under 2009. Intäkterna 
beräknas uppgå till knappt 12 miljarder kronor 
2010, vilket är ca 1 miljard kronor lägre än 2009 
(se tabell 7.4). År 2011 beräknas intäkterna 
minska ytterligare till drygt 11 miljarder kronor. 

Intäkterna från avkastningsskatten styrs i stor 
utsträckning av statslåneräntans utveckling, även 
om de också påverkas av hur priset på aktier och 
andra värdepapper utvecklas. Om statslåneräntan 
ökar med 1 procentenhet ökar intäkterna från 
avkastningsskatten året därpå med ca 4 miljarder 
kronor. En stigande statslåneränta fr.o.m. 2011 
medför att intäkterna från avkastningsskatten 
ökar, för att 2014 uppgå till 23 miljarder kronor. 

Höjd skatt på vattenkraftverk ger högre intäkter 
från fastighetsskatt 

Intäkterna från fastighetsskatt och kommunal 
fastighetsavgift beräknas uppgå till knappt 
26 miljarder kronor 2009 (se tabell 7.8). Det är 
knappt 2 miljarder kronor högre än 2008, varav 
höjda taxeringsvärden ökade intäkterna med ca 
1 miljard kronor.  

År 2010 beräknas intäkterna från fastighets-
skatt och kommunal fastighetsavgift vara i stort 
sett oförändrade. Fastighetsskatteintäkterna 
ökar 2011 i huvudsak till följd av att fastighets-
skatten på vattenkraftverk höjs från 2,2 till 

2,8 procent. Sammanlagt uppgår intäkterna till ca 
27 miljarder kronor 2011 (se tabell 7.8). 

 
Tabell 7.8 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 
Miljarder kronor 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Småhus 10,5 12,3 12,1 12,3 12,8 13,0 13,3

  varav kommunal avgift 9,9 11,4 11,8 11,9 12,5 12,7 13,0

Hyreshus, bostads-
lägenheter 2,9 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

  varav kommunal avgift 2,6 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Hyreshus, lokaler 6,0 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5

Industrier 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Vattenkraft 2,9 3,0 2,9 3,7 3,7 3,7 3,7

Summa 24,0 25,7 25,8 26,8 27,4 27,8 28,2

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror 

Mervärdesskatt och punktskatter bildar tillsam-
mans inkomsthuvudgruppen skatt på konsum-
tion och insatsvaror. År 2011 beräknas skatt på 
konsumtion och insatsvaror utgöra ca 
30 procent av de totala skatteintäkterna, där 
mervärdesskatten och punktskatterna svarar för 
21 respektive 8 procentenheter. Prognosen för 
skatt på konsumtion och insatsvaror redovisas i 
tabell 7.9. 

 
Tabell 7.9 Skatt på konsumtion och insatsvaror 
Miljarder kronor och årlig procentuell förändring 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Skatt på konsumtion 419 423 444 456 475 495 516

Utvecklingstakt (%) 4,8 1,0 5,1 2,5 4,2 4,4 4,0

Mervärdeskatt 300 302 320 329 344 360 377

Utvecklingstakt (%) 5,4 0,5 6,2 2,8 4,6 4,7 4,6

Punktskatter 118 121 124 126 130 135 139

Utvecklingstakt (%) 3,2 2,4 2,2 1,9 3,1 3,7 2,6

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid. 
Källor: Skatteverket och egna beräkningar. 

 
Intäkterna från mervärdesskatten kommer i 
huvudsak från hushållens konsumtion. Eftersom 
mervärdesskatten är differentierad mellan olika 
varu- och tjänstegrupper beror intäkterna både 
på den totala konsumtionen och på sammansätt-
ningen i konsumtionen. Utöver hushållens kon-
sumtion består skattebasen för mervärdesskatten 
också av offentlig konsumtion samt av invester-
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      1000-tal kronor  

  
5 Sveriges Domstolar 4 741 718
6 Kriminalvården 7 449 802
7 Brottsförebyggande rådet 68 931
8 Rättsmedicinalverket 312 013
9 Gentekniknämnden 4 288
10 Brottsoffermyndigheten 33 700
11 Ersättning för skador på grund av brott 89 474
12 Rättsliga biträden m.m. 1 725 657
13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 33 163
14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 20 674
15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 157
16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 12 619
17 Domarnämnden 7 000

  
5 Internationell samverkan 2 001 841

  
1 Avgifter till internationella organisationer 1 448 554
2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 137 844
3 Nordiskt samarbete 13 995
4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse 

kostnader för rättsväsendet 3 826
5 Inspektionen för strategiska produkter 27 312
6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande 

säkerhetspolitik och nedrustning 55 757
7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

(SIPRI) 23 787
8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 13 325
9 Svenska institutet 92 551
10 Information om Sverige i utlandet 14 475
11 Samarbete inom Östersjöregionen 170 415

  
6 Försvar och samhällets krisberedskap 45 306 118

  
1 Försvar 41 339 528
1 Förbandsverksamhet och beredskap 21 175 190
2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 2 310 834
3 Anskaffning av materiel och anläggningar 9 125 855
4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 639 196
5 Forskning och teknikutveckling 737 031
6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 24 900
7 Officersutbildning m.m. 254 548
8 Försvarets radioanstalt 723 343
9 Totalförsvarets forskningsinstitut 162 005
10 Nämnder m.m. 5 801
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      1000-tal kronor  

  
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 866 635

  
1 Skogsstyrelsen 362 563
2 Insatser för skogsbruket 223 070
3 Internationellt skogssamarbete 1 397
4 Statens veterinärmedicinska anstalt 118 047
5 Bidrag till veterinär fältverksamhet 104 617
6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 12 933
7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 124 349
8 Ersättningar för viltskador m.m. 47 778
9 Statens jordbruksverk 441 387
10 Bekämpande av växtsjukdomar 8 000
11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 6 599 000
12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 342 374
13 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472
14 Fiskeriverket 84 715
15 Strukturstöd till fisket m.m. 28 000
16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 70 000
17 Fiskevård 12 416
18 Livsmedelsverket 205 017
19 Livsmedelsstatistik 23 287
20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-

budgeten 7 356
21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 103 410
22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 42 866
23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 380 698
24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö 

och struktur 3 242 895
25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 26 830
26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 2 616
27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 029
28 Främjande av rennäringen m.m. 117 915
29 Sveriges lantbruksuniversitet 1 653 413
30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 401 758
31 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 427

  
24 Näringsliv 5 473 580

  
1 Näringspolitik 5 071 220
1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader 143 009
2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 1 938 133
3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. 468 231
4 Tillväxtverket 358 942
5 Näringslivsutveckling m.m. 641 009
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Tabell 10 Hushållens ekonomi 

Hushållens inkomster            

 Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Real disponibel inkomst2  2,1 3,8 5,4 3,1 1,3 1,2 3,4 2,9 2,1 2,0 

Prisindex3 1304 1,1 1,2 1,4 2,8 1,8 1,3 0,3 1,0 1,8 2,2 

Nominell disponibel inkomst 
1 629 3,1 5,1 6,8 6,0 3,1 2,4 3,8 3,9 4,0 4,2 

   varav             

   Lönesumma4 1 304 3,6 5,4 6,9 5,3 0,2 2,8 3,5 4,6 4,9 4,9 

   Övriga faktorinkomster 196 5,0 6,7 10,1 3,0 -5,1 1,4 3,0 4,0 4,6 4,7 

   Räntor och utdelningar, netto5 62 0,3 0,9 0,4 0,2 0,0 -0,2 1,0 0,6 0,2 0,2 

   Offentliga transfereringar 535 1,8 2,0 -1,2 1,6 6,2 0,5 -0,5 1,2 2,1 2,3 

     varav             

     Pensioner 281 0,7 2,8 4,0 5,5 7,4 0,0 0,0 4,1 5,0 4,8 

     Sjukdom 110 3,7 0,0 -1,4 -3,1 -2,3 -6,4 -3,1 -1,3 -1,3 -0,4 

     Arbetsmarknad 33 -0,3 -9,0 -32,5 -20,7 53,5 15,7 -6,7 -14,9 -10,3 -11,5 

     Familjer och barn 56 2,8 8,7 1,9 2,0 2,1 3,9 4,2 3,8 2,3 2,4 

     Studier 13 2,9 5,3 -10,0 4,9 9,0 7,3 0,1 -6,0 -0,3 0,3 

     Övrigt 41 4,0 6,2 -0,8 3,8 1,8 3,7 1,4 -0,5 -0,6 0,0 

   Privata transfereringar 61 11,0 4,5 6,4 9,0 3,0 5,1 5,5 5,8 5,0 5,9 

   Skatter och avgifter 530 4,6 5,1 1,1 -0,4 -4,5 0,3 1,6 4,5 5,2 4,9 

Hushållens sparande            

 Mdkr Andel av disponibel inkomst   
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Eget sparande 113 -0,7 0,4 2,0 5,0 6,9 3,9 3,8 3,4 2,7 2,3 

Nettosparande i avtalspensioner 
(inklusive pps) 111 6,6 6,7 7,5 7,0 6,8 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4 

Total sparkvot6 224 5,5 7,0 9,4 12,0 13,7 10,4 10,2 9,8 9,1 8,7 

Finansiellt sparande 184 2,7 3,2 5,3 8,1 11,3 9,0 8,7 8,5 7,9 7,5 
1 Löpande priser. 
2 Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter. 
3 Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter. 
4 Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön. 
5 Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring. 
6 Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner (inkl. 
PPS)). 
Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid 
beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger 
kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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1 Specifikation av statsbudgetens utgifter 
för 2011  

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2011. Anslagen är fördelade på utgiftsområden. 
Samtliga anslag är ramanslag. 
 
      1000-tal kronor  

   
1 Rikets styrelse 11 632 895
   
1 Statschefen 122 183
1 Kungliga hov- och slottsstaten 122 183
   
2 Riksdagen samt JO m.m. 1 589 496
1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 831 969
2 Riksdagens förvaltningsanslag 682 787
3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 74 740
   
3 Sametinget 34 329
1 Sametinget 34 329
   
4 Regeringskansliet m.m. 6 550 980
1 Regeringskansliet m.m.  6 550 980
   
5 Länsstyrelserna 2 349 116
1 Länsstyrelserna m.m. 2 349 116
   
6 Demokratipolitik 284 050
1 Allmänna val och demokrati 30 090
2 Justitiekanslern 30 191
3 Datainspektionen 37 028
4 Svensk författningssamling 1 200
5 Valmyndigheten 15 341
6 Stöd till politiska partier 170 200
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      1000-tal kronor  

   
7 Nationella minoriteter 85 417
1 Åtgärder för nationella minoriteter 85 417

  
8 Mediefrågor 598 425
1 Presstödsnämnden 6 128
2 Presstöd 567 119
3 Myndigheten för radio och tv 25 178

  
9 Sieps samt EU-information 18 899
1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-

information 18 899
  

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 998 129
  

1 Statskontoret 84 975
2 Kammarkollegiet 79 406
3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 44 485
4 Arbetsgivarpolitiska frågor 2 443
5 Statliga tjänstepensioner m.m. 10 785 000
6 Finanspolitiska rådet 7 357
7 Konjunkturinstitutet 52 850
8 Ekonomistyrningsverket 108 614
9 Statistiska centralbyrån 532 268
10 Bidragsfastigheter 340 000
11 Finansinspektionen 286 154
12 Riksgäldskontoret 306 973
13 Bokföringsnämnden 11 203
14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 370
15 Riksrevisionen 299 031
16 Finansmarknadsforskning 30 000
17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 25 000

  
3 Skatt, tull och exekution 10 008 981

  
1 Skatteverket 6 688 837
2 Kronofogdemyndigheten 1 731 497
3 Tullverket 1 588 647

  
4 Rättsväsendet 36 757 653

  
1 Polisorganisationen 19 687 663
2 Säkerhetspolisen 951 795
3 Åklagarmyndigheten 1 184 292
4 Ekobrottsmyndigheten 427 707
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      1000-tal kronor  

  
5 Sveriges Domstolar 4 741 718
6 Kriminalvården 7 449 802
7 Brottsförebyggande rådet 68 931
8 Rättsmedicinalverket 312 013
9 Gentekniknämnden 4 288
10 Brottsoffermyndigheten 33 700
11 Ersättning för skador på grund av brott 89 474
12 Rättsliga biträden m.m. 1 725 657
13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 33 163
14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 20 674
15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 157
16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 12 619
17 Domarnämnden 7 000

  
5 Internationell samverkan 2 001 841

  
1 Avgifter till internationella organisationer 1 448 554
2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 137 844
3 Nordiskt samarbete 13 995
4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse 

kostnader för rättsväsendet 3 826
5 Inspektionen för strategiska produkter 27 312
6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande 

säkerhetspolitik och nedrustning 55 757
7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

(SIPRI) 23 787
8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 13 325
9 Svenska institutet 92 551
10 Information om Sverige i utlandet 14 475
11 Samarbete inom Östersjöregionen 170 415

  
6 Försvar och samhällets krisberedskap 45 306 118

  
1 Försvar 41 339 528
1 Förbandsverksamhet och beredskap 21 175 190
2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 2 310 834
3 Anskaffning av materiel och anläggningar 9 125 855
4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 6 639 196
5 Forskning och teknikutveckling 737 031
6 Totalförsvarets pliktverk 24 900
7 Officersutbildning m.m. 254 548
8 Försvarets radioanstalt 723 343
9 Totalförsvarets forskningsinstitut 162 005
10 Nämnder m.m. 5 801
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      1000-tal kronor  

  
11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och 

exportstöd m.m. 78 925
12 Försvarsexportmyndigheten 80 000
13 Försvarsunderrättelsedomstolen 8 860
14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet 13 040

  
2 Samhällets krisberedskap 3 607 514
1 Kustbevakningen 999 336
2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor 59 850
3 Ersättning för räddningstjänst m.m. 21 080
4 Krisberedskap 1 154 178
5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet 122 000
6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst 

enligt avtal 178 000
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 988 046
8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF 45 024
9 Statens haverikommission 40 000

  
3 Strålsäkerhet 309 452
1 Strålsäkerhetsmyndigheten 309 452
  
4 Elsäkerhet 49 624
1 Elsäkerhetsverket 49 624

  
7 Internationellt bistånd 30 512 985

  
1 Internationellt utvecklingssamarbete 29 180 822
1 Biståndsverksamhet 28 101 418
2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 946 110
3 Nordiska Afrikainstitutet 14 963
4 Folke Bernadotteakademin 55 675
5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 40 000
6 Institutet för utvärdering av internationellt 

utvecklingssamarbete 22 656
  

2 Reformsamarbete i Östeuropa 1 332 163
1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 332 163

  
8 Migration 7 157 361

  
1 Migrationsverket 2 416 981
2 Ersättningar och bostadskostnader 3 026 387
3 Migrationspolitiska åtgärder 405 437
4 Domstolsprövning i utlänningsärenden 503 419
5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden 158 800
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      1000-tal kronor  

  
6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 230 255
7 Utresor för avvisade och utvisade 279 202
8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och 

flyktingar 136 880
  
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 60 066 950

  
1 Hälso- och sjukvårdspolitik 33 722 014
1 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 18 696
2 Statens beredning för medicinsk utvärdering 56 168
3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 111 348
4 Tandvårdsförmåner m.m.  6 694 480
5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 23 200 000
6 Bidrag till hälso- och sjukvård 944 765
7 Sjukvård i internationella förhållanden 603 425
8 Bidrag till psykiatri 887 942
9 Prestationsbunden vårdgaranti 1 000 000
10 Bidrag för mänskliga vävnader och celler 74 000
11 Läkemedelsverket 113 190
12 Myndigheten för vårdanalys 18 000

  
2 Folkhälsopolitik 962 375
1 Statens folkhälsoinstitut 133 973
2 Smittskyddsinstitutet 196 923
3 Alkoholsortimentsnämnden 222
4 Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 19 579
5 Bidrag till WHO 34 665
6 Folkhälsopolitiska åtgärder 89 754
7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska åtgärder  256 757
8 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar 145 502
9 Insatser för vaccinberedskap 85 000

  
3 Handikappolitik 203 100
1 Myndigheten för handikappolitisk samordning 20 358
2 Bidrag till handikapporganisationer 182 742

  
4 Stöd till personer med funktionsnedsättning 20 875 050
1 Personligt ombud 104 460
2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet 323 012
3 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation 31 578
4 Bilstöd till personer med funktionshinder 256 000
5 Kostnader för statlig assistansersättning 20 160 000
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      1000-tal kronor  

  
5 Äldrepolitik 1 906 730
1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken 1 906 730

  
6 Socialtjänstpolitik 1 027 235
1 Statens institutionsstyrelse 835 543
2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. 191 692

  
7 Barnrättspolitik 46 927
1 Barnombudsmannen 18 342
2 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 14 624
3 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter 

i Sverige 13 961
  

8 Forskningspolitik 423 753
1 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning 25 313
2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning 398 440

  
9 Socialstyrelsen 899 766
1 Socialstyrelsen 899 766

  
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 93 840 789

  
1 Ersättning vid sjukdom och handikapp 86 412 545
1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 21 964 816
2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m. 57 971 029
3 Handikappersättningar 1 250 000
4 Arbetsskadeersättningar m.m. 4 181 000
5 Ersättning för kroppsskador 45 700
6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och 

sjukvård 1 000 000
  

2 Myndigheter 7 428 244
1 Försäkringskassan 7 363 930
2 Inspektionen för socialförsäkringen 64 314
  
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 40 624 493

  
1 Ersättning vid ålderdom 40 056 000
1 Garantipension till ålderspension 18 103 000
2 Efterlevandepensioner till vuxna 14 444 000
3 Bostadstillägg till pensionärer 6 986 000
4 Äldreförsörjningsstöd 523 000
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2 Myndigheter 568 493
1 Pensionsmyndigheten 568 493

  
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 73 092 355

  
1 Allmänna barnbidrag 24 398 000
2 Föräldraförsäkring 33 992 171
3 Underhållsstöd 2 059 000
4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner 35 784
5 Barnpension och efterlevandestöd till barn 921 000
6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn 2 801 400
7 Pensionsrätt för barnår 5 345 000
8 Bostadsbidrag 3 540 000

  
13 Integration och jämställdhet 6 027 600

  
1 Integration 5 666 943
1 Integrationsåtgärder 127 905
2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 4 510 283
3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 521 536
4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända 

invandrare 474 700
5 Hemutrustningslån 8 519
6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av 

tredjelandsmedborgare 24 000
  

2 Diskriminering 120 418
1 Diskrimineringsombudsmannen 93 500
2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 26 918

  
3 Jämställdhet 240 239
1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 240 239

  
14 Arbetsmarknad och arbetsliv 69 631 844

  
1 Arbetsmarknad 68 921 830
1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 5 931 062
2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 36 936 325
3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 7 396 479
4 Lönebidrag och Samhall m.m. 16 089 355
5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 102 893
6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 1 346 000
7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 27 408
8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 55 561
9 Bidrag till administration av grundbeloppet 52 444
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10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8 303
11 Bidrag till lönegarantiersättning 976 000

  
2 Arbetsliv 710 014
1 Arbetsmiljöverket 591 037
2 Arbetsdomstolen 30 239
3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 92
4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 32 622
5 Medlingsinstitutet 56 024

  
15 Studiestöd 23 472 135

  
1 Studiehjälp m.m. 3 889 203
2 Studiemedel m.m. 14 011 979
3 Studiemedelsräntor m.m. 5 142 637
4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss 

föräldrautbildning i teckenspråk 61 150
5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 31 000
6 Centrala studiestödsnämnden m.m. 324 106
7 Överklagandenämnden för studiestöd 12 060

  
16 Utbildning och universitetsforskning 54 531 516

  
1 Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning 11 706 075
1 Statens skolverk 315 768
2 Statens skolinspektion 338 543
3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 704 200
4 Sameskolstyrelsen 26 659
5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 917 040
6 Särskilda insatser inom skolområdet 419 761
7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk 

verksamhet, m.m. 3 660 000
8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 151 603
9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 101 565
10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 1 046 100
11 Förstärkning av basfärdigheter 400 000
12 Bidrag till vissa studier 15 525
13 Myndigheten för yrkeshögskolan 104 830
14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. 8 721
15 Statligt stöd till vuxenutbildning 3 350 142
16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet 

m.m.  145 618
  

2 Universitet och högskolor 37 174 248
1 Högskoleverket 177 031
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2 Verket för högskoleservice 19 957
3 Uppsala universitet: Grundutbildning 1 393 036
4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning 1 717 156
5 Lunds universitet: Grundutbildning 1 756 694
6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning 1 754 167
7 Göteborgs universitet: Grundutbildning 1 770 474
8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning 1 319 593
9 Stockholms universitet: Grundutbildning 1 601 402
10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning 1 373 807
11 Umeå universitet: Grundutbildning 1 206 975
12 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning 935 352
13 Linköpings universitet: Grundutbildning 1 295 829
14 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning 695 834
15 Karolinska institutet: Grundutbildning 704 019
16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning 1 201 613
17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning 1 063 687
18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning 999 582
19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning 628 702
20 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning 322 059
21 Karlstads universitet: Grundutbildning 591 229
22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning 189 142
23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning 958 670
24 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning 266 652
25 Örebro universitet: Grundutbildning 664 018
26 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning 207 485
27 Mittuniversitetet: Grundutbildning 515 111
28 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning 190 623
29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning 297 326
30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning 80 617
31 Malmö högskola: Grundutbildning 874 647
32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning 101 332
33 Mälardalens högskola: Grundutbildning 589 894
34 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning 75 382
35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning 49 438
36 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning 113 295
37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning 86 840
38 Högskolan i Borås: Grundutbildning 441 487
39 Högskolan Dalarna: Grundutbildning 430 234
40 Högskolan på Gotland: Grundutbildning 136 410
41 Högskolan i Gävle: Grundutbildning 410 470
42 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning 365 602
43 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning 344 199
44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning 321 473
45 Högskolan Väst: Grundutbildning 343 014
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46 Konstfack: Grundutbildning 130 543
47 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning 59 694
48 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning 136 440
49 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning 18 358
50 Södertörns högskola: Grundutbildning 371 806
51 Försvarshögskolan: Grundutbildning 22 675
52 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. 2 692 546
53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. 479 520
54 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa 

högskolor 487 804
55 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 2 193 303

  
3 Forskning 5 546 201
1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 4 348 279
2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 260 061
3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 115 730
4 Rymdforskning 94 759
5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 108 791
6 Institutet för rymdfysik 47 793
7 Kungl. biblioteket 328 330
8 Polarforskningssekretariatet 36 861
9 Sunet 42 740
10 Centrala etikprövningsnämnden 9 018
11 Regionala etikprövningsnämnder 39 380
12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 114 459

  
4 Vissa gemensamma ändamål 104 992
1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet 57 559
2 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer 30 886
3 Kostnader för Svenska Unescorådet 4 493
4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och 

forskning 12 054
  

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 194 817
  

1 Kulturområdesövergripande verksamhet 1 705 768
1 Statens kulturråd 45 906
2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 

internationellt kulturutbyte och samarbete 213 478
3 Skapande skola 150 079
4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet 35 983
5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 9 898
6 Bidrag till regional kulturverksamhet 1 241 077
7 Myndigheten för kulturanalys 9 347
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2 Teater, dans och musik 1 231 062
1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, 

Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 944 815
2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål 166 503
3 Statens musikverk 119 744

  
3 Litteraturen, läsandet och språket 278 357
1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 123 682
2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 85 272
3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur 16 548
4 Institutet för språk- och folkminnen 52 855
  
4 Bildkonst, arkitektur, form och design 79 339
1 Statens konstråd 7 788
2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 33 100
3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 11 252
4 Bidrag till bild- och formområdet 27 199

  
5 Kulturskaparnas villkor 343 772
1 Konstnärsnämnden 18 015
2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 325 757

  
6 Arkiv 343 653
1 Riksarkivet 343 653
  
7 Kulturmiljö 922 228
1 Riksantikvarieämbetet 210 510
2 Bidrag till kulturmiljövård 251 718
3 Kyrkoantikvarisk ersättning 460 000

  
8 Museer och utställningar 1 296 722
1 Centrala museer: Myndigheter 932 932
2 Centrala museer: Stiftelser 235 081
3 Bidrag till vissa museer 42 213
4 Riksutställningar 43 071
5 Forum för levande historia 43 345
6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål 80

  
9 Trossamfund 55 131
1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 4 899
2 Stöd till trossamfund 50 232

  
10 Film 287 324
1 Filmstöd 287 324
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11 Medier 166 252
1 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland 21 261
2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen 2 173
3 Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet 583
4 Statens medieråd 16 779
5 Stöd till taltidningar 125 456

  
12 Ungdomspolitik 277 551
1 Ungdomsstyrelsen 27 111
2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 250 440
  
13 Politik för det civila samhället 1 832 921
1 Stöd till idrotten 1 704 851
2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 32 164
3 Bidrag för kvinnors organisering 28 163
4 Stöd till friluftsorganisationer 27 785
5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 000
6 Insatser för den ideella sektorn 24 958

  
14 Folkbildning 3 328 154
1 Bidrag till folkbildningen 3 274 817
2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning 37 555
3 Bidrag till kontakttolkutbildning 15 782

  
15 Tillsyn av spelmarknaden 46 583
1 Lotteriinspektionen 46 583
  
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande 

samt konsumentpolitik 1 282 195
  

1 Bostadsmarknad 356 803
1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 17 702
2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 99 500
3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 48 970
4 Räntebidrag m.m. 190 631

  
2 Hållbart samhällsbyggande 738 007
1 Boverket 175 449
2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 32 802
3 Statens geotekniska institut 32 102
4 Lantmäteriet 489 135
5 Statens va-nämnd 8 519
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3 Konsumentpolitik 187 385
1 Marknadsdomstolen 10 265
2 Konsumentverket 110 669
3 Allmänna reklamationsnämnden 29 607
4 Fastighetsmäklarnämnden 15 011
5 Åtgärder på konsumentområdet 17 459
6 Bidrag till miljömärkning av produkter 4 374
  
19 Regional tillväxt 3 509 701

  
1 Regionala tillväxtåtgärder 1 515 837
2 Transportbidrag 448 864
3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 1 545 000

  
20 Allmän miljö- och naturvård 5 128 861

  
1 Miljöpolitik 4 580 460
1 Naturvårdsverket 375 332
2 Miljöövervakning m.m. 294 993
3 Åtgärder för värdefull natur 829 952
4 Sanering och återställning av förorenade områden 531 518
5 Miljöforskning 91 878
6 Kemikalieinspektionen 189 448
7 Internationellt miljösamarbete 141 031
8 Stockholms internationella miljöinstitut 11 928
9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 206 666
10 Klimatanpassning 117 000
11 Inspire 50 000
12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 578 749
13 Insatser för internationella klimatinvesteringar 228 100
14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med 

Ryssland 60 000
15 Hållbara städer 30 000
16 Skydd av värdefull natur 742 000
17 Havs- och vattenmiljömyndigheten 101 865
  
2 Miljöforskning 548 401
1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 46 135
2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande: Forskning 502 266

  



PROP.  2010/11 :1  BILAGA 1  

18 

      1000-tal kronor  

  
21 Energi 2 870 194

  
1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader 237 936
2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. 140 000
3 Insatser för uthållig energianvändning 119 909
4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 70 000
5 Energiforskning 1 315 804
6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av 

Barsebäcksverket  184 000
7 Planeringsstöd för vindkraft m.m. 20 000
8 Stöd för installation av solvärme 25 000
9 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader 90 217
10 Energiteknik 122 000
11 Elberedskap 250 000
12 Energieffektiviseringsprogram 270 000
13 Avgifter till internationella organisationer 25 328

  
22 Kommunikationer 40 124 753

  
1 Transportpolitik 39 763 622
1 Väghållning 20 702 367
2 Banhållning 12 824 814
3 Trafikverket 1 532 046
4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. 143 308
5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 62 284
6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 103 013
7 Trafikavtal 831 000
8 Viss internationell verksamhet 25 085
9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 40 509
10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska 

nätverk 348 500
11 Trängselskatt i Stockholm 832 523
12 Transportstyrelsen 2 257 705
13 Trafikanalys 60 468

  
2 Politiken för informationssamhället 361 131
1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa 

myndighetsuppgifter 25 372
2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade 148 749
3 Grundläggande betaltjänster 49 000
4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. 18 010
5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 120 000
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23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 17 866 635

  
1 Skogsstyrelsen 362 563
2 Insatser för skogsbruket 223 070
3 Internationellt skogssamarbete 1 397
4 Statens veterinärmedicinska anstalt 118 047
5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen 104 617
6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 12 933
7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 124 349
8 Ersättningar för viltskador m.m. 47 778
9 Statens jordbruksverk 441 387
10 Bekämpande av växtsjukdomar 8 000
11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 6 599 000
12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 342 374
13 Finansiella korrigeringar m.m. 75 472
14 Fiskeriverket 84 715
15 Strukturstöd till fisket m.m. 28 000
16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. 70 000
17 Fiskevård 12 416
18 Livsmedelsverket 205 017
19 Livsmedelsstatistik 23 287
20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-

budgeten 7 356
21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 103 410
22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 42 866
23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 3 380 698
24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö 

och struktur 3 242 895
25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 26 830
26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 2 616
27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 1 029
28 Främjande av rennäringen m.m. 117 915
29 Sveriges lantbruksuniversitet 1 653 413
30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 401 758
31 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 427

  
24 Näringsliv 5 473 580

  
1 Näringspolitik 5 071 220
1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader 143 009
2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 1 938 133
3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. 468 231
4 Tillväxtverket 358 942
5 Näringslivsutveckling m.m. 641 009
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6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 78 748
7 Turistfrämjande 140 035
8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk 

undersökningsverksamhet m.m. 180 334
9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning 5 673
10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av 

oljelagringsanläggningar, m.m. 8 501
11 Patentbesvärsrätten 18 250
12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer 7 952
13 Bidrag till terminologisk verksamhet 4 190
14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 24 481
15 Rymdverksamhet 257 977
16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 8 327
17 Konkurrensverket 127 826
18 Konkurrensforskning 14 344
19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av 

kanalen 19 910
20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt 

ägda företag m.m. 42 950
21 Kapitalinsatser i statliga bolag 1 000
22 Avgifter till vissa internationella organisationer 17 780
23 Finansiering av rättegångskostnader 10 000
24 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m. 110 000
25 Avgifter till internationella organisationer 442 518
26 Bolagsverket 1 100

  
2 Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande 402 360
1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: 

Myndighetsverksamhet 22 759
2 Kommerskollegium 79 920
3 Exportfrämjande verksamhet 193 889
4 Investeringsfrämjande 58 863
5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 15 417
6 Bidrag till standardiseringen 31 512

  
25 Allmänna bidrag till kommuner 88 024 654

  
1 Kommunalekonomisk utjämning 85 003 373
2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader 3 017 231
3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska 

området 4 050

  



PROP.  2010/11 :1  BILAGA 1  

21 

      1000-tal kronor  

  
26 Statsskuldsräntor m.m. 25 970 000

  
1 Räntor på statsskulden 25 800 000
2 Oförutsedda utgifter 10 000
3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med 

upplåning och skuldförvaltning 160 000
  

27 Avgiften till Europeiska unionen 30 637 317
  

1 Avgiften till Europeiska unionen 30 637 317
 
SUMMA ANSLAG 810 746 352
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2 Specifikation av statsbudgetens 
inkomster för 2011 

I det följande beräknas statsbudgetens inkomster för 2011. Inkomsterna är fördelade på inkomsttyper 
och inkomsttitlar. 

 
        1000–tal kronor
    
Skatt på arbete  892 448 688
    
1100 Direkta skatter på arbete  481 310 913
    
1110 Inkomstskatter  570 277 212
 1111 Statlig inkomstskatt 41 812 494
  1115 Kommunal inkomstskatt   528 464 718
    
1120 Allmän pensionsavgift  93 445 550
  1121 Allmän pensionsavgift 93 445 550
    
1130 Artistskatt   131 277
  1131 Artistskatt 131 277
    
1140 Skattereduktioner  -182 543 126
 1141 Allmän pensionsavgift  -92 650 601
 1144 Fastighetsavgift  -108 000
 1149 Bredband  0
 1151 Sjöinkomst  -77 846
 1152 Stormskador  0
 1153 Jobbskatteavdrag  -79 312 179
  1154 Husarbeten -10 394 500
    
1200 Indirekta skatter på arbete  411 137 775
1210 Arbetsgivaravgifter  417 081 880
 1211 Sjukförsäkringsavgift  62 440 377
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 1212 Föräldraförsäkringsavgift 27 364 309
 1213 Arbetsskadeavgift 8 458 059
 1214 Ålderspensionsavgift 136 881 068
 1215 Efterlevandepensionsavgift 14 552 837
 1216 Arbetsmarknadsavgift 35 671 989
 1217 Allmän löneavgift 114 805 713
 1218 Ofördelade avgifter 0
  1219 Nedsatta avgifter  16 907 528
   
1240 Egenavgifter 12 494 479
 1241 Sjukförsäkringsavgift 1 320 644
 1242 Föräldraförsäkringsavgift 921 734
 1243 Arbetsskadeavgift 284 602
 1244 Ålderspensionsavgift, netto 4 612 998
 1245 Efterlevandepensionsavgift 712 621
 1246 Arbetsmarknadsavgift 532 541
 1247 Allmän löneavgift 2 455 504
 1248 Ofördelade avgifter 0
  1249 Nedsatta avgifter 1 653 835
   
1260 Avgifter till pensionssystemet -27 981 675
  1261 Avgifter till pensionssystemet  -27 981 675
   
1270 Särskild löneskatt 34 440 143
 1271 Pensionskostnader, företag 27 933 051
 1272 Pensionskostnader, staten 3 318 715
 1273 Förvärvsinkomster 2 039 478
 1274 Egenföretagare 1 148 899
  1275 Övrigt 0
   
1280 Nedsättningar -25 711 363
 1281 Sjöfartsstöd -1 854 000
 1282 Arbetsgivaravgifter -16 907 528
 1283 Egenavgifter, generell nedsättning -1 571 456
 1284 Egenavgifter, regional nedsättning -82 379
  1285 Nystartjobb   -5 296 000
   
1290 Tjänstegruppliv 814 311
  1291 Tjänstegruppliv 814 311
   
1300 Skatt på kapital 189 705 659
   
1310 Skatt på kapital, hushåll 32 935 496
 1311 Skatt på kapital 55 768 546
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 1312 Skattereduktion kapital  -22 839 918
 1313 Expansionsmedelsskatt  6 868
  1314 Skattereduktion riskkapital 0
    
1320 Skatt på företagsvinster  104 765 282
 1321 Skatt på företagsvinster  104 765 282
  1322 Skattereduktioner 0
    
1330 Kupongskatt  3 575 746
  1331 Kupongskatt 3 575 746
    
1340 Avkastningsskatt  11 268 634
 1341 Avkastningsskatt, hushåll  232 683
 1342 Avkastningsskatt, företag  10 761 131
  1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande 274 820
    
1350 Fastighetsskatt  26 828 141
 1351 Fastighetsskatt, hushåll  483 292
 1352 Fastighetsskatt, företag  11 532 992
 1353 Kommunal fastighetsavgift, hushåll  11 608 400
  1354 Kommunal fastighetsavgift, företag 3 203 457

    
1360 Stämpelskatt  10 332 360
  1361 Stämpelskatt 10 332 360
    
1380 Arvsskatt  0
  1381 Arvsskatt   0
    
1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror  449 487 733
    
1410 Mervärdesskatt  329 275 534
 1411 Mervärdesskatt  329 275 534
  1412 Skattelättnad för vissa byggtjänster 0
    
1420 Skatt på alkohol och tobak  23 419 255
 1421 Skatt på tobak  10 754 724
 1422 Skatt på etylalkohol  4 539 900
 1423 Skatt på vin  4 572 799
 1424 Skatt på mellanklassprodukter  197 639
 1425 Skatt på öl 3 353 543
  1426 Privatinförsel av alkohol och tobak 650
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1430-1450  Skatt på energi och miljö 73 516 153
1430 Energiskatt 41 963 547
 1431 Skatt på elektrisk kraft 20 572 430
 1432 Energiskatt bensin 13 428 660
 1433 Energiskatt oljeprodukter 7 734 670
 1434 Energiskatt övrigt 227 787
1440 Koldioxidskatt 26 852 306
 1441 Koldioxidskatt bensin 10 663 964
 1442 Koldioxidskatt oljeprodukter 15 098 129
 1443 Koldioxidskatt övrigt 1 090 213
1450 Övriga skatter på energi och miljö 4 700 300
 1451 Svavelskatt 38 792
 1452 Skatt på råtallolja 0
 1453 Särskild skatt mot försurning 45 195
 1454 Skatt på bekämpningsmedel och gödsel 71 160
 1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer 4 129 447
 1456 Avfallsskatt 189 332
 1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen  69 000
  1458 Övriga skatter  157 374
   
1470 Skatt på vägtrafik 16 214 832
 1471 Fordonsskatt 11 403 558
 1472 Vägavgifter 926 654
 1473 Trängselskatt 784 868
  1474 Skatt på trafikförsäkringspremier 3 099 752
   
1480 Övriga skatter 7 061 959
 1481 Systembolaget AB:s överskott 210 000
 1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB 4 867 000
 1483 Skatt på spel  20 893
 1484 Lotteriskatt  1 366 504
 1485 Lotteriavgifter  32 083
 1486 Skatt på annonser och reklam  317 845
 1487 Koncessionsavgifter på televisionens område 0
 1488 Lokalradioavgifter  138 000
 1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv 7 634
 1491 Avgifter för telekommunikation  102 000
  1492 Försäljningsskatt på motorfordon 0
    
1500 Skatt på import 6 202 043
 1511 Tullmedel 5 882 471
 1512 Sockeravgifter  319 572
  1513 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för 

sockersektorn 0
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1600 Restförda och övriga skatter  803 512
    
1610 Restförda skatter  -6 648 036
 1611 Restförda skatter, hushåll  -2 397 282
  1612 Restförda skatter, företag -4 250 754
    
1620 Övriga skatter, hushåll  3 636 184
 1621 Omprövningar aktuellt taxeringsår -24 941
 1622 Omprövningar äldre taxeringsår 500 000
 1623 Anstånd  553 755
 1624 Övriga skatter 2 319 945
 1625 Skattetillägg 194 091
  1626 Förseningsavgifter 93 334
    
1630 Övriga skatter företag  3 145
 1631 Omprövningar aktuellt taxeringsår -1 000 000
 1632 Omprövningar äldre taxeringsår 400 000
 1633 Anstånd  -1 000 000
 1634 Övriga skatter 521 570
 1635 Skattetillägg 912 709
  1636 Förseningsavgifter   168 866
    
1640 Intäkter som förs till fonder  3 812 219
 1641 Insättningsgarantiavgifter 2 279 231
 1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden  845 856
 1643 Bilskrotningsavgifter  0
 1644 Batteriavgifter  14 202
  1645 Kväveoxidavgifter 672 930
    
Totala skatteintäkter 1 538 647 635
    
         
1700 Avgående poster, skatter till EU   -7 680 195

1710 EU-skatter  -7 680 195

  1711 EU-skatter -7 680 195
    
Offentliga sektorns skatteintäkter  1 530 967 440
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1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer  -734 056 605
1810 Skatter till andra sektorer  -734 056 605
 1811 Kommunala inkomstskatter -542 886 111

  1812 Avgifter till AP-fonder   -191 170 494

    

Statens skatteintäkter 796 910 835
    
         
1900 Periodiseringar 1 549 355
1910 Uppbördsförskjutningar -1 827 554
  1911 Uppbördsförskjutningar  -1 827 554
   
1920 Betalningsförskjutningar 2 850 754
 1921 Kommuner och landsting 16 118 959
 1922 Ålderpensionssystemet -3 046 079
 1923 Företag och hushåll -9 745 332
 1924 Kyrkosamfund -527 510
  1925 EU  50 716
   
1930 Anstånd 526 155
  1931 Anstånd  526 155
   

1000 Statens skatteinkomster 798 460 190
        
    
   
2100 Rörelseöverskott 6 123 000
   
2110 Affärsverkens inlevererade överskott 418 000
 2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott 10 000
 2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och 

inleverans av motsvarighet till statlig skatt 408 000
  2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott  0
    
2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott 5 000
 2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets 

garantiverksamhet 0
  2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit  5 000
    
2130 Riksbankens inlevererade överskott 5 700 000
  2131 Riksbankens inlevererade överskott  5 700 000
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2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning  343 000
    
2210 Överskott av fastighetsförvaltning  343 000
  2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning 343 000
         
2300 Ränteinkomster  6 134 100
    
2320 Räntor på näringslån  -200
 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen  300
 2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån  0
 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet  -1 000
 2323 Räntor på övriga näringslån 0
  2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån  500
     
2340 Räntor på studielån  4 869 000
 2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och 

garantilån för studerande 
0

 2342 Ränteinkomster på allmänna studielån  55 000
  2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988  4 814 000
     
2390 Övriga ränteinkomster  1 265 300
 2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets 

rationalisering  0
 2392 Räntor på intressemedel  0
 2394 Övriga ränteinkomster  153 300
  2397 Räntor på skattekonto m.m., netto  1 112 000
    
2400 Inkomster av statens aktier  24 000 000
    
2410 Inkomster av statens aktier  24 000 000
  2411 Inkomster av statens aktier  24 000 000
     
2500 Offentligrättsliga avgifter  11 799 300
 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter  803 300
 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram  8 000
 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor  6 736 900
 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor  0
 2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning  26 200
 2528 Avgifter vid bergsstaten  12 000
 2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet  114 900
 2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register  2 300
 2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna  1 209 000
 2534 Avgifter för körkort och motorfordon  1 609 100
 2535 Avgifter för statliga garantier  0
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 2537 Miljöskyddsavgifter  100 600
 2539 Täktavgift  18 600
 2541 Avgifter vid Tullverket  20 000
 2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen  3 200
 2544 Avgifter vid Folkhälsoinstitutet 0
 2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet  281 000
 2551 Avgifter från kärnkraftverken  254 000
 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter  410 000
 2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden  16 000
 2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret 5 000
 2558 Avgifter för årlig revision 125 900
 2559 Avgifter för etikprövning av forskning 26 000
  2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter 17 300
    
2600 Försäljningsinkomster 334 000
 2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter  54 000
 2625 Utförsäljning av beredskapslager  0
  2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter  280 000
     
2700 Böter m.m. 1 214 000
 2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter  93 000
 2712 Bötesmedel  1 054 000
 2713 Vattenföroreningsavgift m.m.  4 000
 2714 Sanktionsavgifter m.m.   50 000
  2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll 13 000
   
2800 Övriga inkomster av statens verksamhet 510 000
  2811 Övriga inkomster av statens verksamhet  510 000
   

2000 Inkomster av statens verksamhet 50 457 400
        
   
3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner 0
   
3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner 0
  3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter  0
     
3200 Övriga inkomster av markförsäljning 0
  3211 Övriga inkomster av markförsäljning  0
     
3300 Övriga inkomster av försåld egendom 25 000 000
 3311 Inkomster av statens gruvegendom  0
  3312 Övriga inkomster av försåld egendom  25 000 000
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3000 Inkomster av försåld egendom  25 000 000
         
    
4100 Återbetalning av näringslån  3 500
    
4120 Återbetalning av jordbrukslån  2 000
  4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen  2 000
      
4130 Återbetalning av övriga näringslån  1 500
 4131 Återbetalning av vattenkraftslån  0
 4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering  0
 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet  200
 4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk  100
 4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier  0
  4139 Återbetalning av lokaliseringslån  1 200
     
4300 Återbetalning av studielån  1 441 400
 4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier  0
 4312 Återbetalning av allmänna studielån  400
  4313 Återbetalning av studiemedel  1 441 000
      
4500 Återbetalning av övriga lån:  46 000
 4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag  0
 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor  20 000
  4526 Återbetalning av övriga lån  26 000
      

4000 Återbetalning av lån  1 490 900
         
    
5100 Avskrivningar och amorteringar  547 400
         
         
5120 Avskrivningar på fastigheter  543 000
  5121 Amortering på statskapital  543 000
      
5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader  4 400
  5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader  4 400
      
5200 Statliga pensionsavgifter  10 380 000
  5211 Statliga pensionsavgifter  10 380 000
      

5000 Kalkylmässiga inkomster  10 927 400
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6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder 10 005 400
   
6110 Bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket 6 906 400
 6111 Gårdsstöd 6 360 000
 6112 Kompletterande åtgärder perioden 1995–1999 0
 6113 Övriga interventioner  157 000
 6114 Exportbidrag  10 000
 6115 Djurbidrag  334 900
 6116 Offentlig lagring  33 000
  6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för 

jordbruket 11 500
     
6120 Bidrag från EU till landsbygdsutvecklingen 3 099 000
 6121 Europeiska utvecklings- och garantifonden - 

utvecklingssektionen 1995–1999 0
 6122 Europeiska utvecklings- och garantifonden - 

utvecklingssektionen 2000–2006 0
 6123 Europeiska utvecklings och garantifonden - 

garantisektionen 2000–2006 -1 000
  6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden  

för landsbygdsutveckling 2007–2013 3 100 000
   
6200 Bidrag från EU till fiskenäringen 73 000
 6211 Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 1995–1999 0
 6212 Bidrag från Fonden för fiskets utveckling 2000–2006 0

  6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007–2013 73 000
     
6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 440 000
 6311 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 1995–

1999 0
 6312 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2000–

2006 0
  6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–

2013 1 440 000
     
6400 Bidrag från Europeiska socialfonden 976 100
 6411 Bidrag från Europeiska socialfonden 1995–1999 0
 6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006 0
  6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 976 100
     
6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk 350 000
  6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk  350 000
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6900 Övriga bidrag från EU  247 900
 6911 Övriga bidrag från EU  195 000
  6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn 52 900

      

6000 Bidrag m.m. från EU  13 092 400
         
    
7100 Tillkommande skatter  10 437 368
7110 EU-skatter  7 629 480
 7111 Momsbaserad EU-avgift  1 478 153
 7112 Tullmedel  5 833 889
 7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter  317 438
  7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för 

sockersektorn 0
    
7120 Kommunala utjämningsavgifter  2 807 888
  7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader 2 807 888
    
7200 Avräkningar  -76 752 496
7210 Intäkter som förs till fonder  -3 812 219
  7211 Intäkter som förs till fonder -3 812 219
    
7220 Kompensation för mervärdesskatt  -72 940 277
 7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter -24 985 692
  7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner -47 954 585
         

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till  
 skattesystemet  -66 315 128
         
    
8100 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto -125 000
 8111 Anställningsstöd  0
 8112 Stöd till utbildningsvikariat 0
 8114 Stöd till bredbandsinstallation 0
 8118 Stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 0
 8119 Stöd för utbildning av personal i vård och äldreomsorg 0
  8123 Jämställdhetsbonus   -125 000
    

8000 Utgifter som redovisas som  
 krediteringar på skattekonto  -125 000
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9000 Löpande redovisade skatter m.m. 0
        
   

Summa inkomster 832 988 162
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Tabeller till avsnitt 5.1 Global och finansiell ekonomi 

Tabell 1 BNP-tillväxt 
Procentuell förändring. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

USA 3,1 2,7 1,9 0,0 -2,6 2,6 2,4 3,0 2,9 2,6 

Euroområdet 1,8 3,1 2,7 0,4 -4,1 1,5 1,4 1,8 2,0 1,9 
Källor: Eurostat, Bureau of Economic Analysis (BEA) och egna beräkningar. 

 
 

Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs 
Värde vid respektive års slut. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Reporänta 1,50 3,00 4,00 2,00 0,25 1,25 2,25 3,25 3,50 3,75 

6-månadersränta 1,93 3,06 4,12 1,58 0,19 1,50 2,50 3,40 3,65 3,90 

5-årsränta 3,16 3,69 4,19 2,33 2,62 2,50 3,25 4,00 4,50 4,75 

10-årsränta 3,38 3,64 4,32 2,67 3,29 2,90 3,75 4,50 4,75 5,00 

10-årsdiff. SEK-DEM 0,02 -0,15 0,07 -0,41 0,06 0,20 0,25 0,50 0,50 0,25 

6 mån. T-bill (EUR) 2,46 3,61 3,97 1,97 0,46 1,10 1,50 2,25 3,00 3,65 

TCW-index 131,2 123,1 125,7 141,9 136,7 125,4 123,5 122,3 122,2 122,2 

EUR/SEK 9,44 9,03 9,43 10,83 10,40 9,10 9,00 8,90 8,90 8,90 

USD/SEK 7,95 6,84 6,48 8,00 7,14 7,11 7,03 7,01 7,01 7,01 

EUR/USD 1,19 1,32 1,46 1,35 1,46 1,28 1,28 1,27 1,27 1,27 
Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar. 

 
Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt 
Årsgenomsnitt. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

6-månadersränta 1,75 2,45 3,59 3,81 0,38 0,63 2,04 2,99 3,54 3,79 

5-årsränta 2,85 3,52 4,15 3,79 2,51 2,30 2,91 3,66 4,27 4,64 

10-årsränta 3,38 3,70 4,18 3,90 3,25 2,87 3,36 4,16 4,64 4,89 

10-årsdiff. SEK-DEM 0,00 -0,08 -0,06 -0,10 -0,01 0,08 0,23 0,39 0,50 0,36 

6 mån. T-bill (EUR) 2,13 3,06 3,97 3,70 0,72 0,54 1,32 1,91 2,66 3,35 

TCW-index 128,3 127,3 125,1 127,2 140,2 129,8 124,3 122,8 122,3 122,2 

EUR/SEK 9,28 9,25 9,25 9,62 10,61 9,55 9,05 8,95 8,90 8,90 

USD/SEK 7,47 7,37 6,75 6,59 7,64 7,32 7,07 7,02 7,01 7,01 

EUR/USD 1,24 1,26 1,37 1,46 1,39 1,31 1,28 1,27 1,27 1,27 
Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar. 
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Tabeller till avsnitt 5.2 Svensk efterfrågan 

Tabell 4 Försörjningsbalans 
 Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.   
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hushållens konsumtionsutgifter 1 516 2,8 2,7 3,7 -0,1 -0,8 3,3 3,6 3,4 3,0 2,5 

Offentliga konsumtionsutgifter 864 0,2 1,7 0,7 1,3 1,7 1,2 0,7 0,3 0,5 0,5 

Statliga 227 -2,6 1,3 -0,5 -0,6 0,3 3,3 0,8 0,4 0,2 0,7 

Kommunala 636 1,2 1,9 1,1 2,0 2,2 0,5 0,6 0,3 0,6 0,5 

Fasta bruttoinvesteringar 555 8,1 9,2 8,9 1,7 -16,0 5,3 8,1 7,1 6,2 5,1 

Lagerinvesteringar2 
-41 0,0 0,2 0,7 -0,5 -1,5 1,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Export 1 507 6,6 9,0 5,7 1,4 -12,4 10,7 7,5 6,5 6,6 6,3 

Import 1 294 7,0 9,0 9,0 2,9 -13,2 12,1 7,5 6,7 6,4 6,3 

BNP 3 108 3,2 4,3 3,3 -0,4 -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8 

BNP, kalenderkorrigerad  3,1 4,6 3,5 -0,7 -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 2,9 
1 Löpande priser. 
2 Lagerinvesteringarna är uttryckta som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter) och inte som procentuell volymförändring. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 

Tabell 5 Bidrag till tillväxt 
Procentenheter. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hushållens konsumtionsutgifter 1,3 1,3 1,7 0,0 -0,4 1,6 1,7 1,7 1,4 1,2 

Offentliga konsumtionsutgifter 0,0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

Statliga -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Kommunala 0,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fasta bruttoinvesteringar 1,4 1,6 1,7 0,3 -3,2 1,0 1,4 1,3 1,2 1,0 

Lagerinvesteringar 0,0 0,2 0,7 -0,5 -1,5 1,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Export 3,0 4,3 2,9 0,8 -6,6 5,2 3,8 3,4 3,6 3,6 

Import -2,6 -3,7 -3,9 -1,3 6,1 -5,0 -3,3 -3,1 -3,0 -3,1 

BNP 3,2 4,3 3,3 -0,4 -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling 

 Mdkr     Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Export            

Varuexport 1 022 5,1 7,8 3,5 0,9 -17,1 13,9 7,3 6,0 6,3 6,1 

Bearbetade varor2 
816 4,7 8,3 4,4 -0,6 -19,5 15,0 8,2 6,5 6,6 6,4 

Tjänsteexport 485 11,3 12,2 12,1 2,8 -0,8 3,7 7,9 7,6 7,3 6,9 

Total export 1 507 6,6 9,0 5,7 1,4 -12,4 10,7 7,5 6,5 6,6 6,3 

Exportpris  2,9 3,0 1,9 4,0 0,6 -0,5 0,7 1,1 0,8 0,8 

Import            

Varuimport 913 7,5 9,6 8,7 2,4 -16,1 17,1 7,8 6,4 6,2 6,0 

Bearbetade varor2 659 8,9 11,7 10,7 1,0 -18,3 20,4 9,1 7,3 6,8 6,7 

Tjänsteimport 381 5,6 7,4 9,9 4,5 -4,9 0,2 6,7 7,5 7,0 7,0 

Total import 1 294 7,0 9,0 9,0 2,9 -13,2 12,1 7,5 6,7 6,4 6,3 

Importpris  4,6 3,3 0,6 4,4 -0,1 0,2 0,3 1,6 1,2 1,1 
1 Löpande priser. 
2 Varugrupper enligt SNI. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 7 Bytesbalans 
Miljarder kronor, löpande priser, om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Handelsbalans 145 158 120 101 108 81 88 81 83 86 

   procent av BNP 5,2 5,4 3,8 3,2 3,5 2,5 2,5 2,3 2,2 2,2 

Tjänstebalans 55 71 106 111 104 123 139 150 162 173 

Faktorinkomster 21 55 74 112 58 53 63 69 59 58 

Löpande transfereringar -34 -37 -33 -42 -37 -35 -40 -43 -46 -47 

Bytesbalans 186 247 267 282 233 221 249 257 258 270 

   procent av BNP 6,7 8,4 8,5 8,8 7,5 6,7 7,2 7,1 6,8 6,8 

Kapitaltransfereringar 2 -20 -3 -5 -4 -5 -5 -6 -6 -6 

Finansiellt sparande 189 227 264 276 229 217 244 252 252 263 

   procent av BNP 6,8 7,7 8,4 8,6 7,4 6,6 7,1 7,0 6,7 6,7 

Bytesförhållande           

   procentuell utveckling -1,6 -0,3 1,4 -0,3 0,6 -0,6 0,4 -0,5 -0,4 -0,3 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 8 Bruttonationalinkomst (BNI) 
Miljarder kronor, löpande priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

BNP 2 769 2 944 3 126 3 214 3 108 3 289 3 452 3 604 3 776 3 945 

Primära inkomster netto 20 38 71 108 56 55 65 71 60 59 

BNI 2 789 2 982 3 197 3 321 3 164 3 344 3 516 3 674 3 836 4 004 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 9 Fasta bruttoinvesteringar 
Procentuell förändring 

 Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.   
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Näringslivet2 
362 8,4 8,3 10,3 4,9 -19,0 4,2 12,3 9,2 8,7 7,0 

  Varuproducenter 162 14,4 5,1 11,6 4,6 -18,2 5,5 17,7 11,1 9,3 7,9 

      Industri 81 13,9 -2,8 13,6 2,7 -22,3 3,6 18,4 9,3 7,6 7,2 

      Övriga varuproducenter 81 15,2 16,3 9,4 6,9 -13,5 7,5 17,1 12,9 11,0 8,6 

  Tjänsteproducenter2 
200 4,3 10,8 9,3 5,1 -19,7 3,2 7,8 7,5 8,2 6,1 

      Bostäder 91 11,9 15,5 8,0 -9,5 -23,4 15,5 6,9 4,7 1,7 1,2 

         Nybyggnationer 40 15,9 13,8 11,0 -15,8 -42,3 3,9 13,8 7,9 2,0 0,1 

         Ombyggnationer 51 6,2 18,0 3,6 0,9 3,3 24,7 2,4 2,4 1,5 2,1 
  Offentliga myndigheter 103 2,7 6,1 3,8 2,7 6,7 0,3 -6,3 0,3 -0,7 0,5 
       Staten 50 -2,0 1,7 -1,0 3,3 8,7 4,3 -12,3 -5,2 -7,4 -3,4 
       Kommuner 53 8,5 10,9 8,8 2,2 4,7 -3,6 -0,1 5,4 4,8 3,2 

Totalt 555 8,1 9,2 8,9 1,7 -16,0 5,3 8,1 7,1 6,2 5,1 
1 Löpande priser. 
2 Exklusive bostäder. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 10 Hushållens ekonomi 

Hushållens inkomster            

 Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Real disponibel inkomst2  2,1 3,8 5,4 3,1 1,3 1,2 3,4 2,9 2,1 2,0 

Prisindex3 1304 1,1 1,2 1,4 2,8 1,8 1,3 0,3 1,0 1,8 2,2 

Nominell disponibel inkomst 
1 629 3,1 5,1 6,8 6,0 3,1 2,4 3,8 3,9 4,0 4,2 

   varav             

   Lönesumma4 1 304 3,6 5,4 6,9 5,3 0,2 2,8 3,5 4,6 4,9 4,9 

   Övriga faktorinkomster 196 5,0 6,7 10,1 3,0 -5,1 1,4 3,0 4,0 4,6 4,7 

   Räntor och utdelningar, netto5 62 0,3 0,9 0,4 0,2 0,0 -0,2 1,0 0,6 0,2 0,2 

   Offentliga transfereringar 535 1,8 2,0 -1,2 1,6 6,2 0,5 -0,5 1,2 2,1 2,3 

     varav             

     Pensioner 281 2,9 2,5 3,3 4,3 5,7 -1,7 -1,6 2,5 3,7 3,7 

     Sjukdom 110 -5,2 -1,4 -4,6 -6,0 -5,0 -3,1 5,6 3,3 0,8 1,2 

     Arbetsmarknad 33 -0,3 -9,0 -32,5 -20,7 53,5 15,7 -6,7 -14,9 -10,3 -11,5 

     Familjer och barn 56 2,8 8,7 1,9 2,0 2,1 3,9 4,2 3,8 2,3 2,4 

     Studier 13 2,9 5,3 -10,0 4,9 9,0 7,3 0,1 -6,0 -0,3 0,3 

     Övrigt 41 4,0 6,2 -0,8 3,8 1,8 3,7 1,4 -0,5 -0,6 0,0 

   Privata transfereringar 61 11,0 4,5 6,4 9,0 3,0 5,1 5,5 5,8 5,0 5,9 

   Skatter och avgifter 530 4,6 5,1 1,1 -0,4 -4,5 0,3 1,6 4,5 5,2 4,9 

Hushållens sparande            

 Mdkr Andel av disponibel inkomst   
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Eget sparande 113 -0,7 0,4 2,0 5,0 6,9 3,9 3,8 3,4 2,7 2,3 

Nettosparande i avtalspensioner 
(inklusive pps) 111 6,6 6,7 7,5 7,0 6,8 6,4 6,4 6,3 6,4 6,4 

Total sparkvot6 224 5,5 7,0 9,4 12,0 13,7 10,4 10,2 9,8 9,1 8,7 

Finansiellt sparande 184 2,7 3,2 5,3 8,1 11,3 9,0 8,7 8,5 7,9 7,5 
1 Löpande priser. 
2 Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter. 
3 Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter. 
4 Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön. 
5 Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring. 
6 Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner (inkl. 
PPS)). 
Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid 
beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger 
kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabeller till avsnitt 5.3 Produktion 

Tabell 11 Näringslivets produktion 
 Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Varuproducenter 727 3,6 4,5 4,6 -2,0 -12,8 10,5 4,9 4,1 4,4 3,9 

  varav: Industri 448 4,6 6,5 3,7 -2,8 -17,9 14,0 6,9 5,5 5,6 4,9 

            Byggverksamhet 146 2,7 5,4 6,0 -1,5 -4,9 5,4 3,8 2,2 2,6 2,7 

Tjänsteproducenter 1 369 4,0 6,4 4,1 0,5 -3,4 4,0 4,0 4,2 3,8 3,0 

  varav: Handel 324 4,8 4,1 4,6 1,0 -4,4 6,7 6,1 5,3 4,8 3,9 

            Företagstjänster 308 5,3 11,9 7,8 -0,7 -6,4 5,9 6,0 5,1 4,6 3,9 

Näringslivet totalt 2 096 3,8 5,7 4,3 -0,5 -6,9 6,2 4,3 4,2 4,0 3,4 
1 Löpande priser. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 12 Offentlig produktion 

 Mdkr Procentuell förändring i fasta priser. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 
 20091 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kommunal produktion 420 0,3 -0,7 0,2 0,5 0,7 -0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 

Statlig produktion 148 -1,0 0,2 -0,3 0,5 -0,2 4,0 1,4 1,0 0,9 1,3 

Total offentlig produktion 568 -0,1 -0,5 0,0 0,5 0,4 0,8 0,7 0,5 0,6 0,6 
1 Löpande priser. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabeller till avsnitt 5.4 Arbetsmarknad och resursutnyttjande 

Tabell 13 Arbetsmarknad  
 Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nyckeltal inom arbetsmarknadsområdet 
Procentuell förändring om annat ej anges 

BNP1 
3,2 4,3 3,3 -0,4 -5,1 4,8 3,7 3,4 3,3 2,8 

Produktivitet2 2,8 3,0 -0,2 -1,8 -2,5 2,5 2,5 2,8 1,8 1,8 

Produktivitet i näringslivet 3,2 4,3 -0,5 -2,8 -3,5 2,5 2,8 3,0 1,9 1,9 

Arbetade timmar 0,2 1,3 3,5 1,6 -2,9 2,4 1,1 0,6 1,5 1,0 

Medelarbetstid3 
-0,1 -0,5 1,0 0,4 -0,8 1,5 -0,1 -0,6 0,1 -0,2 

Kalenderkorrigerat4           

BNP1 
3,1 4,6 3,4 -0,7 -5,0 4,5 3,7 3,8 3,3 2,9 

Produktivitet2 2,8 2,7 -0,3 -1,5 -2,6 2,8 2,5 2,3 1,8 1,6 

Produktivitet i näringslivet 3,3 4,0 -0,7 -2,6 -3,6 2,8 2,8 2,6 1,9 1,8 

Arbetade timmar 0,2 1,9 3,8 1,0 -2,6 1,9 1,1 1,4 1,5 1,3 

Medelarbetstid3 
-0,2 0,0 1,3 -0,1 -0,6 0,9 0,0 0,2 0,1 0,1 

Sysselsatta, 15–74 år 
0,4 1,8 2,5 1,2 -2,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 

Arbetskraften, 15-74 år5 
0,5 1,1 1,5 1,2 0,2 1,1 0,7 0,5 0,5 0,4 

Arbetslöshet, 15–74 år6, 7 7,7 7,1 6,1 6,2 8,3 8,4 8,0 7,4 6,7 6,0 

Programdeltagare8 2,6 2,9 1,8 1,7 2,6 3,8 3,3 2,7 2,4 2,1 

Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program 
Tusental personer, årsgenomsnitt 

Sysselsatta 40 56 37 16 9 11 12 15 13 12 

I utbildning 83 82 52 69 118 179 155 119 107 97 

Totalt 123 139 89 85 127 189 167 133 120 108 
Anm.: Statistiska centralbyrån (SCB) har publicerat länkade dataserier för att överbrygga tidsseriebrottet i Arbetskraftsundersökningarna (AKU) mellan första och andra 
kvartalet 2005. De av SCB publicerade helårsmedeltalen för 2005 är dock inte konsistenta med en sammanvägning av de länkade siffrorna för första kvartalet och siffror 
för övriga tre kvartal enligt nuvarande AKU. AKU-data avseende år 2005 motsvaras i denna publikation av siffror från sammanvägningen. 
1 BNP till marknadspris, fasta priser. 
2 Arbetsproduktivitet mäts som BNP till baspris per arbetad timme. 
3 Avser arbetade timmar enligt nationalräkenskaperna dividerat med antal sysselsatta i åldersgruppen 15–74 år enligt AKU. 
4 Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering. 
5 Inkluderar heltidsstuderande arbetssökande (enligt ILO-defintionen). 
6 I procent av arbetskraften. 
7 Arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i procent av arbetskraften (exkl. heltidsstuderande arbetssökande). S.k. öppen arbetslöshet. 
8 Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program i procent av arbetskraften 15–74 år. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 
 

 
Tabell 14 Sysselsatta i näringslivet 
Procentuell förändring. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Varuproducenter -0,5 0,8 3,0 0,8 -6,7 1,7 1,0 -0,2 0,0 0,0 

  varav: Industri -1,0 -0,7 2,1 -0,5 -9,9 0,5 0,9 0,0 0,1 -0,3 

            Byggverksamhet 3,2 6,4 7,6 5,1 -1,2 4,4 1,8 0,0 0,5 1,1 

Tjänsteproducenter 1,2 2,6 4,0 2,9 0,6 2,1 1,8 2,4 2,7 2,2 

  varav: Handel 0,8 0,9 1,0 1,4 -2,0 0,9 2,2 2,4 1,6 1,4 

            Företagstjänster 2,4 3,7 8,4 5,4 2,1 1,8 2,2 3,6 3,3 2,9 

Näringslivet totalt 0,6 1,9 3,7 2,1 -2,1 1,9 1,5 1,5 1,8 1,5 
Källor: Statistiska centralbyrån (nationalräkenskaperna) och egna beräkningar. 
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Tabell 15 Sysselsatta i offentliga myndigheter 
Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Kommunala myndigheter -0,1 1,3 0,2 -1,6 -2,4 -1,9 0,1 1,0 0,9 0,8 

Staten -1,4 0,4 1,8 -1,9 -1,6 2,2 -0,1 -0,5 -1,6 -1,2 

Total offentliga myndigheter -0,3 1,1 0,5 -1,7 -2,2 -1,2 0,1 0,7 0,4 0,4 
Källor: Statistiska centralbyrån (nationalräkenskaperna) och egna beräkningar. 

 
 

Tabell 16 Resursutnyttjande och potentiella variabler 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Resursutnyttjande           

Skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå i procent av potentiell nivå.       

BNP-gap -0,4 1,4 2,8 0,6 -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5 

Produktivitetsgap 1,1 2,8 1,7 -0,2 -3,0 -1,2 -0,1 0,5 0,4 0,0 

Produktivitetsgap i näringslivet 1,4 3,6 2,2 -0,3 -3,9 -1,5 -0,2 0,7 0,5 0,0 

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

Sysselsättningsgap -1,2 -1,0 0,4 0,3 -2,6 -2,3 -2,2 -2,0 -1,4 -0,4 

Potentiella variabler           

Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden         

Potentiell BNP1 3,2 2,8 2,0 1,6 1,3 1,9 2,9 2,8 2,8 2,3 

Potentiell produktivitet 2,6 1,1 0,7 0,4 0,2 0,9 1,4 1,6 2,0 2,0 

Potentiell produktivitet i näringslivet 3,0 1,8 0,6 -0,1 0,0 0,3 1,4 1,7 2,1 2,2 

Potentiellt antal arbetade timmar 0,4 1,7 1,3 1,3 1,0 1,1 1,4 1,2 0,8 0,3 

Potentiell sysselsättning, 16–64 år 0,6 1,6 1,0 0,9 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,2 
1 Potentiell BNP till marknadspris. 
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar. 
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Tabeller till avsnitt 5.5 Löner och inflation 

Tabell 17 Löneutveckling och inflation 
Procentuell förändring om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nominell löneutveckling           

Industri 3,1 3,2 3,7 4,4 3,0 2,1 2,7 3,3 3,5 3,5 

Byggindustri 3,1 3,4 2,6 4,5 3,5 1,9 2,6 3,3 3,5 3,5 

Näringslivets tjänstesektorer 3,3 3,1 3,4 3,8 3,2 2,3 2,6 3,1 3,2 3,4 

Statliga myndigheter 3,3 3,4 3,8 3,9 3,9 3,9 2,2 2,8 3,2 3,3 

Kommunala myndigheter 2,8 2,8 3,0 5,0 3,9 3,0 2,6 2,9 3,4 3,4 

Totalt, konjunkturlönestatistiken 3,1 3,1 3,3 4,3 3,4 2,5 2,6 3,1 3,3 3,4 

Totalt, nationalräkenskaperna 3,5 3,3 3,0 3,9 3,0 0,9 2,4 3,1 3,4 3,6 

Konsumentprisernas utveckling           

KPI, dec–dec 0,9 1,6 3,5 0,9 0,9 1,6 1,3 2,2 2,4 2,6 

KPI, årsgenomsnitt 0,5 1,4 2,2 3,4 -0,3 1,2 1,5 1,9 2,4 2,6 

KPIX, dec–dec1 1,2 1,2 2,0 1,4 2,4 1,3 0,5 1,2 1,8 1,9 

KPIX, årsgenomsnitt 0,8 1,2 1,2 2,5 1,5 1,8 0,6 0,9 1,6 1,9 

KPIF, dec–dec2 1,6 1,2 2,4 1,6 2,7 1,6 0,8 1,5 2,1 2,2 

KPIF, årsgenomsnitt 1,1 1,4 1,5 2,7 1,9 2,0 0,9 1,2 1,9 2,2 

HIKP, dec–dec 1,3 1,4 2,5 2,1 2,8 1,3 0,5 1,2 1,8 1,9 

HIKP, årsgenomsnitt 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 1,8 0,5 0,9 1,6 1,9 

NPI, dec–dec 0,2 1,9 3,8 -0,2 0,6 1,9 0,5 1,2 1,8 1,9 

NPI, årsgenomsnitt 0,1 1,1 2,7 2,7 -0,8 1,6 0,8 0,9 1,6 1,9 

Prisbasbelopp, tusen kronor 39,4 39,7 40,3 41,0 42,8 42,4 42,8 43,5 44,3 45,4 
1 Mått på underliggande inflation. I KPIX exkluderas både räntekostnader för egnahem och direkta effekter på konsumentpriserna av förändrade indirekta skatter och 
subventioner. 
2 Mått på underliggande inflation. I KPIF (KPI med fast ränta) hålls den del av förändringen i räntekostnader för egnahem som beror på förändrade räntesatser konstant. 
Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabeller till avsnitt 8 Utgifter 

Tabell 18 Utgiftstak och budgeteringsmarginal 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Utgiftstak 870 907 938 957 989 1 024 1 063 1 083 1 093 1 103 

Takbegränsade utgifter 864 895 910 943 965 989 1 006 1 009 1 022 1 043 

Budgeteringsmarginal 6 12 28 14 24 35 57 74 71 60 

Budgeteringsmarginal, procent av 
takbegränsade utgifter 0,7 1,3 3,1 1,4 2,5 3,6 5,7 7,3 6,9 5,8 

Anm. Utgiftstak för åren 2010, 2011 och 2012 är regeringens förslag till utgiftstak med anledning av tekniska justeringar i denna proposition. Utgiftstak för åren 2013 
och 2014 är regeringens förslag till utgiftstak i denna proposition. 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 
 
Tabell 19 Utgifter per utgiftsområde 2009–2014 
Miljarder kronor 

 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 
Utgiftsområde Utfall1  Anslag2 Prognos Förslag Beräknat Beräknat Beräknat 

1    Rikets styrelse 12 152 12 252 11 782 11 633 11 669 11 829 12 065 
2    Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 006 12 234 12 266 12 998 12 915 13 247 13 664 

3    Skatt, tull och exekution 9 434 9 960 9 529 10 009 10 147 10 292 10 531 

4    Rättsväsendet 33 645 35 857 35 275 36 758 37 469 37 901 38 665 

5    Internationell samverkan 1 815 2 058 2 051 2 002 2 007 2 011 2 015 

6    Försvar och samhällets krisberedskap 42 106 45 502 43 862 45 306 45 980 46 866 48 268 

7    Internationellt bistånd 29 600 26 499 27 063 30 513 31 936 33 465 35 030 

8    Migration 6 521 6 925 6 849 7 157 6 372 5 931 5 780 

9    Hälsovård, sjukvård och social omsorg 53 065 58 741 57 753 60 067 62 388 63 838 65 533 

10  Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 109 969 101 979 100 296 93 841 90 039 86 852 84 730 

11  Ekonomisk trygghet vid ålderdom 42 304 41 641 41 197 40 624 39 743 38 516 37 565 

12  Ekonomisk trygghet för familjer och barn 68 080 70 738 70 335 73 092 75 686 77 510 79 599 

13  Integration och jämställdhet 5 332 5 293 5 428 6 028 6 263 5 936 5 956 

14  Arbetsmarknad och arbetsliv 60 620 88 483 71 108 69 632 64 055 59 862 57 122 

15  Studiestöd 21 430 24 368 23 151 23 472 22 168 22 511 24 058 

16  Utbildning och universitetsforskning 48 855 53 892 52 969 54 532 53 581 54 194 54 543 

17  Kultur, medier, trossamfund och fritid 10 269 11 363 11 300 12 195 12 309 12 433 12 607 

18  Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 

      byggande samt konsumentpolitik 1 906 1 591 1 613 1 282 1 124 1 114 1 127 

19  Regional tillväxt 3 204 3 420 3 360 3 510 3 380 3 165 2 965 

20  Allmän miljö- och naturvård 5 161 5 248 5 261 5 129 5 198 4 755 4 827 

21  Energi 3 045 3 157 2 581 2 870 2 768 2 016 2 043 

22  Kommunikationer 40 573 40 579 40 828 40 125 38 479 40 207 40 434 

23  Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16 369 19 137 17 792 17 867 17 027 16 009 16 058 

24  Näringsliv 6 565 8 651 8 501 5 474 5 491 5 460 5 536 

25  Allmänna bidrag till kommuner 81 589 75 689 75 691 88 025 84 444 84 499 84 284 

26  Statsskuldsräntor m.m. 36 463 23 170 18 540 25 970 23 870 27 970 30 670 

27  Avgiften till Europeiska unionen 19 192 29 680 28 142 30 637 32 602 33 428 33 888 

      Minskning av anslagsbehållningar    -1 508 -577 -1 861 -1 424 

Summa utgiftsområden3 781 270 818 108 784 524 809 238 798 530 799 957 808 139 

Summa utgiftsområden exkl. statsskuldräntor4 744 807 794 938 765 984 783 301 774 720 772 047 777 504 

     Ålderspensionssystemet vid sidan av 

     statsbudgeten 219 802   222 785 222 223 234 505 250 332 265 478 

Takbegränsade utgifter 964 609   988 769 1 005 524 1 009 225 1 022 379 1 042 982 

Budgeteringsmarginal 24 391   35 231 57 476 73 775 70 621 60 018 

Utgiftstak för staten 989 000   1 024 000 1 063 000 1 083 000 1 093 000 1 103 000 
1 Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statsbudgeten för 2011. 
2 Inklusive riksdagens beslut i enlighet med propositionen Vårtilläggs−budget för 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348),  propositionen 
Nyemission i SAS AB (publ) (prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35, rskr. 2009/10:220) samt förslagen i propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2). 
3 Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar. 
4 Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor. 
Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar. 
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Tabeller till avsnitt 10 Den offentliga sektorns finanser 

Tabell 20 Offentliga sektorns finanser 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 1 490 1 560 1 642 1 661 1 607 1 651 1 704 1 788 1 874 1 960 

  Procent av BNP 53,8 53,0 52,5 51,7 51,7 50,2 49,4 49,6 49,6 49,7 

Skatter och avgifter 1 344 1 413 1 472 1 480 1 435 1 488 1 531 1 607 1 686 1 764 

  Procent av BNP 48,5 48,0 47,1 46,1 46,2 45,2 44,4 44,6 44,7 44,7 

Kapitalinkomster 62 61 72 79 63 57 63 68 72 76 

Övriga inkomster 84 87 97 102 109 106 111 113 116 120 

Utgifter 1 436 1 495 1 531 1 590 1 643 1 692 1 718 1 750 1 798 1 845 

 Procent av BNP 51,8 50,8 49,0 49,5 52,9 51,4 49,8 48,6 47,6 46,8 

Transfereringar och subventioner 583 595 589 605 636 650 660 669 684 698 

  Hushåll 490 499 494 501 533 535 533 539 551 563 

  Näringslivet 52 51 52 54 54 66 71 71 73 73 

  Utlandet 41 45 43 49 49 49 55 58 60 62 

Konsumtion 725 765 797 837 864 893 915 935 962 991 

Investeringar m.m. 76 84 90 95 108 109 104 107 106 108 

Ränteutgifter 52 51 55 53 36 39 39 40 45 47 

Finansiellt sparande  54 65 110 71 -37 -41 -14 38 77 115 

  Procent av BNP 1,9 2,2 3,5 2,2 -1,2 -1,3 -0,4 1,0 2,0 2,9 

Staten 15 31 74 44 -30 -51 -19 37 82 119 

Pensionssystemet 27 30 33 31 5 5 13 8 2 0 

Kommunsektorn 12 4 3 -5 -11 5 -7 -8 -7 -4 

Finansiell ställning           

Konsoliderad bruttoskuld 1 396 1 324 1 250 1 227 1 295 1 288 1 280 1 244 1 157 1 033 

  Procent av BNP 50,4 45,0 40,0 38,2 41,7 39,1 37,1 34,5 30,7 26,2 

Nettoskuld -55 -410 -536 -380 -487 -456 -458 -495 -571 -684 

  Procent av BNP -2,0 -13,9 -17,1 -11,8 -15,7 -13,9 -13,3 -13,7 -15,1 -17,3 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 21 Statens finanser 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 841 879 916 885 830 859 895 946 995 1 040 

Skatter och avgifter 758 799 824 786 732 767 797 843 887 929 

Överföring från AP-fonden 32 28 32 35 32 30 31 35 37 38 

Övriga inkomster 51 51 60 63 66 63 67 68 70 73 

Utgifter 826 848 843 840 861 911 914 909 913 921 

Transfereringar till privat sektor 372 375 357 355 368 378 385 382 382 380 

Bidrag till kommunsektorn 142 150 159 153 160 183 184 180 180 182 

Ålderspensionsavgifter 27 27 24 24 24 23 21 20 19 21 

Konsumtion  195 206 210 217 226 237 242 245 250 256 

Investeringar m.m. 42 44 45 45 51 54 48 46 43 42 

Ränteutgifter 47 46 49 45 32 36 35 36 39 40 

Finansiellt sparande 15 31 74 44 -30 -51 -19 37 82 119 

  Procent av BNP 0,5 1,1 2,4 1,4 -1,0 -1,6 -0,6 1,0 2,2 3,0 

Budgetsaldo 14 18 103 135 -176 -27 6 47 103 139 

  Procent av BNP 0,5 0,6 3,3 4,2 -5,7 -0,8 0,2 1,3 2,7 3,5 

Statsskuld 1 262 1 220 1 115 1 062 1 149 1 139 1 119 1 071 970 834 

  Procent av BNP 45,6 41,4 35,7 33,0 37,0 34,6 32,4 29,7 25,7 21,1 

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 22 Ålderspensionssystemet 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 200 210 223 233 225 228 235 243 253 265 

Socialförsäkringsavgifter 151 160 169 178 179 184 191 199 209 219 

Statliga ålderspensionsavgifter 27 27 24 24 24 23 21 20 19 21 

Räntor, utdelningar m.m. 22 24 30 31 22 20 23 24 24 26 

Utgifter 173 180 189 202 220 223 222 235 250 265 

Pensioner 169 176 186 199 217 220 219 232 247 262 

Övriga utgifter 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Finansiellt sparande 27 30 33 31 5 5 13 8 2 0 

  Procent av BNP 1,0 1,0 1,1 1,0 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,0 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Tabell 23 Kommunsektorns finanser 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 628 656 695 728 744 778 787 808 835 866 

   Skatter 436 454 479 503 511 523 528 550 574 600 

   Kommunal fastighetsavgift    12 14 15 15 15 16 16 

   Statsbidrag1 108 114 120 111 115 138 138 133 132 132 

     Skatter och statsbidrag, 
     procent av BNP 19,6 19,3 19,6 19,5 20,5 20,8 20,0 19,6 19,3 19,1 

   Kapitalinkomster 10 11 13 14 10 8 9 10 12 14 

   Övriga inkomster 74 77 82 88 94 94 96 99 102 104 

Utgifter 616 653 691 733 755 772 794 816 843 870 

   Transfereringar till hushåll 27 28 29 31 31 31 33 34 33 34 

   Övriga transfereringar 21 21 23 26 26 28 29 29 29 29 

   Konsumtion 528 557 585 617 636 654 671 687 710 733 

   Investeringar 35 40 45 50 57 56 57 60 63 66 

   Ränteutgifter 6 7 8 10 5 4 5 5 7 9 

Finansiellt sparande 12 4 3 -5 -11 5 -7 -8 -7 -4 

     Procent av BNP 0,4 0,1 0,1 -0,2 -0,4 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 

Resultat före extraordinära poster 13 15 14 8 13 17 5 5 6 9 
1 Statsbidrag exklusive mervärdesskatt. Kompensation för mervärdesskatten ingår i övriga inkomster. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Tabell 24 Finansiellt sparande i offentlig sektor  
Procent av BNP, om annat ej anges. Utfall för 2005–2009, prognos för 2010–2014. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Finansiellt sparande, miljarder kronor 53,9 65,2 110,5 70,7 -36,8 -41,3 -13,8 37,5 76,8 114,5 

Finansiellt sparande 1,9 2,2 3,5 2,2 -1,2 -1,3 -0,4 1,0 2,0 2,9 

Justering för konjunkturläge 0,2 -0,7 -1,5 -0,3 3,3 1,8 1,4 0,9 0,6 0,3 

Justering för engångseffekter1 -0,5 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Justering, extraordinära kapitalvinster -0,2 -0,5 -0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Strukturellt sparande 1,5 1,0 1,3 1,7 2,1 0,6 1,0 2,0 2,7 3,2 

BNP-gap, procent -0,4 1,4 2,8 0,6 -5,7 -3,3 -2,5 -1,6 -1,1 -0,5 
1 Engångseffekterna 2005 förklaras av ökade skatteintäkter p.g.a. att vissa bolag återfört hela eller delar av sina avsättningar till periodiseringsfonder till beskattning. 
Engångseffekten 2008 och 2009 beror på nya regler avseende byggmoms som tillfälligt ökar momsinbetalningarna med 8 miljarder kronor 2008 och 2 miljarder kronor 
2009. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
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Sammanfattning 

I ett internationellt perspektiv är Sverige ett 
förhållandevis jämställt land. Samtidigt kan det 
konstateras att sysselsättningsgraden för kvinnor 
är lägre än för män. Kvinnor har dessutom lägre 
lön jämfört med män och mindre ekonomiska 
resurser.  

Finanskrisen och den därefter följande låg-
konjunkturen har de senaste åren präglat Sverige. 
Arbetslösheten börjar nu  minska, i synnerhet 
för män. I augusti 2010 var den säsongrensade 
arbetslösheten för personer 15–74 år 8,3 procent 
för kvinnor och 8,2 procent för män. 

Regeringens politik för ökad ekonomisk 
jämställdhet handlar framför allt om att minska 
utanförskapet och öka sysselsättningen vilket 
gynnar kvinnor mer än män. 

Minskade marginaleffekter har förbättrat 
drivkrafterna till arbete sedan 2006. Genom att 
minskningen har varit större för kvinnor än för 
män har drivkrafterna till en mer jämställd 
arbetsfördelning förbättrats. 

För att skapa förutsättningar för samordning, 
analys och uppföljning av insatser inom jäm-
ställdhetsområdet har regeringen beslutat om en 
strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och 
i näringslivet (skr. 2008/09:198). 

Källan till den ekonomiska ojämställdheten 
står att finna på arbetsmarknaden men grunden 
läggs redan i skolan. Från gymnasiet och uppåt 
är utbildningsvalen starkt könsbundna. 

Kvinnor förvärvsarbetar i mindre utsträckning 
och har lägre lön än män. De arbetar oftare i 
yrken med låga löner och i den offentliga 
sektorn där lönerna i genomsnitt är lägre än i den 
privata. Kvinnor arbetar i högre grad deltid än 
män, men står för huvuddelen av det obetalda 
hemarbetet. När man lägger samman obetalt och 
betalt arbete, arbetar kvinnor och män ungefär 
lika mycket. 

Om man räknar om alla löneinkomster till 
heltid var den genomsnittliga månadslönen för 
kvinnor 85,2 procent av männens 2009. Om man 
även korrigerar lönerna för olika lönepåverkande 
faktorer, t.ex. yrke, utbildning och ålder genom 
s.k. standardvägning, uppgick kvinnors månads-
lön till 94,0 procent av männens 2009. 

 
 
 

1 Jämställdhet på den svenska 
arbetsmarknaden 

Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas av 
en könsmässig segregering. Kvinnor arbetar 
oftare i yrken med låga löner och i den offentliga 
sektorn där lönerna i genomsnitt är lägre än i den 
privata. Kvinnor är underrepresenterade i 
ledande positioner, i synnerhet inom privat 
sektor. Kvinnor förvärvsarbetar i mindre 
utsträckning och har lägre lön än män. Kvinnor 
arbetar i högre grad deltid än män, men står för 
huvuddelen av det obetalda hemarbetet.  

Lön och företagarinkomst är den största 
inkomstkällan för både kvinnor och män. Den är 
också grunden för ersättning från sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkring samt framtida pensioner. 
Löneskillnader på arbetsmarknaden återspeglas 
därför även i dessa system. Vid analys av den 
ekonomiska jämställdheten är därför ut-
vecklingen på arbetsmarknaden central.1 

1.1  Arbetslösheten minskar snabbare för 
män 

Den internationella finanskris som inleddes 2008 
och den därefter följande lågkonjunkturen har 
även drabbat Sverige. Under 2010 har det 
ekonomiska läget stabiliserats och syssel-
sättningen ökar och arbetslösheten minskar åter. 
Effekterna av lågkonjunkturen kommer dock att 
synas under flera år framöver. 

Under 1990-talskrisen drabbades mans-
dominerade yrken först. I en senare fas kom 
krisen även att påverka kvinnodominerade yrken 
och skillnaden i arbetslöshet mellan könen 
utjämnades efterhand. Den kris som inleddes 
2008 följde till en början samma mönster och 
arbetslöshetsuppgången var betydligt större för 
män under 2009. Bland annat till följd av att 
regeringen som en del av krisbekämpningen har 
tillfört kommunsektorn ytterligare medel har 
minskningen av sysselsättningen i kommunerna 
blivit begränsad. Genom att en stor andel av de 
anställda i kommunerna är kvinnor har detta 
förhindrat att många kvinnor förlorat sina 
anställningar. 

 
 
                                                      
1 Redogörelsen fokuserar därför på personer i förvärvsaktiv ålder, men  
uppgifter avseende pensionärer finns bl.a. i avsnitt 2.3 i denna bilaga. 

7 



PROP.  2010/11 :1  BILAGA 3  

Under första halvåret 2010 var åter-
hämtningen på arbetsmarknaden starkare för 
män än för kvinnor. Antalet arbetslösa och den 
relativa arbetslösheten fortsätter att minska, i 
synnerhet för män. I augusti 2010 var den 
säsongrensade arbetslösheten för personer 15–74 
år 8,3 procent för kvinnor och 8,2 procent för 
män.2 

Många av dem som blir arbetslösa utgörs av 
visstidsanställda vars kontrakt inte förlängs. De 
som ännu inte trätt in på arbetsmarknaden 
drabbas också av en svag arbetsmarknad, t.ex. 
ungdomar och utrikes födda. Arbetslöshet vid 
ung ålder ökar kraftigt risken för arbetslöshet 
senare i livet.3  

1.2 Grunden till ett jämställt arbetsliv 
läggs i skolan  

Kvinnor har högre utbildning än män 
Kvinnornas utbildningsnivå är i genomsnitt 
högre än männens. En klart högre andel kvinnor 
än män har eftergymnasial utbildning. Sedan 
1990 har andelen kvinnor med eftergymnasial 
utbildning trendmässigt ökat snabbare än 
andelen för män. Av dem som tog examen i 
högskolan läsåret 2008/09 var 65 procent 
kvinnor, att jämföra med 60 procent för tio år 
sedan.4  

Trenden mot allt högre utbildning fortsätter. 
År 2030 förväntas 51 procent av kvinnorna ha en 
eftergymnasial utbildning jämfört med 39 pro-
cent 2007 och 22 procent 1990. Motsvarande 
siffror för männen är 36, 31 respektive 20 pro-
cent. Andelen kvinnor på de traditionellt sett 
manliga eftergymnasiala utbildningarna beräknas 
öka. Däremot förväntas inte männens andel 
inom de traditionellt kvinnliga eftergymnasiala 
utbildningarna att öka.5 

 
 
 
 
 

 
 
                                                      
2 Totalt 8,2 procent. Källa: Statistiska centralbyrån, AKU. 
3 IFAU 2004:13, Har ungdomsarbetslöshet långsiktiga effekter?  
4 Högskoleverkets rapport 2010:10 R Årsrapport 2010. 
5 Statistiska centralbyrån 2010, Utbildning: Könsstruktur per utbildning 
och yrke 1990–2030, Temarapport 2010:1. Uppgifterna avser 20-64 år. 

Diagram 1.1 Andel av befolkningen med eftergymnasial 
utbildning 1985–2009 
Personer 25–64 år, procent. 
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Anm: Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur SUN 2000. 
Källa: Statistiska centralbyrån.

 

Stora skillnader mellan kvinnors och mäns 
utbildningsval 
Det finns stora skillnader mellan kvinnors och 
mäns utbildningsval inom gymnasie- och hög-
skolan. Inom gymnasieskolan uppvisar t.ex. 
endast 3 av 17 nationella program en köns-
fördelning i intervallet 40–60 procent av 
respektive kön.  

 
Tabell 1.1 Befolkningen fördelad efter utbildningsinriktning 
och kön 2009 
Personer 25–64 år. 

Inriktning Antal Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Allmän utbildning 1 134 000 49 51 

Pedagogik och lärarutbildning 336 300 76 24 

Humaniora och konst 188 500 59 41 

Samhällsvetenskap, juridik,  
handel, administration 

822 900 61 39 

Naturvetenskap, matematik        
och data 

131 300 40 60 

Teknik och tillverkning 1 050 200 12 88 

Lant- och skogsbruk samt 
djursjukvård 

81 900 31 69 

Hälso- och sjukvård samt         
social omsorg 

629 700 84 16 

Tjänster 293 200 53 47 

Okänd utbildningsinriktning 188 400 45 55 

Totalt 4 856 500 51 49 

Anm: Avser alla utbildningsnivåer. Indelningar enligt SUN 2000. 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
När det gäller kvinnors och mäns val av 
utbildningsinriktning har inte mycket förändrats 
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under det senaste decenniet.6 Detta gäller såväl 
gymnasie- som högskolan. I gymnasieskolan 
läser kvinnor i högre utsträckning på något av de 
studieförberedande programmen, men det är 
särskilt de yrkesförberedande programmen som 
är kraftigt könsuppdelade efter ett traditionellt 
mönster. 

De traditionella studievalen består även inom 
högskolan. Kvinnor är överrepresenterade inom 
pedagogik och lärarutbildning och inom hälso- 
och sjukvård och social omsorg och män är över-
representerade inom teknik och tillverkning. 
Andelen kvinnor bland de examinerade har ökat 
inom de flesta studieinriktningarna. Förutom 
inom teknikområdet har detta medfört en 
snedare könsfördelning än för tio år sedan. 

Kvinnor har högre betyg 
Fler kvinnor än män går alltså vidare till 
högskolan från gymnasiet. Detta förklaras delvis 
av att män i genomsnitt har lägre betyg än 
kvinnor, men sannolikt också av att flera av de 
mansdominerade programmen leder till ett yrke 
som inte kräver någon högskoleutbildning. 

För att förbättra jämställdheten i skolan har 
regeringen tillsatt en delegation för jämställdhet i 
skolan (dir 2008:75). I juli 2009 presenterades ett 
delbetänkande som bland annat pekar på 
skillnaderna i prestationer mellan flickor och 
pojkar.7 Flickor har haft 10 procent bättre betyg 
än pojkar under lång tid. Beräkningar för ett 
urval av ämnen visar att skillnaderna var ungefär 
desamma redan på 1960-talet. Flickor har 
10 procent bättre meritvärdespoäng i grund-
skolan, och skillnaden i kurspoäng från gym-
nasieskolan är lika stor. Könsskillnaden i betyg 
är i det närmaste konstant och oberoende av 
elevernas socioekonomiska bakgrund. 

1.3 En könsuppdelad arbetsmarknad 

Efter det könssegregerade utbildningssystemet 
följer en könsuppdelad arbetsmarknad. För-
delningen av kvinnor och män inom olika 

 
 
                                                      
6 Ändrad klassificering år 2000 försvårar jämförelser över en längre 
tidsperiod. 
7, Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? (SOU 2009:64). Se 
även utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i denna 
proposition. 

sektorer, näringsgrenar, yrken, chefspositioner 
och företagsformer är ojämn. 

Kvinnor och män har olika yrken 
Arbetsmarknaden i Sverige och de övriga 
nordiska länderna är mer könssegregerade än 
inom många andra OECD-länder.8 De flesta 
yrken domineras i hög grad av antingen kvinnor 
eller män. Kvinnor arbetar oftast i några få stora 
yrkesgrupper medan män jobbar i flera och 
mindre yrken.9 Detta blir tydligt då man ser på 
de tio största yrkesgrupperna, som tillsammans 
omfattar 34 procent av alla anställda kvinnor, 
men endast 11 procent av alla anställda män, se 
diagram 1.2. 

Andelen kvinnor och män som arbetar i 
kvinno- respektive mansdominerade yrkes-
grupper har varit relativt stabil sedan 2002. Även 
i yrkesgrupper där andelen anställda var jämnt 
fördelad mellan könen var förändringarna totalt 
sett små. I den mån förskjutningar skett handlar 
det om att kvinnor har gått in i mansdominerade 
yrken, medan män generellt förblivit i de 
traditionellt manliga yrkena. 

 
Diagram 1.2 Könsfördelning inom de 10 största 
yrkesgrupperna 2008 
Procent. 
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Hotell- och kontorsstädare m.fl.

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.

Barnskötare m.fl.

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.

Förskollärare och fritidspedagoger

Andel kvinnor Andel mänKälla: Statistiska centralbyrån.  
 

En bidragande faktor till den internationellt sett 
höga förvärvsfrekvensen bland kvinnor kan vara 
att en betydande del av de tjänster som i Sverige 
utförs av kvinnor som avlönat marknadsarbete, i 
högre grad utförs av kvinnor som oavlönat 
arbete i länder utanför Norden. Detta kan också 

 
 
                                                      
8 Melkas H., Anker R., Occupational segregation by sex: in Nordic 
countries i Woman, gender and work ed. Loufti F. L. ILO 2010.  
9 Medlingsinstitutet 2010, Vad säger den officiella lönestatistiken om 
löneskillnaden mellan kvinnor och män 2009? 
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vara en orsak till den internationellt sett starkt 
könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige, där 
många kvinnor arbetar med omsorg av barn och 
äldre inom den offentliga sektorn.10 

Kvinnor fortsätter att öka i manliga yrken 
För den som väl skaffat sig en utbildning är det 
kostsamt och tidskrävande att byta yrkes-
inriktning. Det tar därför lång tid innan för-
ändringar inom utbildningssystemet får fullt 
genomslag på arbetsmarknaden. En följd av att 
kvinnor i allt högre grad utbildar sig till tradi-
tionellt manligt dominerade yrken på efter-
gymnasial nivå är att kvinnornas andel i dessa 
yrken successivt ökar. Inom många yrkes-
grupper kan man se följderna av denna 
utveckling, där männen är i majoritet i den äldsta 
åldersgruppen och kvinnorna dominerar i den 
yngsta. Särskilt tydligt märks detta inom yrken 
som kräver eftergymnasial kompetens, t.ex. 
agronomer, arkitekter, ekonomer, jurister, 
naturvetare och teologer.11 Däremot förväntas 
inte andelen män öka inom de traditionella 
kvinnoyrkena i samma utsträckning. Männen 
behåller eller till och med förstärker sin klara 
dominans inom de tekniskt industriella 
utbildningarna på gymnasienivå. 

Privat sektor domineras av män – offentlig sektor 
av kvinnor 
År 2009 arbetade 51 procent av kvinnorna i 
privat och 49 procent i offentlig sektor, medan 
81 procent av männen arbetade i privat och 
19 procent i offentlig sektor. I kommun- och 
landstingssektorn utgjorde kvinnor en stor 
majoritet med 78 procent av de anställda. Den 
statliga sektorn var könsmässigt neutral, medan 
den privata sektorn hade en övervikt av män, 
61 procent.12 

Det är vanligare att män har högre befattningar än 
kvinnor 
Förutom att kvinnor och män arbetar i olika 
sektorer och yrken så finns det en hierarkisk 
skiktning i respektive sektor, där män i större 
utsträckning än kvinnor finns på högre 

 
 
                                                      
10 Melkas H., Anker R., Occupational segregation by sex: in Nordic 
countries i Woman, gender and work ed. Loufti F. L. ILO 2010.  
11 Statistiska centralbyrån har skrivit fram könsstrukturen per utbildning 
och yrke till 2030 i Temarapport 2010:1 Utbildning: Könsstruktur per 
utbildning och yrke 1990–2030. 
12 Enligt Statistiska centralbyrån, AKU. Avser anställda 16–64 år. 

befattningar eller chefsposter. Detta återspeglas 
även i lönestatistiken. 

Kvinnliga och manliga chefer har olika chefs-
funktioner och arbetar inom olika slags 
organisationer. Bland kvinnor är det vanligast att 
arbeta som ekonomi- eller administrativ chef 
medan män oftast arbetar som försäljnings- eller 
marknadschefer. Kvinnor är oftast chefer inom 
offentlig verksamhet, exempelvis vård och 
omsorg, utbildning och offentlig förvaltning 
medan män oftare är chefer inom bygg-
verksamhet eller tillverkning, el-, värme- och 
vattenförsörjning.13  

 
Tabell 1.2 Chefer efter sektor och kön 2008 
Procent. 

 Sysselsatta Chefer 
Sektor Kvinnor Män Kvinnor Män 

Privat sektor 38 62 25 75 

Offentlig sektor 74 26 62 38 

    Stat 50 50 39 61 

    Kommuner 79 21 64 36 

    Landsting 80 20 72 28 

Totalt 50 50 33 67 
Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Män är överrepresenterade som chefer i alla 
sektorer, se tabell 1.2. Det kan därför finnas fog 
för påståendet att det finns en s.k. glashiss som 
gör det lättare för män att göra karriär i 
kvinnoyrken.14 Totalt var 67 procent av alla 
chefer män och 33 procent kvinnor 2008. 
Skillnaden var störst i privat sektor, medan 
könsfördelningen var något jämnare i offentlig 
sektor. Jämnast var könsfördelningen i staten där 
39 procent av cheferna var kvinnor och 
61 procent män. I privat sektor var endast var 
fjärde chef kvinna 2008. 

Störst var ojämställdheten på de allra högsta 
chefsposterna. Bland börsföretagens totalt 
269 verkställande direktörer var endast 8 kvinnor 
2009–2010. Bland styrelseledamöterna i börs-
företagen var 20 procent kvinnor och 80 procent 
män.15  

 
 
                                                      
13 Enligt Statistiska centralbyrån, Välfärd, 2010:2. 
14 SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden. 
15 Enligt Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män 2010. 
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Företagare är oftast män 
Av dem som var sysselsatta i Sverige 2009 var 
16 procent av männen företagare att jämföra 
med 6 procent för kvinnorna.16 Det innebär att 
cirka en fjärdedel (28 procent) av företagarna var 
kvinnor och tre fjärdedelar (72 procent) män. 

Antalsmässigt domineras näringslivet av små-
företag med färre än 50 anställda. Bland små-
företagare är 78 procent män och 22 procent 
kvinnor. Branschmässigt är kvinnors och mäns 
företagande könsuppdelat på samma sätt som 
arbetsmarknaden i övrigt. Den största andelen 
företagande kvinnor och män finns i 
åldersintervallet 41‒50 år, 33 procent respektive 
30 procent. Bland dem som startade företag 2009 
var en tredjedel kvinnor.17 

 
Tabell 1.3 Anställda och företagare 2009 
16–64 år. Tusental och procent. 

 Antal Könsfördelning 
Sektor Kvinnor Män Kvinnor Män 

Anställda  1980 1980 50 50 

Företagare 120 310 28 72 

Totalt 2100 2290 48 52 
Anm: Företagare inklusive medhjälpande hushållsmedlemmar.  
Källa: Statistiska centralbyrån, AKU. 

 
Kvinnor och män har olika motiv till varför de 
vill starta eget. För kvinnor är möjligheten att 
förverkliga sina idéer det viktigaste. Nästan lika 
viktigt är möjligheten att få arbeta självständigt. 
För män är möjligheten att arbeta självständigt 
det vanligaste motivet och det näst vanligaste är 
att förverkliga sina idéer. Ungefär lika många 
män som kvinnor uppger att motivet till att 
starta eget är arbetslöshet eller risk för 
arbetslöshet.18 

Arbete inom privat sektor eller på en marknad 
som domineras av små företag ökar benägen-
heten att bli egenföretagare.19 En orsak till att 
kvinnor inte blir företagare lika ofta som män 
kan därför vara att kvinnor ofta arbetar inom 
yrken eller sektorer där det är svårt för 
företagare eller mindre företag att etablera sig. 

Regeringen har genomfört en satsning om 
100 miljoner kronor per år under föregående 
mandatperiod för att främja kvinnors före-
 
 
                                                      
16 Enligt Statistiska centralbyrån, AKU. Avser 20–64 år. 
17 Enligt Tillväxtverkets hemsida, www.tillvaxtverket.se 
18 Enligt Tillväxtverkets hemsida, www.tillvaxtverket.se 
19 Eklund S., Vejsiu A. Drivkrafter att starta företag: ett genusperspektiv, 
Ekonomisk debatt 2009:3. 

tagande samt för att stärka kunskap och 
forskning om kvinnors företagande. 

1.4  Kvinnor förvärvsarbetar mindre än 
män 

Kvinnor har lägre arbetskraftsdeltagande 
Trots att andelen kvinnor i arbetskraften i 
Sverige är bland de högsta i världen, är andelen 
lägre än för män.20 År 2009 ingick 2,3 miljoner 
kvinnor och 2,5 miljoner män i arbetskraften. 
Det motsvarar 77,7 procent av kvinnorna och 
82,7 procent av männen i åldern 16–64 år.21  

Kvinnornas arbetskraftstal ökade under 1970- 
och 1980-talen, samtidigt som det i stort sett var 
oförändrat för män. I början av 1990-talet 
upphörde ökningen av kvinnornas arbets-
kraftsdeltagande, och har sedan dess legat runt 
fem procentenheter lägre än männens. 

 
Diagram 1.3 Arbetskraftsdeltagande 1970–2009 
Andel av befolkningen 16–64 år, procent. 
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Källa: Statistiska centralbyrån, AKU.
 

Kvinnor förvärvsarbetar färre timmar än män 
För män minskade den genomsnittliga arbets-
tiden från ca 44 timmar till ca 41 timmar per 
vecka mellan 1970 och 1980 och förblev sedan 
ungefär oförändrad fram till millennieskiftet. 
Därefter minskade den till drygt 38,4 timmar 
2009. Även för kvinnor minskade medel-
arbetstiden något under 1970-talet, från ca 32 till 
31 timmar. Därefter ökade den till 34 timmar vid 

 
 
                                                      
20Internationella uppgifter publiceras bl.a. i OECD Employment 
Outlook 2008.  
21Om inte annat anges bygger avsnittet på Statistiska centralbyråns 
Arbetskraftsundersökning (AKU). Samtliga uppgifter avser personer 16–
64 år. För att få jämförbarhet över tiden har siffror enligt den äldre 
definitionen kedjats till den nya ILO-definitionen.  
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millennieskiftet, men har sedan minskat något 
och är nu ca 33,1 timmar. Skillnaderna i arbetstid 
mellan könen har minskat successivt, och 
kvinnor ökade sin arbetstid i förhållande till män 
från ca 75 till 86 procent mellan 1970 och 2009. 

 
Diagram 1.4 Medelarbetstid 1970–2009 
Genomsnittligt antal timmar per vecka för personer i arbete 16–64 år. 
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Källa: Statistiska centralbyrån, AKU.
 

Det är främst kvinnor som arbetar deltid 
Den viktigaste orsaken till att män i genomsnitt 
förvärvsarbetar fler timmar per vecka än kvinnor 
är att många kvinnor arbetar deltid. Kvinnor 
arbetar deltid, frivilligt eller ofrivilligt, i betydligt 
större omfattning än män. Av de sysselsatta 
arbetade 35 procent av kvinnorna och 12 procent 
av männen deltid 2009.22  

Motiven till att kvinnor och män arbetar 
deltid skiljer sig åt. Den vanligaste orsaken för 
kvinnor att arbeta deltid är att ta hand om barn. 
För män är den vanligaste orsaken att heltids-
jobb saknas. Bland de pappor som jobbar deltid 
är det en femtedel som gör det för att ta hand 
om barn.23 

Frivilligt deltidsarbete kan bli en inkörsport 
till ofrivillig deltidsarbetslöshet, i synnerhet för 
kvinnor. Under vissa faser av livet väljer många 
att arbeta deltid, i synnerhet kvinnor med små 
barn. Detta medför att kvinnor ofta söker sig till 
branscher och yrken där det är vanligt och 
accepterat med deltidsanställningar, t.ex. detalj-
handeln eller vård- och omsorgssektorn. 

Samtidigt är fler kvinnor än män deltids-
arbetslösa och vill öka sin arbetstid. En för-
klaring till detta kan vara att de kvinno-

 
 
                                                      

 
 
                                                     

22 Enligt Statistiska centralbyrån, AKU. Avser 16–64 år. Med deltid avses 
en överenskommen arbetstid mindre än 35 timmar per vecka.  
23 Fredriksson K., Pappor jobbar mest av alla, Statistiska centralbyrån 
Välfärd 2010:2  

dominerade branscherna anpassats till deltids-
arbete och att det därför finns få lediga heltids-
tjänster att söka. Det finns tecken som tyder på 
att möjligheten att få arbetslöshetsersättning på 
deltid gör det svårare för den som arbetar deltid 
att hitta ett heltidsjobb.24 Begränsningen av 
rätten till deltidsersättning från arbetslöshets-
försäkringen kan därför bidra till att minska det 
ofrivilliga deltidsarbetet. 

Kvinnor utför mer av det obetalda arbetet än män  
Den ojämställda fördelningen av hushållsarbetet 
är ett av skälen till kvinnors lägre arbets-
kraftsdeltagande och lägre medelarbetstid. De 
som arbetar oavlönat räknas inte till arbets-
kraften och får därför ingen inkomst eller 
pensionsrätt, men bidrar till såväl hushållens som 
samhällets välfärd i stort.  

De som förvärvsarbetar mycket har mindre 
tid till arbete i hushållet. Den ojämna för-
delningen av det avlönade marknadsarbetet är 
därför en spegelbild av det oavlönade hushålls-
arbetet. Enligt den senast tillgängliga statistiken, 
som avser 2001, utförde kvinnor 59 procent och 
män 41 procent av det oavlönade arbetet. 

Totalt sett var det oavlönade arbetet av 
ungefär samma omfattning som det avlönade. 
Under en vecka utförde kvinnor nära 29 timmar 
och män cirka 20 timmar oavlönat arbete. 
Sammantaget innebär detta att kvinnor och män 
arbetade ungefär lika mycket, 55 respektive 
56 timmar per vecka 2001, när avlönat och 
oavlönat arbete räknas samman.25 

Jämfört med tidsanvändningsundersökningen 
1990/91 minskade kvinnor sitt obetalda arbete. 
För män finns ingen motsvarande förändring. 
Tiden som avsätts varierar kraftigt inte bara 
mellan kvinnor och män, utan också mellan olika 
åldersgrupper. 

I ett längre perspektiv har kvinnors ökade 
arbetskraftdeltagande gått hand i hand med att 
hushållsarbetet har effektiviserats. Från mitten 
av 1940-talet ökade kvinnors löner i jämförelse 
med männens, vilket skapade incitament att 
träda ut på arbetsmarknaden. Moderniseringen 
av de svenska hemmen verkade i samma 
riktning, eftersom den innebar att en given 

 
24 Hartman L. et al, Välfärd på deltid, SNS Förlag, 2008. 
25 Tidsanvändningsundersökningar har genomförts vid två tillfällen, 
senast 2000/01. Nästa undersökning kommer att publiceras under 2011. 
Uppgifterna avser hela befolkningen 20–64 år. Med obetalt arbete menas 
t.ex. hushållsarbete, vård av barn, underhåll av trädgård eller bil.  
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mängd hushållstjänster kunde produceras med 
en minskad arbetsinsats. Genom den offentliga 
barnomsorgens utbyggnad och den nya familje-
politiken under 1970-talet blev det möjligt för 
fler kvinnor att yrkesarbeta.26 Det finns inga skäl 
att tro att tidsbesparingarna i hushållsarbetet 
kommer att upphöra i framtiden. Till exempel 
gör införandet av RUT-avdraget det ekonomiskt 
rimligt för betydligt fler hushåll att köpa hus-
hållstjänster. 

1.5  Utanförskapet större för kvinnor 

Trots att Sverige har en arbetsmarknad där 
förutsättningarna för både kvinnors och mäns 
deltagande är relativt goda står många utanför 
arbetsmarknaden. Det gäller t.ex. sjukskrivna, 
arbetslösa och personer med sjuk- eller 
aktivitetsersättning. Många arbetar inte heller i 
den utsträckning de skulle önska.  

 
Tabell 1.4 Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 år som 
försörjs med sociala ersättningar och bidrag 2009 
Antal helårsekvivalenter och fördelning, procent. 

 Antal helårs-
ekvivalenter 

Andel 
kvinnor 

Andel 
män 

Sjukpenning 105 400 60 40 

Sjuk-och aktivitetsersättning 415 900 59 41 

Arbetslöshet 131 300 44 56 

Arbetsmarknadsåtgärder 120 800 46 54 

Ekonomiskt bistånd 88 800 48 52 

Totalt 862 200 54 46 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Av tabell 1.4 framgår att utanförskapet räknat 
med s.k. helårsekvivalenter är större bland 
kvinnor än bland män.27 Kvinnor är över-
representerade inom sjukpenning och sjuk- och 
aktivitetsersättning. Räknat i helårsekvivalenter 
ökade utanförskapet med 4,7 procent för såväl 
män som kvinnor mellan 2008 och 2009. 
Ökningen förklaras av den negativa utvecklingen 
på arbetsmarknaden till följd av finanskrisen. 
Samtidigt har sjuktalen minskat stadigt under 

 
 
                                                      

 
 
                                                     

26 Svensson L. Hemmens modernisering och svenska hushålls 
tidsanvändning 1920-90, IFAU 2008:19. 
27 Statistiska centralbyråns definitioner avviker något från de som 
används i kapitel 8, tabell 8.7 i denna proposition. SCB räknar t.ex. inte 
med sjuklön som en del av sjukpenningen. 

flera år. Räknat i helårsekvivalenter är nivån 
160 000 lägre än då regeringen tillträdde 2006.28 

Månadsutfallen för första halvåret 2010 tyder 
på att antalet helårsekvivalenter fortsätter att 
falla.29 Den allmänna bilden är att arbetslösheten 
minskar liksom antalet personer i arbets-
marknadspolitiska åtgärder, men även antalet 
ekvivalenter inom ohälsoförsäkringarna minskar. 

Kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser 
löper störst risk att bli sjukskrivna. Regeringen 
har tidigare presenterat satsningar på samman-
lagt 41 miljoner kronor under 2009 och 2010 för 
att motverka kvinnors ohälsa på arbetsplatser 
och för att förstärka forskningen om kvinnors 
hälsa. 

1.6 Män har högre lön än kvinnor 

Generellt har de mansdominerade yrkena en 
högre medellön än de kvinnodominerade.30 Så 
länge inte lönerelationerna eller andelen kvinnor 
och män i olika yrken utjämnas kommer därför 
kvinnors löner i genomsnitt att förbli lägre än 
mäns. Även om könsfördelningen utjämnas är 
detta inte någon garanti för att lönerna utjämnas, 
eftersom kvinnor i allmänhet har lägre lön än 
män även inom en och samma yrkesgrupp. En 
undersökning visar t.ex. att kvinnliga ingenjörer 
får drygt 1 000 kronor mindre i månadslön än 
män redan på första jobbet efter avslutad 
utbildning.31 

 
Olika arbetad tid mellan könen ökar skillnaderna 
i arbetsinkomst 
Män har högre lön, arbetar fler timmar och är 
inte frånvarande från arbetet lika mycket som 
kvinnor. Detta medför att fördelningen av de 
faktiska inkomsterna från arbete är betydligt mer 
ojämnt fördelade än månadslönerna, 40 procent 
betalades ut till kvinnor och 60 procent till män. 
År 2008 uppgick antalet personer med lön eller 
företagarinkomst till 4,6 miljoner, varav 48 pro-

 
28 Med helårsekvivalenter avses det antal individer 20–64 år som skulle 
kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två 
personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en 
helårsekvivalent. 
29 Könsuppdelade uppgifter saknas. 
30 Enligt Statistiska centralbyråns lönestrukturstatistik. 
31 Sveriges ingenjörer 2009 (www.sverigesingenjorer.se). 
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cent var kvinnor och 52 procent män. Det är 
samma andelar som 1997. 

Inkomst från arbete är den faktiska 
ersättningen för utfört arbete. Till skillnad från 
kontrakterad lön påverkas denna av frånvaro, 
heltids-/deltidsarbete och eventuell övertids-
ersättning. Till inkomst från arbete räknas även 
företagarinkomst. Kvinnors utbetalda arbets-
inkomst uppgår till 70,6 procent av männens. 
 
Tabell 1.5 Genomsnittlig arbetsinkomst och lön för kvinnor 
och män 2009 
Kronor, procent. 

 Kvinnor Män Kvinnors andel 

Arbetsinkomst, utbetald 18 600 26 400 70,6 

Månadslön 25 700 30 100 85,2 

Standardvägd månadslön 28 300 30 100 94,0 

Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar. 

 
Kvinnornas lägre arbetskraftsdeltagande och 
kortare genomsnittliga arbetstid innebär att män 
samlar på sig större arbetslivserfarenhet. Detta 
har i sin tur visat sig vara en faktor som bidrar till 
en högre lön.32 Kvinnors kortare medelarbetstid 
bidrar därför till att befästa löneskillnaderna 
mellan könen. 

Kvinnor har även en högre frånvaro från 
arbetet än män, t.ex. på grund av egen eller barns 
sjukdom. Detta är också en av orsakerna till att 
kvinnor får en större del av sina inkomster från 
transfereringar än män. Förvärvsavbrott har 
negativa konsekvenser för löneutvecklingen, och 
kvinnor har i genomsnitt haft dubbelt så lång tid 
av förvärvsavbrott som män, t.ex. till följd av 
barnledighet.33 

Skillnaden i månadslön mellan könen minskar 
När man räknar om alla löner till månadslön för 
att justera för skillnader i arbetstid, var 
kvinnornas månadslön i genomsnitt 85,2 procent 
av männens 2009. Räknat i kronor var kvinnors 
månadslön i genomsnitt 25 700 kronor och mäns 
30 100 kronor 2009. Jämfört med 2008 är detta 
en ökning med 700 kronor för män och 
1 000 kronor för kvinnor. Mellan 1992 och 2009 
ökade kvinnors månadslöner med i genomsnitt 

 
 
                                                      
32 Aktuella skattningar och internationella jämförelser finns i t.ex. 
Boarini R., Strauss H. The private internal rates of return to tertiary 
education: New estimates for 21 OECD countries, OECD economics 
department, Working paper 591, 2007.  
33 Björklund A. m.fl., Arbetsmarknaden, SNS förlag. Studien bygger på 
data från 1992-1993. 

3,9 procent per år, jämfört med 3,8 procent för 
män.34 

Skillnaden i lön mellan män och kvinnor är 
alltså 14,8 procent. Denna andel, det s.k. 
lönegapet, är på ungefär samma nivå som 1992. 
Lönegapet ökade under 1990-talet, men sedan 
sekelskiftet kan man se en trendmässig 
minskning. Eftersom väsentligt fler kvinnor än 
män arbetar deltid blir skillnaden i faktiskt 
utbetalda löner mellan könen större än vad dessa 
siffror visar.  

 
Diagram 1.5 Kvinnors lön i procent av mäns lön 1992–
2009 
Procent. 
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Anm.: Den standardvägda tidsserien har skarvats 2005 mht. förbättrad 
yrkesgruppsindelning (SSYK) efter detta år.
Källa: Medlingsinstitutet.

 

Lönegapet minskar när man tar hänsyn till att 
män och kvinnor arbetar med olika saker 
För att få en tydligare bild av löneskillnaderna 
mellan kvinnor och män är det vanligt att 
korrigera för olika lönepåverkande faktorer som 
inte beror på kön, t.ex. yrke, utbildning och 
ålder, genom s.k. standardvägning. På detta sätt 
kan man beräkna hur stor löneskillnaden mellan 
kvinnor och män skulle vara om kvinnor och 
män arbetade i samma yrken, var lika gamla osv.  

Efter standardvägning uppgick kvinnors 
månadslön till 94,0 procent av männens 2009. 
Den resterande skillnaden, 6,0 procent, kan bero 
på faktorer som inte ingår i den använda 
modellen, t.ex. arbetsledaransvar och yrkes-
erfarenhet. Oförklarade löneskillnader är inte 
samma sak som osakliga löneskillnader eller 

 
 
                                                      
34 Enligt Statistiska centralbyråns lönestrukturstatistik. Lön är ersättning 
för utfört arbete under en given tidsenhet, t.ex. kronor per månad. För att 
kunna jämföra löner mellan män och kvinnor, olika branscher, 
åldersgrupper etc. har lönerna räknats om till heltid. 
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diskriminering, men kan vara ett tecken på att 
sådan förekommer.35 

Även om de löneskillnader som förklaras av 
att kvinnor och män är verksamma i olika yrken, 
sektorer osv. och därför inte kan sägas vara 
diskriminerade i lagens mening, är det ett tecken 
på att kvinnors och mäns arbete värderas olika. I 
vissa sammanhang har detta benämnts 
”strukturell” diskriminering.  

 
Tabell 1.6 Lönegap per sektor 2005–2009 
Kvinnors andel av mäns månadslön, procent och procentenheter. 

 Kvinnors andel 2009 Utveckling 2005–2009 
Sektor Ej 

standard-
vägd 

Standard-
vägd 

Ej 
standard-
vägd 

Standard-
vägd 

Offentlig 
sektor  84,9 97,0 1,5 0,5 

   Kommun 93,4 99,4 1,8 0,3 

   Landsting 73,1 95,3 1,7 0,6 

   Stat 88,7 93,8 3,0 0,9 

Privat sektor 86,6 92,7 1,3 1,0 

   Arbetare 90,0 95,5 1,7 1,1 

   Tjänstemän 79,2 90,9 1,9 0,7 

Alla sektorer 85,2 94,0 1,5 0,8 
Anm. Månadslönen är standardvägd för att korrigera för lönepåverkande faktorer 
som inte beror på kön, t.ex. yrke, utbildning och ålder. 
Källa: Medlingsinstitutet. 

 
Drygt hälften av skillnaden i månadslön mellan 
könen förklaras av att kvinnor i genomsnitt 
arbetar i yrken, sektorer etc. med lägre löne-
nivåer än genomsnittet på arbetsmarknaden, 
men även utbildningsnivå och sektorstillhörighet 
är betydelsefulla.36 Lönegapet varierar mellan 
olika sektorer. De största ej standardvägda löne-
skillnaderna finns i landstingen, 26,9 procent och 
de minsta i kommunerna, 6,6 procent. Om man 
istället ser på de standardvägda löneskillnaderna 
var de störst för tjänstemän i privat sektor, 
9,1 procent, och minst i kommunerna, 
0,6 procent. Detta hänger delvis samman med att 
skillnaderna är större inom de sektorer där 
andelen högutbildade är högre. 

Det finns även skillnader i lönegapets 
utveckling mellan de olika sektorerna. Sedan 
2005, men i synnerhet det senaste året, har 
 
 
                                                      

t krävs för deras 
yrke.41 

 
 
                                                     

35 Medlingsinstitutets har också använt regressionsanalys för att beräkna 
det justerade lönegapet. I denna analys tas hänsyn till något fler faktorer 
än vid standardvägning, se t.ex. Vad säger den officiella lönestatistiken 
om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2009?. Skillnaden blir då 
något mindre, 5,4 procent jämfört med 6,0 procent 2009. 
36 Se t.ex. Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden 
mellan kvinnor och män 2009? Medlingsinstitutet 2010. 

löneskillnaderna minskat i alla sektorer. De 
ojusterade löneskillnaderna har minskat snabbast 
i staten, med 3,0 procentenheter. De standard-
vägda lönegapen minskade mindre, med 1,0 pro-
centenhet i den privata sektorn, och med 
0,5 procentenheter i den offentliga sektorn 
mellan 2005 och 2009. 

En förklaring till kvinnors lägre lön som förts 
fram i debatten är att kvinnor ofta arbetar inom 
den offentliga sektorn där antalet arbetsgivare är 
begränsat och löntagarnas förhandlingsstyrka 
därför är svag. Det finns studier som visar att en 
övergång från offentlig till privat drift bland 
anställda inom vård, omsorg och skola kan 
medföra en förbättrad löneutveckling för de 
anställda.37 Vidare är medellönen bland sjuk-
sköterskor ofta högre i län med en högre andel 
av de anställda hos privata vårdgivare.38 I andra 
studier har man inte kunnat finna några 
skillnader i lönestruktur, lönenivå och förmåner 
mellan privata och kommunala utförare inom 
äldreomsorgen.39 En slutsats från litteraturen är 
därför att det inte finns någon stark evidens för 
att konkurrensutsättning av offentliga verk-
samheter har någon större betydelse för lönernas 
nivå eller för lönerelationerna mellan kvinnor 
och män. 

Kvinnor tjänar mindre på utbildning 
Utbildningen påverkar individens lön positivt, 
dvs. högre utbildning ger normalt högre lön. 
Detta gäller för både kvinnor och män, även om 
män generellt sett har en högre lönenivå. Trots 
kvinnors högre utbildningsnivå har män alltså i 
genomsnitt högre lön än kvinnor. Jämfört med 
män tjänar kvinnor således mindre på att utbilda 
sig. Detta gäller såväl i Sverige som inter-
nationellt.40 Delvis kan kvinnors lägre 
avkastning på utbildning förklaras av att de är 
överutbildade, dvs. att de har en högre 
utbildning än vad som normal

 
37 Oreland C., Övergång till privat drift inom offentlig sektor – Högre 
lön för den anställde, Ekonomisk debatt 2010:5. 
38 Johansson, K., Marknadsmakt och löner inom sjukvården, opublicerad 
uppsats, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet 2004. 
39 Socialstyrelsen (2004) Konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen, 
rapport, Socialstyrelsen, Stockholm.  
40 Enligt t.ex. Boarini R., Strauss H., The private internal rates of return 
to tertiary education: New estimates for 21 OECD countries, OECD 
economics department, Working paper 591, 2007. 
41 Enligt Johansson M., Katz K., Underutnyttjad utbildning och 
lönegapet mellan kvinnor och män, IFAU rapport 2007:11. 
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Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 
större bland högutbildade än bland lågutbildade. 
Skillnaden mellan kvinnors och mäns genom-
snittliga månadslön är störst i gruppen med 
eftergymnasial utbildning, tre år eller längre 
(exklusive forskarutbildade).42  

 
Diagram 1.6 Utbildningspremier för kvinnor och män 
Löneskillnad mellan treårig gymnasial och förgymnasial utbildning 
samt mellan treårig universitets- och treårig gymnasial utbildning, 
procent. 
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Anm: Data saknas för 2002 och 2003.
Källa: Medlingsinstitutet.  

 

Utbildningspremierna visar hur mycket man 
tjänar på att utbilda sig. Diagram 1.6 visar den 
genomsnittliga löneskillnaden mellan treårig 
gymnasial och förgymnasial utbildning samt 
mellan treårig universitets- och treårig gymnasial 
utbildning sedan 1992.43 För tidigare år saknas 
könsuppdelade data, men under 1970-talet sjönk 
utbildningspremierna totalt sett. Sedan 1980-
talets början har gymnasielönepremierna varit i 
stort sett oförändrade, men sedan 1992 har en 
viss utjämning mellan könen skett. I början av 
1990-talet var universitetslönepremierna ungefär 
lika höga för båda könen. Under 1990-talet 
ökade den för såväl kvinnor som män, men mest 
för männen. Under det senaste decenniet har 
universitetslönepremierna minskat svagt för 
båda könen, men något mer för kvinnor. 

Lönerörligheten lägre för kvinnor än för män 
Kvinnor är kraftigt överrepresenterade bland 
dem med låga löner, samtidigt som de har 
 
 
                                                      
42 Medlingsinstitutet (2009) Vad säger den officiella lönestatistiken om 
löneskillnaden mellan kvinnor och män 2009? 
43 Data 1992–2001 enligt Gustavsson, M. (2006) The evolution of the 
Swedish wage structure: new evidence for 1992–2001, Applied Economics 
Letters. Hänsyn har tagits till förväntad arbetslivserfarenhet beräknad 
utifrån ålder och utbildningslängd (Gustavsson tar även hänsyn till om 
individen är invandrare). Information saknas för åren 2002 och 2003. 

mindre sannolikhet än män att röra sig uppåt i 
lönefördelningen.44 Kvinnor med barn har 
mindre sannolikhet att öka sin lön, men detta 
gäller inte för män. Föräldraledighet gör att 
inkomstutvecklingen blir sämre. För kvinnor där 
mannen också varit föräldraledig är denna 
minskning inte lika stor.45 

Lönespridningen är större för män än för kvinnor 
I allmänhet är löneskillnaderna mellan könen 
mindre ju högre andelen kvinnor är i ett yrke. 
Jämfört med män har kvinnor i genomsnitt lägre 
lön och en mer sammanpressad lönestruktur, se 
diagram 1.7. 

 
Diagram 1.7 Lönespridning för kvinnor och män 2008 
Antal personer 20–64 år per 1000-kronorsintervall. 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.  
 

Mellan 1992 och 2008 ökade lönespridningen för 
båda könen och i alla sektorer. Ökningen av 
lönespridningen var ungefär lika stor för kvinnor 
och män. Ökningen skedde främst fram till 2001 
och det har därefter endast varit mindre 
förändringar.46  

Störst är lönespridningen för män som arbetar 
i landstingen. Orsaken till detta är de stora 
löneskillnaderna mellan läkare och övrig 
personal som arbetar i denna sektor. 

 
 
 
 
 

 
 
                                                      
44 Finansdepartementets egna bearbetningar av LINDA-registret och 
strukturlönestatistiken för perioden 2004-2008. 
45 Johansson E-A., Effekten av delad föräldraledighet på kvinnors löner, 
IFAU Rapport 2010:5. 
46Lönespridningen har här beräknats som kvoten mellan den 90:e och 
den 10:e percentilen, dvs. kvoten mellan den tiondel som tjänar mest och 
den tiondel som tjänar minst. Om kvoten är 2 har tiondelen med högst 
lön dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst. 
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Diagram 1.8 Lönespridning 1992–2009 
Kvoten mellan lön i den 90:e percentilen och den 10:e percentilen. 
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Löneförmåner och prestationsbaserade ersättningar  
Utöver månadslönen har många löntagare någon 
form av löneförmån t.ex. tjänstebil, sub-
ventionerad lunch eller försäkringsförmåner som 
avtalspension. Det blir också allt vanligare med 
olika årsvisa belöningssystem t.ex. bonus, vinst-
delning eller tilldelning av aktier. Båda dessa 
typer av ersättningar påverkar sannolikt löne-
skillnaderna mellan kvinnor och män, men det 
saknas statistik för att belysa detta i detalj. Det 
finns tecken på att det totala lönegapet mellan 
könen ökar då hänsyn även tas till denna typ av 
ersättningar.47 När det gäller förmåner kan några 
skillnader mellan kvinnor och män inte iden-
tifieras om hänsyn tas till yrke etc. Däremot 
finns kan det inte uteslutas att kvinnor 
missgynnas då det gäller bonus.48 

1.7 Sverige jämställt i ett internationellt 
perspektiv 

Trots de brister som finns framstår Sverige i ett 
internationellt perspektiv som ett förhållandevis 
jämställt land. Detta hindrar inte att det finns 
mycket att lära från andra länder inom jäm-
ställdhetsområdet. 

Hög sysselsättningsgrad för kvinnor i Sverige 
Sysselsättningsgraden inom EU är genomgående 
högre för män än för kvinnor. Sverige har en 

 
 
                                                      

 
 
                                                     

47 Medlingsinstitutet 2009, Nio perspektiv på jämställdhet – En antologi 
om kvinnors och mäns löner. 
48 Granqvist L., Inte bara lön – En studie av akademikernas löneförmåner 
och bonus, SACO 2009. 

internationellt sett hög sysselsättningsgrad, i 
synnerhet för kvinnor. I Sverige är syssel-
sättningsgraden för kvinnor högre än för män i 
många av EU:s medlemsstater. Under de senaste 
åren har sysselsättningen inom EU ökat 
snabbare för kvinnor än för män. Mellan 2002 
och 2008 ökade sysselsättningsgraden för 
kvinnor med 4,7 procentenheter till 59,1 pro-
cent. Samtidigt är männens sysselsättningsgrad 
betydligt högre, 72,8 procent. Det finns stora 
skillnader mellan olika medlemsstater. Mindre än 
hälften av kvinnorna i förvärvsaktiv ålder i Malta, 
Grekland och Italien deltar i arbetskraften 
medan över 70 procent gör det i Danmark och 
Sverige. 

Barnafödande påverkar kvinnors och mäns 
deltagande i arbetskraften på olika sätt. Generellt 
för EU gäller att kvinnor med barn under 12 år 
deltar i arbetskraften i lägre utsträckning än 
andra kvinnor, medan män med barn under 12 år 
deltar i högre utsträckning än andra män. 

Hög andel deltidsarbetande i Sverige 
Det är vanligare att kvinnor arbetar deltid än 
män i samtliga EU-länder. Kvinnors ökade 
arbetskraftsdeltagande består till stor del av 
deltidsarbete.49 År 2008 arbetade 31,1 procent av 
de yrkesverksamma kvinnorna deltid, att jämföra 
med 7,9 procent av männen. Det finns en tydlig 
skillnad mellan länderna i öst och väst. Lägst 
andel deltidsarbetande kvinnor (och män) finns i 
Bulgarien och Slovakien. Högst andel deltids-
arbetande kvinnor (och män) finns i Neder-
länderna, där tre fjärdedelar av alla sysselsatta 
kvinnor är deltidsarbetande. En hög syssel-
sättningsgrad är ofta sammankopplad med en 
hög andel deltidsarbetande kvinnor.  

Lönegapet större i länder med en hög andel 
förvärvsarbetande kvinnor 
Lönegapet mellan könen var 17,8 procent inom 
EU under 2008. Lönegapet är generellt större i 
länder med en hög andel förvärvsarbetande 
kvinnor. I dessa länder finns kvinnor på alla 
lönenivåer och därmed blir deras genomsnittliga 
lön lägre. I länder med låg sysselsättningsgrad 
bland kvinnor är det framför allt de relativt 
högutbildade kvinnorna som förvärvsarbetar. 

 
49 Deltid kan betyda olika saker i olika länder eftersom uppgifterna 
bygger på enkäter där de som svarar själva får definiera sina arbeten som 
hel- eller deltidsarbeten. I några länder anges dock en tröskel för vad som 
ska betraktas som deltid. 
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Den ojusterade löneskillnaden mellan kvinnor 
och män i Sverige hamnar nära EU-snittet.50 Det 
förklaras sannolikt av den höga kvinnliga 
förvärvsfrekvensen och av att många kvinnor 
arbetar deltid. 

 
Tabell 1.7 Sysselsättningsgrad och löneskillnader i EU 
2008 
Personer 15–64 år, procent. 

 Sysselsättnings- Andel deltids- Löneskillnad  
 grad, % arbetande, % mellan könen 
Land M Kv M Kv %  

Belgien 68,6 56,2 7,9 40,9 9,0 

Bulgarien 68,5 59,5 2,0 2,7 13,6 

Cypern 79,2 62,9 4,8 11,4 21,6 

Danmark 81,9 74,3 14,2 36,5 17,1 

Estland 73,6 66,3 4,1 10,4 .. 

Finland 73,1 69,0 8,9 18,2 20,0 

Frankrike 69,6 60,4 5,8 29,4 19,2 

Grekland 75,0 48,7 2,8 9,9 22,0 

Irland 74,9 60,2 7,8 32,4 .. 

Italien 70,3 47,2 5,3 27,9 4,9 

Lettland 72,1 65,4 4,5 8,1 13,4 

Litauen 67,1 68,1 4,9 8,6 21,6 

Luxemburg 71,5 55,1 2,7 38,3 12,4 

Malta 72,5 37,4 4,5 25,6 9,2 

Nederländerna 83,2 71,1 23,9 75,3 19,6 

Polen 66,3 52,4 5,9 11,7 9,8 

Portugal 74,0 62,5 7,4 17,2 9,2 

Rumänien 65,7 52,5 9,1 10,8 9,0 

Slovakien 70,0 54,6 1,4 4,2 20,9 

Slovenien 72,7 64,2 7,1 11,4 8,5 

Spanien 73,5 54,9 4,2 22,7 17,1 

Storbritannien 77,3 65,8 11,3 41,8 21,4 

Sverige 76,7 71,8 13,3 41,4 17,1 

Tjeckien 74,4 57,6 2,2 8,5 26,2 

Tyskland 75,9 65,4 9,4 45,4 23,2 

Ungern 63,0 50,6 3,3 6,2 17,5 

Österrike 78,5 65,8 8,1 41,5 25,5 

EU totalt 72,8 59,1 7,9 31,1 17,8 
Anm: Resultaten baseras på enkätuppgifter. Uppdelningen i heltids- och 
deltidsarbete bygger inte på någon formell definition utan på respondenternas 
spontana svar. Löneskillnaden mellan könen är inte standardvägd. 
Källa: Eurostat. 

 
 
                                                      

 
 
                                                     

50 Jämförbara siffror för standardvägda löneskillnaderna mellan könen 
saknas. 

Obetalt arbete vanligt för kvinnor inom EU 
I alla medlemsstater lägger yrkesverksamma 
kvinnor ner mer tid på obetalt arbete än yrkes-
verksamma män.51 Den ojämna fördelningen av 
ansvar för hem och familj påverkar kvinnors 
möjlighet till egen försörjning negativt. EU har 
därför beslutat om en rad mål inom ramen för 
den s.k. Lissabonstrategin för att underlätta för 
kvinnor och män att förena arbete och privatliv, 
t.ex. genom att erbjuda barnomsorg. Endast fem 
av 27 medlemsländer har uppnått målet om att 
33 procent av alla barn under tre år ska erbjudas 
barnomsorg. Åtta medlemsstater har uppnått 
målet om att 90 procent av alla barn mellan tre år 
och obligatorisk skolålder ska erbjudas barn-
omsorg. I flera länder är barnomsorgen baserad 
på deltidsarbete och täcker inte in heltidsarbete. 

Fördelning av ansvar för hem och familj 
påverkar även hur mycket tid kvinnor och män 
har över till fritidsaktiviteter. Över hela världen 
har män mer tid för fritid än kvinnor, men 
skillnaden mellan olika länder är stor. I Norge 
rör det sig om fem minuter per dag medan det i 
Belgien, Spanien och Polen rör sig om ca 
50 minuter. Italienska män har nästan 
80 minuter mer fritid per dag än italienska 
kvinnor.52 

Ökande utbildning bland kvinnor internationellt 
Inom OECD är kvinnors ökade utbildningsnivå 
den faktor som bidragit mest till att minska 
gapet mellan könen när det gäller arbetskrafts-
deltagande och lönenivå. Samtidigt har kvinnor 
nu så hög utbildningsnivå i många OECD-
länder att utbildningens potential för att ytter-
ligare utjämna könsskillnaderna är begränsad. 
Trots ökade utbildningsnivåer når inte kvinnor 
samma karriär- och lönemässiga nivåer som 
män.53 

Enligt OECD bidrar även avregleringar till 
ökad jämställdhet. De betydande avregleringar 
som de flesta OECD-länder genomfört under de 
senaste 30 åren, framför allt i kvinnodominerade 
branscher, har gynnat kvinnors arbetskrafts-
deltagande och minskat lönegapen. OECD 
bedömer att ett genomsnittligt OECD-land ur 

 
51 EU kommissionen 2009, Rapport till parlamentet, Jämställdhet mellan 
kvinnor och män 2009. 
52 OECD, Society at a Glance 2009-OECD Social Indicators. 
53 OECD, Employment outlook, 2008. 
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ett jämställdhetsperspektiv fortfarande har 
mycket att vinna på ytterligare avregleringar. 

2 Disponibel inkomst för kvinnor 
och män 

Den ekonomiska standarden för kvinnor och 
män beror inte enbart på hur stora för-
värvsinkomsterna är utan påverkas även av andra 
typer av inkomster. Trots att skatter och 
transfereringar verkar utjämnande kvarstår stora 
inkomstskillnader mellan könen under hela livet. 
Detta beror bl.a. på att kvinnors lägre marknads-
inkomster även medför att inkomstberoende 
transfereringar och pensioner blir lägre. 

2.1 Individuell disponibel inkomst 
jämnare fördelad än arbetsinkomsten 

Den individuella disponibla inkomsten, dvs. 
summan av marknadsinkomster, transfereringar 
och skatter, är lägre för kvinnor än för män. År 
2008 var den genomsnittliga individuella 
disponibla inkomsten 196 700 kronor för 
kvinnor och 252 400 kronor för män.54  

 
Diagram 2.1 Individuell disponibel inkomst för kvinnor och 
män 1991–2010 
Medelinkomst 20–64 år, 2010 års priser, kronor och procent. 
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

 
 
 

 
 
                                                      
54 Individuell disponibel inkomst beräknas genom att summera 
individanknutna inkomstslag och skatter. Hushållsrelaterade trans-
fereringar (barnbidrag, försörjningsstöd och bostadsbidrag) fördelas lika 
mellan kvinnor och män som är sammanboende. 

Sedan 1991 har den individuella disponibla 
inkomsten utvecklats i ungefär samma takt för 
båda könen. Män har en högre individuell 
disponibel inkomst än kvinnor, och den varierar 
mer. Detta förklaras bl.a. av att män får en större 
del av kapitalinkomsterna och dessa varierar mer 
med konjunkturen. Detta förklarar också att 
kvinnornas andel av männens disponibla 
inkomst varierar. Efter 2008 har utvecklingen av 
inkomsterna varit svag för såväl kvinnor som 
män, men till skillnad från 1990-talskrisen så har 
inte inkomsterna fallit. 

Kvinnor och män får sina inkomster från olika 
källor 
Lön är tillsammans med företagarinkomst det 
viktigaste inkomstslaget för personer i för-
värvsaktiv ålder. Löner, företagar- och kapital-
inkomster samt skatter är väsentligt högre för 
män än för kvinnor. När hänsyn även tas till 
skatter och olika ersättningar utjämnas inkomst-
skillnaderna mellan könen. Kvinnor har i 
genomsnitt 66 procent av mäns lön, företagar- 
och kapitalinkomster, men 78 procent av den 
individuella disponibla inkomsten. Skattepliktiga 
ersättningar, skattefria individuella bidrag och 
familjestöd är något högre för kvinnor. En orsak 
till detta är att fler kvinnor än män är 
ensamstående med försörjningsansvar för barn. 

 
Tabell 2.1 Sammansättning av individuell disponibel 
inkomst 2008 
Personer 20–64 år. Kronor per år och kvinnors andel, procent. 

 Medelvärde Kvinnors andel 
Inkomstslag Kvinnor Män % Ackumulerat 

+Lön, företagar- och 
kapitalinkomst 211 800 318 600 66 66 

+Skattepliktig  
ersättning 37 000 27 000 137 72 

-Skatt -66 300 -102 800 65 75 

+Studiemedel etc.  4 000 2 400 165 76 

+Familjestöd 10 200 7 200 142 78 

=Disponibel inkomst 196 700 252 400 78 78 
Anm: Den individuella disponibla inkomsten är summan av de redovisade 
medelvärdena. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Nästan 85 procent av såväl kvinnor som män i 
åldern 20–64 år hade arbetsinkomst 2008. 
Andelen med inkomst från företagande var 
däremot högre för män, 16 procent jämfört med 
10 procent för kvinnor. En större andel av 
kvinnorna hade skattepliktiga ersättningar, 
52 procent att jämföra med 41 procent för 
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männen. Skillnaden var liten när det gäller 
familjestödet.55 

Kvinnor är oftare ensamstående föräldrar och 
har därför mer ersättningar som är förknippade 
med föräldraskap, såsom föräldrapenning, 
bostadsbidrag, barnbidrag och erhållet under-
hållsstöd. Till viss del är detta även en orsak till 
att ensamstående kvinnor är i behov av mer 
ekonomiskt bistånd. 

Fler kvinnor än män studerar. Studiestöd i 
form av lån och bidrag vid högskolestudier går 
därför i större utsträckning till kvinnor än till 
män. 
 
Ensamstående kvinnor har lägst individuell 
disponibel inkomst  
Sammanboende har högre individuell disponibel 
inkomst än ensamstående. Den individuella 
disponibla inkomsten för sammanboende män är 
klart högre än för sammanboende kvinnor. 
Ensamstående män och kvinnor har ungefär 
samma individuella disponibla inkomst som 
sammanboende kvinnor.  

 
Tabell 2.2 Individuell disponibel inkomst i olika 
hushållstyper 2008 
Personer 20–64 år. Medelvärde, kronor per år och kvinnors andel. 

 Individuell disponibel inkomst Kvinnors andel, %  
 Kvinnor Män  

Ensamstående 187 700 203 700 92 

   m. barn 0–6 år 222 800 307 800 72 

   m. barn 7–17 år 238 000 290 900 82 

   20–44 år 149 600 176 600 85 

   45–64 år 211 600 242 800 87 

Sammanboende 202 000 288 200 70 

   m. barn 0–6 år 193 200 281 900 69 

   m. barn 7–17 år 219 300 306 100 72 

   20–44 år 175 300 230 000 76 

   45–64 år 205 600 300 700 68 

Totalt 196 700 252 400 78 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
 
                                                      
55 För mer detaljerade uppgifter se tabell U1 i Underbilagan. I detta 
avsnitt fördelas barnbidraget lika mellan sammanboende. 

2.2  Justerad disponibel inkomst högre för 
sammanboende 

De inkomster som hittills redovisats är 
individuella. Men de flesta personer lever i ett 
hushåll med delad ekonomi och har olika för-
sörjningsbörda beroende på hur många barn som 
finns i hushållet. För att få jämförbarhet av den 
ekonomiska standarden mellan olika hushåll kan 
justerad disponibel inkomst beräknas. I detta 
begrepp justeras den samlade hushållsinkomsten 
med hänsyn till hushållets försörjningsbörda.56 

Den justerade disponibla inkomsten för 
sammanboende är jämnare fördelad än den 
individuella disponibla inkomsten för såväl 
kvinnor som män. Sammanboende i åldern 45–
64 år utan hemmavarande barn har en justerad 
disponibel inkomst som är 40 procent högre än 
genomsnittet, se diagram 2.2.57 

 
Diagram 2.2 Relativ justerad disponibel inkomst i olika 
hushållstyper 2008 
Personer 20–64 år. Justerad disponibel inkomst för samtliga =100. 
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Källor: Statistiska centalbyrån och egna beräkningar.  
 

Ensamstående har i genomsnitt en justerad 
disponibel inkomst som är mellan 25 och 
40 procent lägre än genomsnittet i riket. Ensam-
stående kvinnor har genomgående en lägre 
justerad disponibel inkomst än ensamstående 
män. Ensamstående kvinnor med barn har en 
lägre justerad disponibel inkomst än 
ensamstående män med barn.58 

 
 
                                                      
56 Se underbilagan för en beskrivning av hur justeringen görs. 
57 Orsaken till att sammanboende män och kvinnor inte har alltid 
identisk justerad disponibel inkomst är att makarna ibland ingår i olika 
åldersgrupper. 
58 Det finns brister i statistiken om växelvis boende barn, då de ofta är 
folkbokförda hos mamman trots att de även bor hos pappan. En följd av 
detta är att justerad disponibel inkomst för ensamstående kvinnor med 
barn ibland underskattas, och att justerad disponibel inkomst för män 
utan hemmavarande barn överskattas. 
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2.3 Brist på jämställdhet även för äldre 
kvinnor och män 

Pensionens nivå beror på arbetsinkomster 
tidigare i livet. Bristen på ekonomisk jäm-
ställdhet för pensionärer är därför en följd av den 
brist på jämställdhet som rådde under den tid då 
de var förvärvsaktiva. Ett jämställt arbetsliv leder 
därför i förlängningen även till jämställdhet för 
dem som gått i pension.59 
 
Inkomstsammansättningen förändras genom livet 
Inkomsterna från pensionssystemen ser olika ut 
för yngre och äldre pensionärer. Det beror delvis 
på de allmänna pensionssystemens framväxt. 
ATP-systemet infördes 1960 och det krävdes då 
30 år av intjänande för att uppnå full pension. 
Många äldre ålderspensionärer hann inte tjäna in 
full ATP innan de gick i pension. Pensionärernas 
inkomster kommer huvudsakligen från de 
offentliga systemen men i varierande grad även 
från tjänstepension eller privata försäkringar. 

Vissa grupper av äldre, främst ensamstående 
kvinnor, har även boendestöd. Avkastning på 
kapital och kapitalvinster utgör också en 
inkomst för många pensionärer, i synnerhet för 
män. 
 
Sammanboende pensionerade män har högst 
individuell disponibel inkomst 
I genomsnitt uppgår den individuella disponibla 
inkomsten för ensamstående kvinnliga pen-
sionärer till 85 procent av de ensamstående 
manliga pensionärernas. För sammanboende 
kvinnliga pensionärer är skillnaden större och 
deras individuella disponibla inkomst motsvarar 
60 procent av de manliga pensionärernas. En 
orsak till att skillnaderna är mindre mellan 
ensamstående kvinnor och män än mellan 
sammanboende är att många ensamstående 
kvinnor har änkepension. 

Högst individuell disponibel inkomst 
(257 500 kronor) har sammanboende män 
mellan 65 och 69 år och lägst (100 200 kronor) 
har sammanboende kvinnor som är 80 år och 
äldre. 

 
 
                                                      
59 Samtliga personer över 65 benämns här pensionärer, även om de inte 
uppbär ålderspension. Somliga i åldersgruppen förvärvsarbetar 
fortfarande, medan andra redan lämnat arbetsmarknaden före 65 års ålder. 
Mer information om pensionärernas ekonomiska situation finns i kapitlet 
om UO 11 i denna proposition eller i Ds 2006:13 Var det bättre förr? 
Pensionärernas ekonomiska situation i början av 2000-talet. 

Tabell 2.3 Disponibel inkomst för pensionärer efter 
civilstånd och åldersgrupp 2008 
Medelvärde, kronor per år och kvinnors andel, procent. 

 Individuell disponibel inkomst Justerad disponibel inkomst 
 Kvinnor Män K %  Kvinnor Män K % 

Ensam-
stående 158 400 191 600 83 156 700 189 400 83 

  65–69 185 800 229 500 81 182 700 227 200 80 

  70–79 172 900 180 400 96 171 500 177 900 96 

  80+ 136 700 171 000 80 135 100 169 200 80 

Sam-
boende 133 900 211 200 63 224 100 232 400 96 

  65–69 161 300 257 500 63 262 500 281 400 93 

  70–79 122 100 195 000 63 206 400 217 900 95 

  80+ 100 200 168 400 59 180 000 180 900 100 

Totalt 147 400 205 500 72 187 000 219 900 85 
Anm. Att justerad disponibel inkomst inte är 100 procent för alla sammanboende 
beror på att personer redovisas efter individuell ålder. Vid beräkning av justerad 
disponibel inkomst ingår även make/maka som inte har fyllt 65 år. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Sammanboende pensionärer har högre justerad 
disponibel inkomst än ensamstående  
För en ensamstående är justerad och individuell 
disponibel inkomst samma sak. Vid beräkning av 
justerad disponibel inkomst gör man antagandet 
att alla inom ett och samma hushåll har samma 
inkomst. Sammanboende kvinnor har därför 
trots låg individuell inkomst högre justerad 
disponibel inkomst än ensamstående män och 
kvinnor. Orsaken till detta är att sammanboende 
manliga pensionärer i genomsnitt har högre 
pension än ensamstående. 

Kvinnor som är 80 år och äldre har den lägsta 
disponibla inkomsten. De har ofta en låg 
inkomstpension till följd av begränsat förvärvs-
arbete tidigare i livet. En annan faktor som bidrar 
till att yngre pensionärer har högre inkomster är 
att vissa pensionsförmåner utbetalas under en 
begränsad period efter pensioneringen. Ytter-
ligare en orsak till att äldre pensionärer har lägre 
disponibel inkomst än yngre är att pensionerna 
inte räknas upp lika snabbt som lönerna. Detta 
medför att skillnaden mellan pensionen och en 
genomsnittlig lön kommer att öka ju längre tid 
man varit pensionerad.60 

 
 
                                                      
60 Pensionerna räknas normalt upp med förändringen av inkomstindex 
minskad med 1,6 procentenheter, den s.k. tillväxtnormen. Denna 
motsvarar det förskott på pensionen som man får då pensionen beräknas 
första gången. Om den automatiska balanseringen är aktiverad påverkas 
utvecklingen även av denna. 
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2.4 Socialförsäkringarna jämnar ut 
inkomstskillnaderna mellan könen 

Det finns stora skillnader mellan kvinnors och 
mäns inkomster från socialförsäkringssystemen. 
Andelen kvinnor som får någon typ av 
ersättning är högre och kvinnor får i regel 
ersättning under längre perioder än män. Detta 
är särskilt tydligt när det gäller föräldra-
försäkringen. 

Genom att ersättningsnivåerna i social-
försäkringssystemen baseras på löneinkomsten 
får kvinnor lägre ersättning per dag än män. En 
faktor som bidrar till att socialförsäkringarna 
verkar utjämnande på inkomsterna mellan könen 
är att män oftare än kvinnor har inkomster som 
överstiger de tak för intjänande av förmåner som 
finns i försäkringssystemen. 

  
Tabell 2.4 Skattepliktiga transfereringar 2008 
Personer 20–64 år. Miljarder kronor, antal (1 000-tal) och procent. 

 1997 2008 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Utbetalt, mdkr 76 75 95 71 

   Könsfördelning, % 50 50 57 43 

Antal personer (1000-tal) 1  411 1 193 1 324 1 028 

   Könsfördelning, % 54 46 56 44 

Andel m transferering, % 57 47 51 39 

Anm: Antal och andel personer avser dem som erhållit ersättning vid något 
tillfälle under året. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 
 

Utbetalningarna av skattepliktiga transfereringar 
har ökat för kvinnor och minskat för män under 
det senaste decenniet. Detta medför att kvin-
nornas andel av utbetalningarna har ökat 
väsentligt. Samtidigt har antalet personer med 
transfereringar minskat markant, ungefär lika 
mycket för kvinnor som för män. Detta innebär 
att kvinnor nu får ersättning med högre belopp 
eller för längre perioder än tidigare. 

2.5 Mäns uttag av föräldrapenning 
fortsätter att öka 

Av särskilt intresse ur jämställdhetssynpunkt är 
uttaget av föräldrapenning. Föräldrapenningen 
ger föräldrar rätt till 480 dagars ledighet per barn. 
Om föräldrarna har gemensam vårdnad om 
barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. 
En förälder kan överlåta sina dagar till föräldra-
penning till den andra föräldern med undantag 
för 60 dagar som är reserverade för respektive 

mamman eller pappan. I de allra flesta familjer 
väljer mannen att överlåta en del av sin ledighet 
till kvinnan. 

Männens andel av de utbetalda föräldra-
penningdagarna har ökat från år till år, i 
synnerhet mellan 1998 och 2006 då uttaget 
fördubblades från ca 10,4 procent till 20,6 pro-
cent.61 Ökningen av pappornas uttag av föräldra-
penningdagar har fortsatt även efter 2006 men i 
långsammare takt. Under 2009 svarade män för 
22,3 procent av föräldrapenningdagarna och 
kvinnorna för 77,7 procent. 

 
Diagram 2.3 Uttag av föräldrapenningdagar fördelat efter 
kön 1974–2009 
Procent. 
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Män tar alltså ut något mer än en femtedel av 
föräldraledigheten, men tre män av fem tar inte 
ut någon föräldraledighet alls under barnens 
första år. Kvinnor och män använder också 
föräldraförsäkringen på olika sätt. Kvinnor 
sprider i högre grad ut dagarna och förlänger på 
så sätt tiden hemma med barnet. Kvinnor tar 
också ut majoriteten, 80 procent, av garanti-
dagarna.62 

För tillfällig föräldrapenning, i dagligt tal 
”vård av sjukt barn”, är uttaget betydligt jämnare 
fördelat. Kvinnor tog ut 64,6 procent och män 
35,4 procent av dagarna 2009. Å andra sidan har 
könsfördelningen av de uttagna dagarna i stort 
sett varit oförändrad under de senaste 20 åren 
(65,5 respektive 34,5 procent 1989). 

Jämfört med 1997 har alltså andelen män som 
tar ut föräldrapenning ökat kraftigt och såväl 
andelen manliga mottagare som mäns andel av 

 
 
                                                      
61 Innefattar ej tillfällig föräldrapenning. 
62 Garantidagarna är dagar med lägstanivåersättning. Nivån höjdes 2006 
från 60 till 180 kronor per dag. 
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det utbetalda beloppet har ökat väsentligt. Som 
framgår av tabell 2.5 är den utbetalda föräldra-
penningen räknat i kronor jämnare fördelad än 
dagarna, 71 procent till kvinnor och 29 procent 
till män. Män har i genomsnitt högre lön än 
kvinnor och får därför högre föräldrapenning per 
dag. Till följd av fler uttagna ersättningsdagar 
under året får kvinnorna ändå en högre andel av 
utbetalningarna. Under 2008 utbetalades i 
genomsnitt 32 200 kronor per kvinna och 17 400 
kronor per man.63  

  
Tabell 2.5 Föräldrapenning 1997 och 2008 
Personer 20–64 år. Miljarder kronor, antal (1 000-tal) och procent. 

 1997 2008 
 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Utbetalt, mdkr 10 2 18 8 

   Könsfördelning, % 80 20 71 29 

Antal personer (1000-tal) 554 337 568 432 

   Könsfördelning, % 62 38 57 43 

Andel m föräldrapenning, % 22 13 22 16 

Källor: Statistiska centralbyrån, HEK, egna beräkningar. 

 
För varje årskull barn har pappornas uttag av 
föräldrapenning ökat successivt. Ett nivåskift 
inträffade för barn födda från 2002, sannolikt till 
följd av att den så kallade andra pappamånaden 
infördes. För barn som uppnådde sex års ålder 
2008 hade 52 procent av papporna tagit ut mer 
än två månaders föräldrapenning. För barn som 
föddes 2001 före den andra pappamånadens 
införande var det endast 30 procent av papporna 
som tog ut mer än två månaders föräldra-
penning.64  

För att få till stånd en mer jämställd föräldra-
försäkring och för att förbättra förutsättningarna 
för jämställdhet på arbetsmarknaden har 
regeringen infört en jämställdhetsbonus. Ju 
jämnare man delar på föräldrapenningdagarna, 
desto större blir bonusen. Bonusen gäller för 
barn födda från och med den 1 juli 2008. 
Eftersom mammorna ofta är hemma den första 
tiden är det än så länge svårt att uttala sig om hur 
uttaget av föräldrapenning har påverkats av 
reformen. De resultat som hittills publicerats 
tyder dock på att jämställdhetsbonusen än så 

 
 
                                                      

 
 
                                                     

63 Både föräldrapenning vid barns födelse och tillfällig föräldrapenning 
ingår. 
64 Se SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring - Kärlek, omvårdnad, 
trygghet, s. 147–156. 

länge inte haft någon effekt på uttaget av 
föräldrapenning.65 

Även jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt 
för föräldrarna att fördela föräldraledigheten 
mellan sig. Genom att jobbskatteavdraget är 
högst vid låga arbetsinkomster får två makar som 
arbetar halva året var behålla mer av 
arbetsinkomsten än om en är helt föräldraledig 
och en jobbar hela året. 

2.6  Män betalar mer skatt än kvinnor 

Män har i genomsnitt högre förvärvsinkomst 
och större överskott av kapital än kvinnor och 
betalar därför mer skatt på inkomst, kapital och 
andra tillgångar än kvinnor. Mäns högre 
beskattningsbara inkomst medför också att de 
betalar såväl mer kommunalskatt som statlig 
inkomstskatt. Det genomsnittliga beloppet 2008 
på slutlig skatt för män var 102 800 kronor och 
för kvinnor 66 300 kronor. Till följd av bl.a. 
jobbskatteavdraget var den slutliga skatten lägre 
än året före. Således bidrar även skattesystemet 
till en omfördelning av disponibel inkomst från 
män till kvinnor.66 

3 Den ekonomiska 
jämställdhetspolitikens inriktning 
och effekter 

3.1 En strategi för jämställdhet inom 
arbetsmarknad och näringsliv 

Ekonomisk jämställdhet främjas av regeringens 
insatser som syftar till att minska utanförskapet 
och öka sysselsättningen.  

Det är viktigt att den ekonomiska politiken 
har ett jämställdhetsperspektiv. Arbete måste 
löna sig för såväl kvinnor som män. Jobb-
skatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta för 
såväl anställda som egenföretagare. Kvinnor har 
lägre inkomster och arbetar ofta deltid. Jobb-
skatteavdraget kan därför få större relativ 

 
65 Johansson, M., Jämställdhetsbonusen – En effektutvärdering, 
Försäkringskassan 2010. 
66 Effekter av jobbskatteavdraget på fördelningen mellan kvinnor och 
män redovisas i avsnitt 3.4 i denna bilaga. 
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betydelse för kvinnor än för män och bidra till 
ökade ekonomiska drivkrafter att gå från deltids- 
till heltidsarbete. Dessutom bidrar jobbskatteav-
draget till att göra det mer lönsamt för föräldrar 
att fördela föräldraledigheten mer jämställt. 

Arbete och ansvar för hem och familj måste 
gå att förena. Skattereduktion för utgifter för 
hushållsarbete underlättar för kvinnor och män 
att förena arbetsliv och familjeliv, vilket gynnar 
kvinnors arbetskraftsdeltagande. Regeringen har 
även infört en jämställdhetsbonus för att för-
bättra förutsättningarna för ett jämställt för-
äldraskap och jämställt deltagande i arbetslivet. 

I juni 2009 lämnade regeringen skrivelsen En 
jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi 
för jämställdhet på arbetsmarknaden och i 
näringslivet (skr. 2008/09:198) till riksdagen. I 
skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av 
vilka som är de viktigaste utmaningarna för att 
uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden och i 
näringslivet samt vilken inriktning politiken bör 
ha. Vidare redovisas de insatser som regeringen 
har genomfört och avser att genomföra. 
Strategin omfattar särskilda åtgärder på 235 
miljoner kronor under 2009 och 2010. 

Jämställdhetspolitiken har under åren 2007–
2010 tillförts 1,6 miljarder kronor, vilket innebär 
en tiodubbling av resurserna jämfört med 
tidigare. 

3.2 Jämställdhet bra för tillväxten 

Regeringens mål om ökad jämställdhet och hög 
tillväxt går hand i hand. Jämställdhet bidrar till 
ekonomisk tillväxt genom att människors 
kompetens och skaparkraft tillvaratas och 
främjas. Om kvinnor arbetade i lika hög grad 
som män och till samma lön skulle ökningen av 
BNP-nivån bli betydande. Under det svenska 
EU-ordförandeskapet under hösten 2009 arran-
gerades därför en konferens för att fördjupa 
kunskapen om sambandet mellan jämställdhet 
och tillväxt. 

En viktig faktor för den långsiktiga tillväxten i 
mogna ekonomier är hur väl man utnyttjar 
arbetskraften. Under de senaste decennierna 
förklaras en stor del av tillväxten inom OECD-
området av ökad kvinnlig sysselsättning. OECD 
har uppskattat att hälften av tillväxten av arbets-
utbudet och en fjärdedel av den ekonomiska 
tillväxten sedan 1995 förklaras av den minskade 

skillnaden mellan kvinnors och mäns 
förvärvsdeltagande.67  

Så länge kvinnor och män inte arbetar i samma 
utsträckning finns således en outnyttjad resurs. 
Under starkt förenklade antaganden har tillväxt-
potentialen uppskattats till 21 procent i Sverige 
och 27 procent inom EU som helhet.68 
Beräkningen bygger på antagandet att kvinnor 
och män har samma: 

- sysselsättningsgrad och samma genom-
snittliga arbetstid. 

- yrkesstruktur och samma andel företagare. 

- produktivitet. 
 
Även om beräkningen är starkt stiliserad och är 
att betrakta som ett tak indikerar den att en mer 
jämställd arbetsmarknad rymmer en betydande 
tillväxtpotential.  

3.3 Drivkrafterna till arbete har 
förbättrats mest för kvinnor 

Regeringens politik är främst inriktad på att 
stärka arbetslinjen och på att göra det mer 
lönsamt att arbeta. Om man får behålla mer av 
en inkomstökning ökar viljan att arbeta. Den s.k. 
marginaleffekten visar hur stor andel av en liten 
bruttolöneökning som faller bort till följd av 
ökad skatt, ökade avgifter och minskade bidrag. 
Den genomsnittliga marginaleffekten har 
minskat med 5,7 procentenheter sedan allians-
regeringen tillträdde.69 

Marginaleffekterna är högre för män än för 
kvinnor, se tabell 3.1. Detta beror på att kvinnor 
i genomsnitt har lägre inkomster än män och 
därmed i genomsnitt lägre marginaleffekter. För 
dem med allra lägst inkomst är dock marginal-
effekten högre till följd av inkomstprövade 
bidrag. Marginaleffekterna har minskat för såväl 
kvinnor som män. Minskningen har varit något 
större för kvinnor till följd av deras lägre 

 
 
                                                      
67 OECD (2008) Gender and sustainable development. Maximising the 
Economic, Social and Environmental Role of Women. 
68 Löfström Å. (2009) Gender equality, economic growth and 
employment. 
69 Redovisningen avser effekterna av den samlade politiken under 
perioden 2006–2010 och inkluderar redan fattade beslut och förslagen i 
denna proposition. Hänsyn har enbart tagits till de förslag som berör 
individers och hushålls disponibla inkomst och som är möjliga att 
beräkna med den använda metodiken. 
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inkomst. Orsaken till detta är i första hand 
jobbskatteavdraget som främst riktar sig mot 
låg- och medelinkomsttagare. Jämfört med 2006 
har alltså drivkrafterna till en mer jämställd 
arbetsfördelning förbättrats.  

 
Tabell 3.1 Marginaleffekt för olika hushållstyper 2010 
Personer 20–64 år. Procent och procentenheter. 

 Marginaleffekt Utveckling 
2006-2010 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Ensamst. m barn 0–19 år 43,1 40,7 -5,6 -6,3 

Ensamst. 20-44 år utan 
barn  26,5 29,1 -6,5 -5,8 

Ensamst. 45–64 år utan 
barn 35,4 36,2 -4,6 -4,8 

Sambo m barn 0–19 år    31,6 39,6 -5,7 -4,6 

Sambo 20–44 år utan barn 28,0 32,4 -6,2 -6,2 

Sambo 45–64 år utan barn  31,9 38,2 -5,9 -5,7 

Totalt 31,8 35,4 -5,8 -5,5 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Trots att kvinnor i genomsnitt har lägre 
marginaleffekter än män är det inte givet att de 
tjänar mer på att öka sitt arbetsutbud räknat i 
kronor eftersom de har lägre lön. När hushållen 
överväger om de ska arbeta mer eller mindre ser 
de sannolikt till hur mycket mer eller mindre 
pengar de kommer att få i plånboken. I ett 
hushåll med sammanboende är det sannolikt att 
många tar hänsyn till vem som tjänar mest på, 
eller förlorar minst, på att förändra sin arbetstid. 

I tabell 3.2 nedan visas hur mycket arbets-
inkomsten räknat i kronor förändras vid en 
ökning av arbetstiden med en timme.70 Män 
tjänar i genomsnitt mer på att öka sin arbetstid 
än kvinnor. Orsaken till detta är att kvinnors 
lägre marginaleffekter inte väger upp effekten av 
mäns högre löner. Genom att hushållens 
inkomster räknat i kronor förändras mer då 
mannen ändrar sin arbetstid kostar det alltså 
hushållen mer att mannen går ner i arbetstid än 
kvinnan.  

Man kan därför konstatera att de ekonomiska 
drivkrafterna bidrar till att upprätthålla en 
traditionell arbetsfördelning, där kvinnan arbetar 
i hemmet och mannen på den öppna arbets-
marknaden. Genom att kvinnors löner ökat 
snabbare och marginaleffekterna minskat mer 
för kvinnor sedan 2006, har dock drivkrafterna 
 
 
                                                      
70 Arbetsinkomsten per år har räknats om till heltid och därefter 
dividerats med en antagen årsarbetstid på 2080 timmar. 

räknat i kronor förbättrats mer för kvinnor än 
för män. 
 
Tabell 3.2 Utbyte av ökat arbetsutbud för olika 
hushållstyper 2010 
Förändring av arbetsinkomsten vid en ökning av arbetsutbudet med 
en timme. Personer 20–64 år. Kronor (löpande pris). 

 Marginalutbyte Förändring 
2006-2010 

 Kvinnor Män Kvinnor Män 

Ensamst. m barn 0–19 år 86 116 19 38 

Ensamst. 20–44 år utan 
barn  107 110 32 28 

Ensamst. 45–64 år utan 
barn 108 116 23 26 

Sambo m barn 0–19 år    112 122 30 26 

Sambo 20–44 år utan barn 117 116 35 29 

Sambo 45–64 år utan barn  116 129 29 27 

Totalt 111 121 29 28 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
Även om hushållen vill ändra sitt arbetsutbud är 
det inte säkert att det är praktiskt möjligt. 
Kvinnor arbetar ofta i branscher med en hög 
andel deltidstjänster och det kan därför vara 
svårt att öka arbetstiden även om man så önskar. 
Genom att män i högre grad än kvinnor redan 
arbetar heltid är deras möjligheter att öka arbets-
tiden mer begränsade. En flexiblare arbets-
marknad som förbättrar möjligheterna att gå upp 
till heltid för de som vill och kan skulle därför 
vara en fördel ur jämställdhetssynpunkt. 

3.4 Arbetsutbudseffekterna är större för 
kvinnor än för män 

Lägre marginaleffekter förväntas i förlängningen 
medföra ett ökat arbetsutbud, dels genom att 
fler förvärvsarbetar, dels genom att de som redan 
är sysselsatta arbetar fler timmar. Tabell 3.3 visar 
hur de beräknade långsiktiga arbetsutbuds-
effekterna varierar mellan kvinnor och män.71 

Ökningen av antalet arbetade timmar är större 
för kvinnor än för män, 3,7 procent jämfört med 
2,9 procent. Av den totala ökningen i arbetade 
timmar beror 50 procent på förändringar i 

 
 
                                                      
71 För en ingående beskrivning av använd metod se Rapport från 
ekonomiska avdelningen 2009:1 Arbetsutbudseffekter av reformer på 
inkomstskatteområdet 2007–2009. 
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kvinnors och 50 procent på förändringar i mäns 
arbetsutbud. 72 

 
Tabell 3.3 Arbetsutbudseffekter av regeringens politik 
2006–2010 
Procent. 

 Hela 
populationen 

Kvinnor Män 

Totalt antal arbetade timmar +3,3 +3,7 +2,9 

Sysselsatta +2,1 +2,3 +1,8 

Arbetade timmar, givet arbete 
både före och efter reformer  

+0,6 +0,9 +0,4 

Källa: Egna beräkningar. 

 
Också den procentuella ökningen av antalet 
sysselsatta, dvs. personer som börjar arbeta men 
som inte gjorde det tidigare, är större för 
kvinnor (2,3 procent) än för män (1,8 procent). 
Även när det gäller förändringen av arbetstiden 
för dem som redan arbetar är ökningen större 
för kvinnor än för män, 0,9 respektive 0,4 pro-
cent. Resultaten är i linje med de effekter som 
presenterats i liknande studier i litteraturen, t.ex. 
att arbetsutbudet för kvinnor och låginkomst-
tagare är känsligare för ekonomiska incitament 
än arbetsutbudet för män respektive hög-
inkomsttagare. 

3.5  På sikt ger reformerna samma 
inkomstökning för kvinnor och män 

Ändrat arbetsutbud och genomförda reformer 
sedan 2006 beräknas komma att påverka den 
individuella disponibla inkomsten för kvinnor 
och män ungefär lika mycket. Genom att män i 
genomsnitt har högre löneinkomster än kvinnor 
och i större utsträckning arbetar heltid blir de 
direkta effekterna något större för män än för 
kvinnor. Under perioden 2006–2010 beräknas 
den direkta effekten av regeringens politik bli en 
ökning av individuell disponibel inkomst med 
6,7 procent för män och med 6,2 procent för 
kvinnor. Skillnaden jämnas ut i ett längre 
perspektiv då regeringens politik på sikt kan 
förväntas öka arbetskraftsutbudet, och därmed 
arbetsinkomsterna, mer för kvinnor än för män. 
Sammantaget innebär det att regeringens politik 

 
 
                                                      
72 Uttryckt i helårsarbetskrafter motsvarar dessa procenttal en total 
ökning av arbetsutbudet med 130 000 helårsarbetskrafter, varav 65 000 
kvinnor och 65 000 män. 

på sikt förväntas påverka kvinnor och män 
ungefär lika mycket, 7,4 procent respektive 
7,3 procent.73 

 
Diagram 3.1 Effekter av regeringens politik på individuell 
disponibel inkomst för kvinnor och män 2006–2010 
Personer 20 år och äldre. Procent. 
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Källa: Egna beräkningar.  
 
Förslagen i denna proposition beräknas öka 
inkomsterna något mer för kvinnor än för 
män.74 Den samlade direkta effekten av de 
föreslagna åtgärderna på individuell disponibel 
inkomst beräknas bli något större för kvinnor 
(0,6 procent) än för män (0,4 procent). 

 
 
                                                     

3.6 Om lönegapet minskade skulle 
arbetsutbudet öka 

Lönegapet bidrar till att upprätthålla arbets-
fördelningen i hushållen, men också arbets-
fördelningen på marknaden.75 Genom att 
kvinnor får sämre utbyte av lönearbete än män 
påverkas deras arbetsutbud negativt. Detta kan 
vara en av orsakerna till att kvinnor har såväl 
lägre arbetskraftsdeltagande som en högre andel 
deltidsarbetande än män. 

Olika faktorer styr arbetsfördelningen i 
hemmen. Normer och traditioner påverkar, men 
även ekonomiska drivkrafter. För hushållen 
medför kvinnors sämre utbyte av lönearbete att 
en traditionell arbetsfördelning, där männen 

 
73 Beräkningarna har genomförts med FASIT-modellen. De 
regeländringar som beaktats vid beräkning av politikens effekter framgår 
av tabell U.2 i underbilagan. 
74 Följande förslag beaktas: Höjt grundavdrag för pensionärer, höjt 
bostadsbidrag för barnfamiljer (införs 2012), höjda studiemedel (fr.o.m. 
höstterminen 2011) och höjt schablonavdrag vid uthyrning av 
privatbostad. 
75 SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden. 
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arbetar på marknaden och kvinnorna utför mer 
av det obetalda arbetet i hemmet, är ekonomiskt 
lönsam. För samhället som helhet innebär detta 
att arbetskraften inte används på bästa sätt. En 
studie från Australien visar att den negativa 
effekten av lönegapet på BNP främst förklaras av 
de negativa incitamenten.76 

Att hushållen reagerar på ekonomiska driv-
krafter är tydligt. Införandet av särbeskattningen 
i Sverige i början av 1970-talet medförde att 
kvinnornas arbetsutbud började växa snabbt. 
Man kan också se detta vid jämförelser mellan 
olika länder, där sysselsättningsgraden generellt 
sett är lägre i länder där makarna sambeskattas.77 

Om lönegapet mellan könen minskade skulle 
därför kvinnors arbetsutbud öka samtidigt som 
fördelningen av det obetalda arbetet sannolikt 
skulle bli mer jämställt. Om kvinnorna jobbar 
mer måste männen i vissa hushåll jobba mindre 
för att vardagspusslet ska gå ihop. 

För att beräkna de potentiella vinsterna av en 
minskning av lönegapet mellan kvinnor och män 
har Finansdepartementet därför genomfört en 
modellsimulering.78 Enligt denna skulle en 
ökning av alla kvinnors löner med 1 procent 
medföra att sysselsättningen ökar med 4 100 
helårspersoner för kvinnor och minskar med ca 
800 helårspersoner för män. Netto innebär detta 
en sysselsättningsökning med ca 3 300 personer. 
Räknat i arbetade timmar innebär detta en 
ökning med 0,35 procent för kvinnor och en 
minskning för män med 0,05 procent.79 Orsaken 
till att männens sysselsättning minskar är att 
kvinnornas högre arbetsutbud medför en annan 
arbetsfördelning inom hushållen. 

 
 
                                                      
76 Cassels et al, The impact of a sustained gender wage gap on the 
Australian economy NATSEM 2009. 
77 Löfström, Å. (2009) Gender equality, economic growth and 
employment. 
78 Beräkningarna har genomförts med FASIT-modellens arbetsutbuds-
modul. 
79 Cassels et al, The impact of a sustained gender wage gap on the 
Australian economy NATSEM 2009, beräknat att en minskning av 
lönegapet med en procentenhet skulle medföra en ökning av BNP med 
0,5 procent i Australien. 

Den största delen av förändringarna förväntas 
i sammanboende hushåll där fler kvinnor 
kommer att arbeta fler timmar, men även 
ensamstående kvinnor skulle arbeta mer. Hela 
minskningen av männens arbetsutbud beräknas 
ske i sammanboende hushåll. Ökningen är störst 
för dem som arbetar deltid, oftast kvinnor. 
Genom att många kvinnor är sammanboende 
kommer inkomsterna öka för båda könen. Det 
är endast inkomsterna för ensamstående män 
som inte påverkas. 
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Underbilaga: Begrepp och data 

Ordförklaringar 

• Lön: Överenskommen månadslön omräknad 
till heltid. Strukturlönestatistikens  månads-
lön innehåller flera olika lönekomponenter. 
Förutom fast lön ingår även fasta lönetillägg 
och ett stort antal rörliga lönetillägg. Årsvisa 
belöningssystem som t.ex. bonus, vinst-
delning eller tilldelning av aktier/optioner 
ingår inte i lönestrukturstatistiken. 

• Heltid och deltid: Som deltid räknas en 
överenskommen arbetstid mindre än 
35 timmar. 

• Percentiler: Populationen delas in i 100 lika 
stora grupper sorterade efter stigande 
inkomst. 

• Medianen är värdet för den 50:e percentilen. 
De som tjänar mer är lika många som de 
som tjänar mindre än detta värde. 

• Löneskillnader mellan kvinnor och män 
förklaras delvis av skillnader i yrke, ålder och 
utbildning. För att få en mer nyanserad bild 
av löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
kan dessa strukturella skillnader rensas bort 
genom s.k. standardvägning. Detta sker 
genom att genomsnittlig månadslön för 
respektive kön beräknas för kombinationer 
av ca 350 yrkesgrupper (SSYK 4-siffernivå), 
2 sektorsgrupper, 2 utbildningsnivåer, 
2 arbetstidsgrupper och 4 åldersgrupper. 
Dessa genomsnittslöner vägs för respektive 
kön samman med antalet anställda inom 
varje grupp. Före 2004 finns endast yrkes-
grupper på 3-siffernivå att tillgå. Faktorer 
som inte beaktas vid standardvägning är t.ex. 
arbetsledaransvar och yrkeserfarenhet.80  
Medlingsinstitutet analyserar därför även 
löneskillnaderna med s.k. regressionsanalys 
där man tar hänsyn till fler faktorer än vid 
standardvägning, i detta fall kön, ålder, 
utbildningsnivå, sektor, näringsgren, före-
tagsstorlek, tjänstgöringsomfattning och 
yrke. Valet av dessa förklarande variabler 
motiveras av ekonomisk teori och av att de 
använts i tidigare studier. 

 
 
                                                      

 
 
                                                     

80 Se vidare Eurén, C. och Nordin, M. (2006) Kvinnors och mäns löner 
jämförda yrke för yrke, Medlingsinstitutet. 

• SSYK: Svensk standard för yrkesklassificering 
bygger på en internationell yrkesstandard. 
Den är uppdelad i nio yrkesområden och 
omfattar 114 yrkesgrupper och 355 olika 
yrken. 

• Svensk utbildningsnomenklatur: SUN 2000 är 
en standard för klassificering av enskilda 
utbildningar. SUN moderniserades och 
anpassades till den internationella standarden 
år 2000. 

• Disponibel inkomst: Hushållens samman-
lagda inkomst från arbete, kapital och 
positiva transfereringar minus negativa 
transfereringar såsom skatt, betalt 
underhållsbidrag, återbetalda studielån och 
återbetalt ekonomiskt bistånd. Erhållna 
studielån ingår som en positiv transferering. 

• Individuell disponibel inkomst: För att bl.a. 
kunna jämföra kvinnors och mäns 
ekonomiska situation beräknas individuell 
disponibel inkomst. Det sker genom att 
summera alla individuella inkomster och 
fördela hushållsgemensamma inkomster, 
som t.ex. bostadsbidrag eller barnbidrag, lika 
mellan kvinnor och män som är 
sammanboende. 

• Justerad disponibel inkomst: För att kunna 
jämföra hushåll av olika storlek justeras 
hushållets disponibla inkomst för antalet 
hushållsmedlemmar. Vid justeringen tas 
även hänsyn till stordriftsfördelar, t.ex. krävs 
bara en TV-licens oavsett hur många som 
bor i hushållet. Vid justeringen divideras den 
disponibla inkomsten med en s.k. ekvi-
valensskala. Finansdepartementet använder 
Statistiska centralbyråns skala som bygger på 
budgetberäkningar utförda av Konsument-
verket.81 Följande vikter används: 

- Ensamboende   1,00 

- Sammanboende par   1,51 

- Ytterligare vuxen   0,60 

- Första barnet 0–19 år  0,52 

- Andra och påföljande barn 0–19 år 0,42 

 
81 Statistiska centralbyrån, Inkomstfördelningsundersökningen 2008, 
HE 21 SM 1001 

28 



PROP.  2010/11 :1  BILAGA 3  

Data 

HEK – Hushållens ekonomi 
Statistiska centralbyrån (SCB) gör en årlig 
urvalsundersökning av cirka 17 000 hushålls 
ekonomiska förhållanden (HEK). Uppgifter 
samlas in från deklarationsuppgifter, telefon-
intervjuer och olika administrativa register. 
Urvalshushållen byts ut varje år. Det innebär att 
det inte är samma individer som studeras över 
tid. HEK bygger på s.k. kosthushåll. Ett 
kosthushåll utgörs av alla personer som bor i 
samma bostad och har gemensam hushållning. I 
kosthushållet ingår t.ex. barn som är 18 år och 
äldre. Ett kosthushåll kan också bestå av flera 
generationer, syskon eller kompisar som bor 
tillsammans och har gemensam hushållning. 
Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, 
räknas in i det hushåll där de är folkbokförda och 
ingår således endast i den ene förälderns hushåll. 

 
LINDA – Longitudinell individdatabas 
LINDA är en panelurvalsundersökning där man 
kan följa individer över tiden. Databasen bygger 
på registeruppgifter om cirka tre procent av 
samtliga personer i Sverige. I LINDA finns 
uppgifter om bl.a. individernas inkomster, trans-
fereringar och skatter. LINDA tillåter såväl 
tvärsnitts- som panelstudier med en hög grad av 
statistisk säkerhet. Då registret enbart baseras på 
registeruppgifter är informationen om hushålls-
strukturen sämre än i HEK. 

 
Lönestrukturstatistik 
Lönestrukturstatistiken har till syfte att årligen 
ge en översiktlig och jämförbar statistik om 
lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Den 
belyser lönenivå, lönestruktur och löne-
utveckling. Statistiken innehåller uppgifter om 
kön, ålder, yrke, utbildning, näringsgren och 
region. Den är därför lämplig att använda som 
underlag för olika analyser och jämförelser 
mellan mäns och kvinnors löner. Statistiken är 
uppdelad i fem sektorer, privat sektor: arbetare 
respektive tjänstemän, kommunal sektor, 
landstingssektor och statlig sektor. Statistiken 
baseras på totalundersökningar av kommuner, 
landsting och stat och en urvalsundersökning av 
ungefär 50 procent av löntagarna i den privata 
sektorn. Samtliga företag med minst 500 
anställda är med varje år. 

 
 

Tabell U.1 Disponibel inkomst för berörda personer med 
olika inkomstslag 2008 
Personer 20–64 år. Kronor per år, och fördelning, procent. 

 Andel med 
inkomst 

Medelinkomst för dem 
med inkomstslag 

Kv.
 

 Kv. Män Kv. Män % 

+Lön 84 85 223 600 316 600 71 

+Företagarinkomst 10 17 54 100 81 500 66 

=Lön, företagarink 87 90 223 300 316 100 71 

+Sjukpenning  24 14 72 000 77 800 93 

+Föräldrapenning 22 16 32 200 17 400 186 

+Arbetsmark. stöd 8 6 46 600 56 400 83 

+Pension 14 9 57 600 97 100 59 

+Övr.skatteplikt. 5 2 19 100 4 700 406 

=Skattepliktig 
ersättning 51 39 72 100 69 500 104 

=Ink. före skatt 97 97 238 200 321 500 74 

- Statlig o kommunal 
ink. skatt 94 93 63 800 97 900 65 

=Ink. efter skatt 97 97 176 600 226 900 78 

+Ränta, utdelning 72 71 10 300 28 100 36 

+Kapitalvinst 15 16 81 500 110 400 74 

-Kapitalförlust 9 12 8 700 16 100 54 

- Skatt kapital 90 90 300 3 700 9 

- Annan skatt 96 96 4 100 5 300 77 

=Ink. före stöd 98 98 189 000 251 500 75 

+Barnbidrag 37 31 13 200 12 200 108 

+Bostadsstöd 9 5 21 800 20 700 105 

+Ekonom. bistånd 4 4 38 300 40 100 96 

+Underhållsstöd, 
mottaget 9 2 19 900 19 400 103 

- Underhåll givet 2 8 11 300 16 000 71 

=Summa familjestöd 44 44 22 700 13 600 167 

+Studiestöd. Lån + 
bidrag 9 6 43 500 41 000 106 

- Studielån. Åter 26 17 9 400 10 800 86 

Summa disponibel 
inkomst 100 100 197 300 253 100 78 
Anm: Medelinkomsten avser dem som har det aktuella inkomstslaget. Detta 
medför att värdena på summaraderna inte är lika med summan av de redovisade 
medelvärdena. 
Källor: Statistiska centralbyrån, HEK och egna beräkningar. 
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Tabell U.2 Regeländringar som beaktats vid beräkning av 
politikens effekter 2006–2011 

Reformer 2011 
• Höjt grundavdrag för pensionärer 
• Höjt bostadsbidrag för barnfamiljer (införs 2012) 
• Höjda studiemedel (fr.o.m. höstterminen 2011) 
• Höjt schablonavdrag vid uthyrning av privatbostad 

 

Reformer 2010 
• Jobbskatteavdrag steg 4 
• Höjda studiemedel (lån och bidrag) 
• Höjt grundavdrag för ålderspensionärer 
• Höjt bostadstillägg (BTP) för personer med sjuk- och 

aktivitetsersättning 
• Höjt flerbarnstillägg inom barnbidraget 

 

Reformer 2009 

• Jobbskatteavdrag steg 3 
• Höjd nedre skiktgräns 
• Förhöjt grundavdrag för pensionärer 
• Höjd norm inom särskilt bostadstillägg för pensio-

närer/äldreförsörjningsstödet (SBTP/ÄFS) 
• Sänkt äldreomsorgsavgift 
• Reducerad arbetslöshetsavgift 
• Höjd beloppsgräns för reseavdrag  
 

Reformer 2008 
• Jobbskatteavdrag steg 2 
• Arbetslöshetsavgift ersätter förhöjd finansieringsavgift 
• Nedsatt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i 

sjukförsäkringen 
• Nedsatt SGI i föräldraförsäkringen 
• Sänkt ersättningsnivå till 75 procent efter 1 års sjuk-

frånvaro 
• Ytterligare 2 karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen 
• Ersättning för deltidsarbetslöshet max 75 dagar för 

personer utan försörjningsansvar 
• Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande 
• Ny kommunal fastighetsavgift 
 

Reformer 2007 
• Jobbskatteavdrag steg 1 
• Reducerad A-kassa 
• Slopad rätt till skattereduktion för fackförenings- och 

A-kasseavgift 
• Nedsatt SGI i sjukförsäkringen 
• Nedsatt SGI i föräldrapenningen 
• Nedsatt SGI i arbetslöshetsförsäkringen 
• Sänkt tak i tillfällig föräldrapenning m.m. 
• Sänkt tak i sjukförsäkringen 

• Höjd beloppsgräns för avdrag för övriga utgifter Höjd 
beloppsgräns för reseavdrag  

• Höjt tak för hyra vid BTP 
• Slopad förmögenhetsskatt 
• Slopat studerandevillkor i arbetslöshetsförsäkringen 
• Slopad rätt till regionalt grundavdrag av socialavgifter 
• Införd egenavgift i arbetslöshetsförsäkringen (förhöjd 

finansieringsavgift) 
• Reducerad rätt till skatteavdrag för hem-PC 
• Ökad tobaksskatt 
• Skatt på trafikförsäkringspremier införs 
• Reducerad fastighetsskatt (begränsning av markvärde) 
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1.1 Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de 
Stockholmsbaserade ambassadörerna 

I. Beskickningar 

(sidoackrediteringar inom parentes) 
 
Abu Dhabi 
(Doha, Manama) 
Abuja 
(Accra, Banjul, Lomé, Porto Novo) 
Addis Abeba 
(Djibouti) 
Alger 
Amman 
Ankara 
Astana1)  
Athen 
Bagdad 
Bamako 
(Bissau, Conakry, Niamey, 
Nouakchott, Ouagadougou) 
Bangkok 
(Manila, Rangoon, Vientiane) 
Belgrad 
(Podgorica) 
Berlin 
Bern 
(Vaduz) 
Bogotá D.C. 
(Caracas, Panamà, Quito,) 
Brasilia 
(Paramaribo) 
Bryssel 
(Luxemburg) 
Budapest 
Buenos Aires 
(Asunción, La Paz, Montevideo) 
Bukarest 
Canberra 
(Apia, Honiara, Nuku`alofa 
Port Moresby, Port Vila, Suva, Wellington) 
Chisinau 
Damaskus 
(Beirut) 
Dar es Salaam 
(Antananarivo) 
Dhaka 
Guatemala 
(Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa) 
Haag 
Hanoi 
Harare 
(Lilongwe, Port Louis) 

Havanna 
Helsingfors 
Islamabad 
Jakarta 
(Dili) 
Kabul 
Kampala 
Kairo 
Khartoum 
(N’Djamena) 
Kiev 
Kigali1) 
Kinshasa 
(Bangui, Brazzaville, Libreville, Malabo, 
Yaoundé) 
Kuala Lumpur 
Köpenhamn 
La Paz1) 
Lissabon 
(Praia, Sao Tomé) 
London 
Luanda 
Lusaka 
Madrid 
(Andorra la Vella) 
Maputo 
(Mbabane) 
Mexico 
Minsk 
Monrovia1) 
Moskva 
Nairobi 
(Bujumbura, Kigali, Mogadishu, Moroni, 
Victoria) 
New Delhi 
(Colombo, Kathmandu, Malé, Thimphu) 
Nicosia 
Oslo 
Ottawa 
Ouagadougou1) 
Paris 
(Monaco) 
Peking 
(Ulan Bator) 
Phnom Penh 
Prag 
Pretoria 
(Gaborone, Maseru, Windhoek) 
Pristina1) 
Pyongyang 
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Rabat 
Reykjavik 
Riga 
Riyadh 
(Kuwait, Muscat, Sana'a) 
Rom 
(San Marino) 
Santiago de Chile 
(Lima) 
Sarajevo 
Seoul 
Singapore 
(Bandar Seri Bagawan) 
Skopje 
(Pristina, Tirana) 
Tallinn 
Tbilisi 
(Jerevan) 
Teheran 
Tel Aviv 
Tirana1) 
Tokyo 
(Koror, Majuro, Pohnpei) 
Vilnius 
Warszawa 
Washington 
Wien 
(Bratislava, Ljubljana) 
Zagreb 
 
 
1) Beskickningen förestås av en chargé d'affaires 

II. Delegationer 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska 
Unionen (EU) i Bryssel  

Sveriges ständiga representation vid Förenta 
nationerna i New York  

Sveriges ständiga representation vid de 
internationella organisationerna i Genève  

Sveriges delegation vid Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 
i Paris  

Sveriges ständiga representation vid Europa-
rådet i Strasbourg  

Sveriges ständiga delegation vid Organisa-
tionen för säkerhet och samarbete i Europa 
(OSSE) i Wien  

Sveriges delegation vid NATO i Bryssel 

III. Karriärkonsulat 

a)  Generalkonsulat 
  Hongkong 
  Istanbul 
  Jerusalem 
  Mariehamn 
  S:t Petersburg 
  Shanghai 

IV. Stockholmsbaserade ambassadörer 

De åtta sändebuden har följande ackrediteringar: 

1. Basseterre (St Christopher och Nevis), 
Belmopan (Belize), Bridgetown 
(Barbados), Castries (St Lucia), 
Georgetown (Guyana), Kingston 
(Jamaica), Kingstown (St Vincent och 
Grenadinerna), Nassau (Bahamas), Port-
au-Prince (Haiti), Port of Spain 
(Trinidad och Tobago), Roseau 
(Dominica), Santo Domingo 
(Dominikanska Republiken), St George’s 
(Grenada), St John’s (Antigua och 
Barbuda) 

2. Tripoli (Libyen), Tunis (Tunisien) 

3. Heliga Stolen, Valletta (Malta) 

4. Asmara (Eritrea) 

5. Asjchabad (Turkmenistan), Astana 
(Kazakstan), Bisjkek (Kirgizistan), 
Dusjanbe (Tadzjkistan), Tasjkent 
(Uzbekistan) 

6. Baku (Azerbajdzjan) , Sofia (Bulgarien) 

7. Abidjan (Elfenbenskusten), Dakar 
(Senegal), Freetown (Sierra Leone), 
Monrovia (Liberia) 

8. Dublin (Irland) 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 15 000 000 kronor under 
perioden 2012–2014 (avsnitt 9.12.1), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 170 200 000 kronor under 
2012 (avsnitt 9.12.6), 

3. för 2011 anvisar anslagen under utgifts-
område 1 Rikets styrelse, när det gäller 
anslag som står till regeringens disposition, 
enligt följande uppställning: 

 
 

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen 

 
4. antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om 

ändring i lagen (1999:1209) om stöd till 
riksdagsledamöternas och parti-
gruppernas arbete i riksdagen, 

5. godkänner förslaget till investeringsplan 
för riksdagsförvaltningen för perioden 
2011–2014 (avsnitt 5.4.2),  

6. bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 
2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret 
för investeringar som används i 
verksamheten intill ett belopp av 
100 000 000 kronor, (avsnitt 5.4.2),  

7. bemyndigar riksdagsförvaltningen att för 
2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret 
för investeringar i fastigheter och 
tekniska anläggningar intill ett belopp av 
200 000 000 kronor, (avsnitt 5.4.2), 

8. beslutar att för ramanslaget 2:1 
Riksdagens ledamöter och partier m.m. ska 
för 2011 finnas en anslagskredit på högst 
5 procent av anvisat anslag (avsnitt 5.4.1), 

9. beslutar att för ramanslaget 2:2 
Riksdagens förvaltningsanslag ska för 2011 
finnas en anslagskredit på högst 5 procent 
av anvisat anslag (avsnitt 5.4.2), 

10. beslutar att Riksdagens ombudsmän, 
justitieombudsmännen (JO) för 2011 får 
anslagsfinansiera anläggningstillgångar 
som används i myndighetens verksamhet, 
(avsnitt 5.4.3), 

11. för 2011 anvisar anslagen under utgifts-
område 1 Rikets styrelse, när det gäller 
anslag som är avsedda för riksdagen eller 
dess myndigheter enligt följande 
uppställning:
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten Ramanslag 122 183

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. Ramanslag 831 969

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag Ramanslag 682 787

2:3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen Ramanslag 74 740

3:1 Sametinget Ramanslag 34 329 

4:1 Regeringskansliet m.m. Ramanslag 6 550 980

5:1 Länsstyrelserna m.m. Ramanslag 2 349 116

6:1 Allmänna val och demokrati  Ramanslag 30 090

6:2 Justitiekanslern Ramanslag 30 191

6:3 Datainspektionen Ramanslag 37 028

6:4 Svensk författningssamling Ramanslag 1 200

6:5 Valmyndigheten Ramanslag 15 341

6:6 Stöd till politiska partier Ramanslag 170 200

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter Ramanslag 85 417

8:1 Presstödsnämnden Ramanslag 6 128

8:2 Presstöd Ramanslag 567 119

8:3 Myndigheten för radio och tv Ramanslag 25 178

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information Ramanslag 18 899

Summa  11 632 895
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2 Lagförslag 

Riksdagsstyrelsen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd 
till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i 
riksdagen 

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till riksdags-
ledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
10 §1 

Stödet är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter. Stödet 
beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk 
sekreterare per riksdagsledamot. 

Vid bestämmande av stödets 
storlek ska beloppet 51 800 kronor 
per politisk sekreterare och månad 
ligga till grund för beräkningen. 

Vid bestämmande av stödets 
storlek ska beloppet 52 800 kronor 
per politisk sekreterare och månad 
ligga till grund för beräkningen. 

 
                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2009:1528. 
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3 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 

3.1 Omfattning 

I utgiftsområde 1 Rikets styrelse ingår avsnitten 
Statschefen, Riksdagen samt JO m.m., Same-
tinget, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, 
Demokratipolitik, Nationella minoriteter, 
Medier och Sieps samt EU-information.
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3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse 
Miljoner kronor 
 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag 

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

Statschefen   

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 102 125 138 122 123 125 128

Summa Statschefen 102 125 138 122 123 125 128

Riksdagen samt JO m.m.   

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 761 829 819 832 840 852 871

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 636 663 653 683 689 707 713

2:3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 69 69 69 75 80 82 85

Summa Riksdagen samt JO m.m. 1 466 1 561 1 542 1 589 1 609 1 642 1 669

Sametinget   

3:1 Sametinget 35 35 38 34 35 35 36

Summa Sametinget 35 35 38 34 35 35 36

Regeringskansliet m.m.   

4:1 Regeringskansliet m.m. 6 842 6 839 6 409 6 551 6 589 6 683 6 834

Summa Regeringskansliet m.m. 6 842 6 839 6 409 6 551 6 589 6 683 6 834

Länsstyrelserna   

5:1 Länsstyrelserna m.m. 2 532 2 316 2 297 2 349 2 327 2 360 2 411

Summa Länsstyrelserna 2 532 2 316 2 297 2 349 2 327 2 360 2 411

Demokratipolitik   

6:1 Allmänna val och demokrati 195 303 296 30 28 24 24

6:2 Justitiekanslern 27 29 27 30 30 31 32

6:3 Datainspektionen 33 34 33 37 37 38 39

6:4 Svensk författningssamling 1 1 1 1 1 1 1

6:5 Valmyndigheten 13 15 15 15 15 16 16

6:6 Stöd till politiska partier 165 170 166 170 170 170 170

Summa Demokratipolitik 435 552 538 284 283 280 282

Nationella minoriteter   

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 14 80 79 85 85 85 85

Summa Nationella minoriteter 14 80 79 85 85 85 85

Mediefrågor   

8:1 Presstödsnämnden 6 7 7 6 6 6 6

8:2 Presstöd 551 567 570 567 567 567 567

8:3 Myndigheten för radio och tv 0 25 25 26 26

Summa Mediefrågor 557 574 577 598 599 599 600

Sieps samt EU-information   

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier 
samt EU-information 18 19 18 19 19 19 20

Summa Sieps samt EU-information 18 19 18 19 19 19 20

Äldreanslag   

2010 8:3 Stöd till radio- och kassettidningar 127 125 123 0 0 0 0

2010 8:4 Radio- och TV-verket 13 13 13 0 0 0 0

2010 8:5 Granskningsnämnden för radio och TV 11 12 12 0 0 0 0
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Summa Äldreanslag 151 150 147 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 1 Rikets styrelse 12 152 12 252 11 782 11 633 11 669 11 829 12 065
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
 
Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 12 105 12 105 12 105 12 105

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 24 132 286 540

Beslut -378 -457 -453 -467

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -142 -140 -141 -141

Övrigt 3 25 29 32 28

Ny ramnivå 11 633 11 669 11 829 12 065
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 
 
 





PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 1  

17 

4 Statschefen 

4.1 Budgetförslag 

4.1.1 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 101 991  
Anslags- 
sparande 16 041

2010 Anslag 124 952 1 
Utgifts- 
prognos 137 845

2011 Förslag 122 183   

2012 Beräknat 123 368 2  

2013 Beräknat 125 118 3  

2014 Beräknat 127 764 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 122 184 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 122 183 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 122 012 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för att täcka kostnaderna för 
statschefens officiella funktioner inklusive kost-
naderna för den kungliga familjen. Anslaget 
används även för att täcka driftskostnader för de 
kungliga slotten utom rent fastighetsunderhåll, 
som finansieras av Statens fastighetsverk. 

Stockholms slott är kungens officiella residens 
och används för representation. Delar av slottet 
visas för allmänheten. En del av Drottningholms 
slott används av kungen och hans familj som 
bostad och en annan del visas för allmänheten. 
Regeringen har beslutat att avstå från sin 
nyttjanderätt till Haga slott (dnr Fi2009/3758). 
Slottet har därefter renoverats för att utgöra 
bostad åt kronprinsessparet. I Ulriksdals slott 
har lokaler upplåtits till Världsnaturfonden. 
Slottet är även öppet för allmänheten och 
används bl.a. för utställningar. I anslutning till 
slottet finns en utställningslokal och det s.k. 
Orangeriet. Gripsholms slott utnyttjas som 

museum och för utställning av en del av svenska 
statens porträttsamling. Strömsholms slott, 
Tullgarns slott och Rosersbergs slott visas för 
allmänheten. 

Anslaget används också för Husgeråds-
kammarens underhåll samt vård av de konst-
samlingar och andra inventarier i de kungliga 
slotten som tillhör staten, men disponeras av 
kungen. Husgerådskammaren förvaltar även de 
Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av 
möbler, konst och konsthantverk och 
administrerar Bernadottebiblioteket. 

Resultatinformation 

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt en 
överenskommelse som träffades med regeringen 
1996 lämna en berättelse över den samlade 
verksamheten. Tyngdpunkten ska läggas på hur 
tilldelade medel har använts när det gäller Ståt-
hållarämbetet och Husgerådskammaren (Slotts-
staten). Vid en ny överenskommelse mellan 
regeringen och Riksmarskalksämbetet 2005, 
beslöts bl.a. att den verksamhet som bedrivs 
inom ramen för anslaget till Hovstaten ska 
redovisas utförligare i verksamhetsberättelsen 
(prop. 2005/06:1 utg.omr. 1 avsnitt 6). 

Kungliga hov- och slottsstaterna hade under -
2009 sammanlagt 216 tillsvidareanställda med-
arbetare, motsvarande 203 heltidsanställningar 
Därutöver anlitades, i likhet med vad som sker 
varje år, ett stort antal personer för tillfälliga 
uppdrag, bl.a. i samband med representations- 
och galamiddagar, i visningsverksamheten och 
för parkarbeten. Dessa insatser motsvarar ca 60 
heltidsanställningar på årsbasis och engagerar ca 
550 personer varje år. En översyn av personal-
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försörjningen som gjorts visar att nära 30 
procent av de anställda kommer att uppnå 
pensionsålder under de närmaste fem åren. 
Hovet konstaterar i verksamhetsberättelsen för 
2009 att en noggrann planering därför krävs för 
att klara den framtida kompetensförsörjningen.  

Hovstaten 
Anslaget, till den del det avser Hovstaten (51 
procent), finansierar kostnader för 
representation och statsbesök, resor, transporter 
och personal m.m. samt levnadsomkostnader 
som är direkt kopplade till statschefens funktion. 
För 2009 avsattes ca 60 miljoner kronor till 
Hovstaten. De största kostnaderna (30 procent) 
faller inom Riksmarskalksämbetets ansvars-
område, främst övergripande ledning, och inom 
Hovmarskalksämbetets ansvarsområde (21 
procent), främst officiell representation och 
resor. Huvuddelen av Hovstatens kostnader (72 
procent) utgörs av löner inklusive sociala 
avgifter.  

Den kungliga familjens program har varit 
omfattande. Kungaparet har deltagit i flera 
hundra arrangemang och statsbesök har 
genomförts till Italien och Nederländerna. Med 
anledning av ett digert program och många 
högnivåbesök i samband med Sveriges 
ordförandeskap i EU och Märkesåret mottogs 
inga statsbesök. Kungaparet har dock anordnat 
representationsmiddagar och andra bjudningar 
för ca 3 000 personer under året. 

Slottsstaten 
Slottsstaten omfattar Husgerådskammaren, 
inklusive Bernadottebiblioteket, och Ståthållar-
ämbetet. Anslaget, till den del det avser Slotts-
staten (49 procent), uppgick till drygt 57 
miljoner kronor 2009. Cirka 55 procent av 
verksamhetens kostnader utgjordes av löner. 

Verksamhetsberättelsen visar att aktiviteten 
även inom Slottsstaten har varit hög. Husgeråds-
kammaren har svarat för förvaltning, underhåll 
och vård av de kungliga slottens konstverk, 
möbler och andra inventarier. För att 
effektivisera förvaltningen och underlätta 
kunskapsinhämtning pågår sedan flera år tillbaka 
ett långsiktigt arbete med att digitalisera 
samlingarnas kataloger. Intresset av att ta del av 
kulturarvet är stort från såväl forskare som 
institutioner och allmänhet. När det gäller 
visningsverksamheten noterades över 880 000 
besök vid de kungliga slotten 2009. Av dessa 
avsåg över 600 000 Stockholms slott, vilket 

innebär ett besöksrekord. Ett stort antal 
arrangemang med musik och utställningar på 
olika teman har också anordnats under året. 

Ståthållarämbetet förvaltar de kungliga slotten 
med tillhörande byggnader och parkanlägg-
ningar. Ämbetet ansvarar också för bl.a. 
säkerhetsfrågor vid de kungliga slotten i nära 
samarbete med garnisonsavdelningar och polis-
myndigheter. Riskanalyser för samtliga kungliga 
slott vad gäller brand- och inbrottsskydd samt 
personalskydd har slutförts under året. Inför 
kronprinsessparets flytt till Haga slott genom-
förs renoverings- och ombyggnadsprojekt i 
samarbete med Statens fastighetsverk.  

Revisionens iakttagelser  

Den verksamhet som Kungliga hovstaten be-
driver omfattas inte av Riksrevisionens gransk-
ning enligt lagen (2002:1022) om revision av 
statlig verksamhet m.m. (jfr vad som anförts 
ovan under Resultatinformation). 

Riksrevisionen har granskat Kungliga slotts-
statens årsredovisning för räkenskapsåret 2009. 
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i 
allt väsentligt är rättvisande. 

Slutsatser 

Redovisningen i verksamhetsberättelsen bygger 
på den överenskommelse som träffades 1996 
mellan regeringen och Riksmarskalksämbetet 
och som kompletterats 2005. Verksamhets-
berättelsen för 2009 ger en bra överblick över de 
aktiviteter och åtgärder som har vidtagits för 
anslagsmedlen. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
1:1 Kungliga Hov- och slottsstaten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 124 952 124 952 124 952 124 952

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 1 064 2 286 4 091 7 006

Beslut -3 733 -3 769 -3 823 -3 909

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3   -180

Förslag/ 
beräknat 
anslag 122 183 123 368 125 118 127 764

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 uppgår 
till 122 183 000 kronor. Den tillfälliga höjningen 
av anslaget om 2 000 000 kronor, som gjordes 
fr.o.m. 2008 i syfte att förbättra säkerheten på 
bl.a. Stockholms slott, upphör efter 2010. Vidare 
minskar anslaget med den tillfälliga höjningen 
om 5 000 000 kronor som avsåg att delvis 
bekosta kronprinsessan Victorias bröllop. 
Regeringen bedömer vidare att en ramhöjning 
med 3 500 000 kronor fr.o.m. 2011 är nödvändig 
för att täcka kostnaderna för driften av Haga 
slott. Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen 

För 2012 har anslaget beräknats till 
123 368 000 kronor, för 2013 till 125 118 000 
kronor och för 2014 till 127 764 000 kronor. 

Av det totala anslaget kommer Hovstaten att 
tilldelas 51 procent medan Slottsstaten tilldelas 
49 procent. Anslagsfördelningen mellan Hov-
staten och Slottsstaten grundar sig på relationen 
mellan deras faktiska kostnader 1996. Enligt den 
tidigare nämnda överenskommelsen mellan 
regeringen och Riksmarskalksämbetet ska 
kostnadsfördelningsnyckeln gälla långsiktigt och 
inte rubbas av smärre förändringar i 
organisationen eller det verkliga kostnadsutfallet. 
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5 Riksdagen samt JO m.m. 

5.1 Utgångspunkter för 
riksdagsförvaltningens 
verksamhet 

Riksdagen har som det främsta demokratiska 
statsorganet konstitutionellt fastställda uppgifter 
i det svenska statsskicket. Riksdagen med dess 
ledamöter har som folkets främsta företrädare 
också en central roll i opinionsbildningen och en 
skyldighet att verka för att demokratins idéer 
blir vägledande inom samhällets alla områden. 
Riksdagen har även uppgifter som följer av 
internationella åtaganden och av medlemskapet i 
Europeiska unionen. 

Riksdagens arbete bedrivs i enlighet med 
bestämmelserna i regeringsformen, riksdags-
ordningen och särskilda riksdagsbeslut om 
arbetets inriktning. 

Riksdagsförvaltningens uppgift 

Riksdagsförvaltningen är riksdagens förvalt-
ningsmyndighet. Förvaltningens verksamhet 
regleras i riksdagsordningen (RO) och i lagen 
(SFS 2000:419) med instruktion för riksdags-
förvaltningen samt i annan lagstiftning och 
föreskrifter på riksdagsområdet. 

Riksdagsförvaltningen har endast en 
verksamhetsgren, Stöd till den parlamentariska 
processen. 

Huvuduppgiften för förvaltningen är att 
biträda vid behandlingen av riksdagens ärenden 
och tillhandahålla de resurser och den service 
som behövs för kammarens, utskottens och 
övriga riksdagsorgans verksamhet. Riksdags-
förvaltningen ska dessutom informera om 
riksdagens arbete och frågor som rör EU, 

handlägga ärenden rörande riksdagens 
internationella kontakter, svara för säkerhet och 
för fredstida krishantering i riksdagen samt svara 
för de myndighets- och förvaltningsuppgifter 
som anges i riksdagsordningen och andra lagar 
och föreskrifter. 

Riksdagsstyrelsens uppdrag till förvaltningen 

Med utgångspunkt i riksdagsordningen samt i 
instruktionen har riksdagsstyrelsen formulerat 
riksdagsförvaltningens fem huvuduppdrag enligt 
följande: 
 
Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga 
förutsättningar för riksdagens och ledamöternas 
arbete genom att 

- svara för väl fungerande stöd till arbetet i 
kammare och utskott m.m.,  

- svara för väl fungerande stöd och service till 
ledamöter och partikanslier,  

- främja kunskapen om riksdagen och dess 
arbete,  

- vårda och bevara riksdagens byggnader och 
samlingar samt  

- vara en väl fungerande och framsynt 
myndighet och arbetsgivare. 

5.2 Resultatredovisning  

Riksdagsstyrelsen kan konstatera att riksdags-
förvaltningen i allt väsentligt har utfört de 
uppdrag som ålagts förvaltningen och ser 
resultatet som tillfredsställande. Av riksdags-
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förvaltningens disponibla anslag förbrukades 94 
procent under 2009. 

För en mer utförlig redogörelse över arbetet i 
riksdagen hänvisas till Riksdagens årsbok för 
riksmötesåret 2008/09 och riksdagsförvalt-
ningens årsredovisning för verksamhetsåret 2009 
(2009/10:RS2) samt utskottens egna 
verksamhetsberättelser. 

Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m. 
Riksdagsförvaltningen har under 2009 säkerställt 
att riksdagen kunnat fullgöra sina uppgifter 
enligt RF och RO. 

Dokument har i huvudsak producerats, 
publicerats och distribuerats i tid till kammare 
och utskott. Utskottens och kammarens 
planering har liksom tidigare år i viss 
utsträckning fått revideras, främst på grund av 
att propositioner inte lämnats vid de tidpunkter 
som aviserats. 

Kammarens arbetsplaner har således med vissa 
revideringar kunnat hållas och inkomna 
dokument har behandlats korrekt. Riksdagens 
protokoll har kommit ut i rätt tid. 

Förutom kärnuppgiften att bereda 
riksdagsärenden har utskotten även utvecklat sitt 
arbete med att granska EU-förslag, följa upp och 
utvärdera tidigare beslut samt uppmärksamma 
forsknings- och framtidsfrågor inom sina 
respektive ansvarsområden. 

Riksdagens åtaganden under EU-ordförande-
skapet har genomförts framgångsrikt. 
Riksdagsförvaltningens arbete har inriktats på att 
stödja parlamentarikerna med planering och 
anordnande av möten. Andra arrangemang och 
möten har också ställt stora krav på planering, 
bl.a. presidentskapet i Nordiska rådet, märkes-
året 2009 samt 200-årsjubilerande Riksdagens 
ombudsmän (JO) och konstitutionsutskottet 
(KU). 

En utredningsman har fått i uppdrag att se 
över arbetsformerna för utskottens behandling 
av såväl EU-frågor som motioner för att se hur 
utrymme kan skapas för att lösa nya arbets-
uppgifter som tillkommit på senare år. 

Ledamöterna lämnar i serviceenkäten mycket 
höga värden för den service och den kompetens 
som tillhandahålls av kammarkansliet samt ut-
skottens och EU-nämndens kanslier. 

Stöd och service till ledamöter och partikanslier 
Riksdagsförvaltningen bedömer att verksam-
heten har bidragit positivt till att ge ledamöterna 
goda förutsättningar för att utföra det uppdrag 

väljarna gett dem. Detta gäller såväl mer direkt 
service och stöd i form av administrativa 
instrument som stöd i form av omvärlds- och 
nyhetsbevakning.  

För att utveckla servicen till partikanslierna 
har en tjänst som samordnare inrättats. Genom 
detta har arbetsvillkoren för partikanslierna 
förbättrats.  

Kunskapen om riksdagen och dess arbete 
Riksdagsförvaltningen har säkerställt att all-
mänhet, vidareinformatörer och speciella 
målgrupper erbjudits förutsättningar att inhämta 
kunskaper om riksdagens arbete och beslut. 
Antalet besökare till riksdagens visningar och 
skolbesök har ökat, och alltfler studenter be-
söker Riksdagsbiblioteket efter att öppettiderna 
utökats.  

Antalet besökare på riksdagens webbplats har 
blivit fler, och undersökningar visar att såväl 
ledamöter som allmänhet är mycket nöjda med 
den information som finns att tillgå.  

Ledamöterna lämnar i serviceenkäten mycket 
höga värden på tillgången till information och på 
personalens kompetens. 

Vård och bevarande av byggnader och samlingar 
Förvaltningen har under året vidtagit åtgärder 
för att säkerställa att inredning och konst samt 
dokumentsamlingarna vårdas och bevaras för 
framtiden. Ett stort antal arbeten har också 
genomförts för att vårda och bevara riksdagens 
hus.  

Riksdagsförvaltningen har redovisat för 
styrelsen att ett omfattande underhållsbehov 
finns avseende riksdagens fastigheter. 
Förvaltningen har därför på styrelsens uppdrag 
påbörjat ett långsiktigt underhållsprogram.  

Myndighet och arbetsgivare 
Årets genomgång av de riksdagsbeslut från 
riksmötet 2008/09 som berör statsförvaltningen 
visar att samtliga har beaktats av riksdags-
förvaltningen. 

Under året har ett arbete inletts med att 
inarbeta ”regler” för intern kontroll i 
riksdagsmyndigheternas styrdokument. Riks-
dagsförvaltningen arbetar redan strukturerat 
med bl.a. riskanalyser, vilket är en viktig del i 
arbetet med intern styrning och kontroll.  

Riksdagsförvaltningen arbetar kontinuerligt 
och med hög ambition för ökad effektivitet, höjd 
kvalitet och en löpande verksamhetsutveckling. 
Under 2009 har initiativ tagits bl.a. i syfte att se 
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över och modernisera riksdagsförvaltningens 
instruktion, förbättra myndighetens kris- och 
beredskapsplanering och genom certifiering 
säkerställa ett väl fungerande miljölednings-
system.  

De åtgärder som vidtagits i syfte att uppfylla 
förvaltningens treåriga miljömål har medfört att 
riksdagsförvaltningens miljöarbete fortskrider i 
enlighet med beslutade handlingsplaner.  

Riksdagsförvaltningen bedömer att åtgärderna 
ovan har gett effekt genom en, generellt sett, 
ökad kvalitet i verksamheten. 

5.2.1 Analys och slutsatser 

I tabellen nedan framgår riksdagsförvaltningens 
kostnader, intäkter och transfereringar för stöd 
till den parlamentariska processen. 
 
Tabell 5.1 Intäkter, kostnader och transfereringar 
Miljoner kronor 

 2009 2008 2007 

Intäkter1 38 44 42 

Kostnader 1 301 1 526 1 168 

Nettokostnad 1 263 1 482 1 126 

Transfereringar 433 431 415 

Totalt 1 696 1 913 1 583 
1Utom intäkter av anslag 

 
Utöver de nedlagda kostnaderna, 1 301 miljoner 
kronor, har 433 miljoner kronor utbetalats i 
form av stöd och bidrag, främst som stöd till 
partigrupperna i riksdagen (250 miljoner kronor, 
varav ca 211 miljoner kronor avseende politiska 
sekreterare) samt som stöd till politiska partier 
(165 miljoner kronor). 

Intäkterna kan främst hänföras till uthyrning 
av lokaler i riksdagsförvaltningens fastigheter, 
försäljning av riksdagstryck samt prenumera-
tionsintäkter från tidningen Riksdag & 
Departement. 

Konstitutionsutskottet kommer under hösten 
2010 att behandla riksdagsförvaltningens års-
redovisning för 2009. Vid behandlingen av 
årsredovisningen för 2008 (2009/2010:KU1) 
hade utskottet inget att erinra. 

5.3 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har bedömt att riksdags-
förvaltningens årsredovisning för räkenskapsåret 
2009 i allt väsentligt är rättvisande. 

5.4 Budgetförslag 

5.4.1 2:1 Riksdagens ledamöter och 
partier m.m.  

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 760 564  
Anslags- 
sparande 57 654

2010 Anslag 828 691 1 
Utgifts- 
prognos 819 253

2011 Förslag 831 969   

2012 Beräknat 840 474 2  

2013 Beräknat 852 272 3  

2014 Beräknat 871 359 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 831 969 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 831 969 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 831 969 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för kostnader som till största 
delen är lagbundna, bl.a. arvoden och rese-
ersättningar till riksdagens ledamöter samt 
pensioner och inkomstgarantier åt f.d. riksdags-
ledamöter och EU-parlamentariker. Anslaget 
används även för stöd till partigrupperna i 
riksdagen, bidrag till interparlamentariskt sam-
arbete samt för klimatkompensation. Bidrag till 
Rikskommittén Sveriges Nationaldag och till 
föreningen Sällskapet riksdagsmän och forskare 
(Rifo) finansieras även från anslaget. 

Riksdagsstyrelsens överväganden 

Valet 2010 
I samband med val ökar normalt kostnaderna för 
riksdagsförvaltningen. Ökningens storlek är 
dock svår att beräkna eftersom det bl.a. 
föreligger osäkerheter avseende kostnader för 
pensioner och inkomstgarantier. Kostnaderna 
påverkas av det antal ledamöter som inte ställer 
upp eller återväljs i samband med valet och är 
oftast högre året efter ett valår för att därefter 
sjunka gradvis. 
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Politiska sekreterare 
Stödet till partigrupperna i riksdagen avseende 
politiska sekreterare till riksdagens ledamöter 
beräknas med utgångspunkt i ett schablonbelopp 
per mandat i enlighet med lag (1999:1209) om 
stöd till riksdagsledamöternas och parti-
gruppernas arbete i riksdagen. Stödet är avsett 
att täcka kostnaderna för handläggarhjälp åt 
riksdagens ledamöter och beräknas efter normen 
en politisk sekreterare per riksdagsledamot. En 
uppräkning av schablonbeloppet för stödet till 
politiska sekreterare föreslås med ca 2 procent 
från nuvarande 51 800 kronor till 52 800 kronor 
fr.o.m. den 1 januari 2011. 

Det internationella arbetet  
De internationella förbindelserna utgör en viktig 
och växande roll i riksdagens verksamhet. Många 
av de internationella åtagandena för riksdagens 
ledamöter ryms inom arbetet i de inter-
parlamentariska församlingarna, varav riksdagens 
delegationer till Nordiska rådets, Europarådets 
och OSSE:s parlamentariska församlingar väljs 
av och rapporterar till kammaren. Riksdagen 
deltar också i Interparlamentariska unionen 
(IPU), Europa- Medelhavsförsamlingen 
(EMPA), Natos och f.d. VEU:s parlamentariska 
församlingar, vilka utses genom beslut av 
riksdagsstyrelsen och rapporterar till densamma. 
Ett hundratal riksdagsledamöter ingår i 
riksdagens delegationer till de inter-
parlamentariska församlingarna, där arbetet 
fortsätter att öka i omfattning och intensitet. 
Flera svenska ledamöter medverkar aktivt i olika 
utskott, arbetsgrupper eller med särskilda 
uppdrag, däribland ledningen för en arbetsgrupp 
för Moldavien (OSSE) och rapportör för 
Kosovo (Europarådet). 

Riksdagsledamöternas närvaro vid valöver-
vakningar har under de senaste åren prioriterats, 
med ett ökat och breddat deltagande som följd.  

Riksdagsstyrelsens förslag 

Riksdagsförvaltningen har gjort bedömningen 
att det preliminärt tilldelade anslaget för 2011 i 
huvudsak bör kunna rymma den ordinarie 
verksamheten. 

Riksdagsstyrelsen föreslår att ett anslag på 
831 969 000 kronor anvisas för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 bör anslaget beräknas till 

840 474 000 kronor, 852 272 000 kronor 
respektive 871 359 000 kronor. 

För 2011 bör det enligt riksdagsstyrelsen för 
anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier 
m.m. finnas en anslagskredit på högst 5 procent 
av anvisat anslag. 

 
Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 828 691 828 691 828 691 828 691

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 3 278 11 783 23 581 42 668

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 831 969 840 474 852 272 871 359

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

5.4.2 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 

Tabell 5.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 636 471  
Anslags- 
sparande 35 245

20101 Anslag 663 386 1 
Utgifts- 
prognos 653 424

2011 Förslag 682 787   

20122 Beräknat 688 659 2  

20133 Beräknat 707 027 3  

20144 Beräknat 713 118 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 681 907 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 690 417 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 680 864 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för riksdagsförvaltningens 
förvaltningskostnader, bidrag till föreningar i 
riksdagen samt för fastighetsförvaltning. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet vid 
riksdagsförvaltningen 

Riksdagsförvaltningen får, enligt 9 § lagen 
(2000:419) om instruktion för riksdags-
förvaltningen, utföra uppdrag och tillhandahålla 
varor och tjänster samt inom riksdagens 
fastigheter upplåta lägenheter och lokaler. 
Riksdagsförvaltningen bestämmer avgifternas 
storlek och disponerar intäkterna. 
 
Tabell 5.5 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 

Utfall 2009 38 285

Prognos 2010 36 468

Budget 2011 34 488

Riksdagsstyrelsens överväganden 

Under 2011 planeras för verksamhet inom de 
uppdragsområden som anges i den strategiska 
planen för riksdagsförvaltningen 2011–2014 
(Dnr 250-1640-09/10). Nedan redogörs för 
några större satsningar inom respektive 
uppdragsområde. 

Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m. 
Som en följd av Lissabonfördragets ikraft-
trädande den 1 december 2009 har antalet 
inkommande EU-dokument ökat. Lissabonför-
draget ger också de nationella parlamenten nya 
uppgifter i EU-samarbetet. Riksdagen ska bl.a. 
bevaka att subsidiaritetsprincipen följs. Ett ökat 
dokumentflöde och de nya uppgifterna som 
riksdagen fått leder till att det därmed ställs 
högre krav på riksdagsförvaltningens hantering 
av EU-dokument. Riksdagsförvaltningen avser 
därför att under 2011 utveckla ett nytt data-
system för hanteringen av EU-dokument. 

Stöd och service till ledamöter och 
partigruppskanslier 
Riksdagsförvaltningen planerar för nödvändiga 
åtgärder avseende mottagande och service till de 
nya ledamöter som tillkommit efter valet 2010.  

Det arbete som påbörjats avseende moder-
niseringen av riksdagens sammanträdeslokaler 
kommer att fortsätta under 2011, bl.a. kommer 
satsningar att göras avseende tekniken i första- 
och andrakammarsalen. 

Inom säkerhetsområdet bedrivs arbetet med 
inriktningen att riksdagen ska vara en öppen 
arbetsplats där det är lätt för ledamöter att under 
säkra former möta väljare och olika intressenter. 

Kunskap om riksdagen och dess arbete 
Riksdagsförvaltningen ska fortsatta arbetet med 
att vidareutveckla både den externa och interna 
kommunikationen. En öppen och tillgänglig 
riksdag som ger möjlighet till insyn och 
kommunikation ska bidra till ett ökat förtroende 
för och kunskaper om riksdagens arbete och 
beslut samt den demokratiska processen. Som 
ett led i detta planeras bl.a. för en ambitions-
höjning avseende den löpande utvecklingen av 
den nya externa webbplatsen för riksdagen, som 
planeras vara klar under 2011. 

Vård och bevarande av byggnader och samlingar 
Riksdagsförvaltningen står inför ett antal 
omfattande underhålls- och renoveringsåtgärder 
avseende fastighetsbeståndet. Det kan redan nu 
konstateras att kostnaderna förknippade med 
underhålls- och renoveringsarbetena kommer att 
bli betydande framöver. Riksdagsstyrelsen 
fattade vid sammanträdet i april 2010 vissa för 
förvaltningen vägledande beslut avseende detta. 
Under perioden 2011 till 2014 kommer den 
första etappen, renoveringsarbeten i fastigheten 
Mercurius (B-delen) följt av fastigheten 
Cephalus, att påbörjas. 

Utgiften för dessa renoveringsåtgärder 
kommer under 2011 att uppgå till ca 50 miljoner 
kronor. Totalt beräknas kostnaderna för denna 
första etapp uppgå till totalt 500 miljoner kronor 
under åren 2011 till 2014. 

De åtgärder som planeras genomföras i 
fastigheterna är att betrakta som värdehöjande, 
bl.a. genom en betydande förbättring av inom-
husmiljö, tillgänglighet och kvalitetsnivå vilket 
innebär att renoveringsutgifterna kommer att 
aktiveras, redovisas som anläggningstillgång, och 
därmed finansieras genom lån i Riksgälds-
kontoret.  

En ökad lånevolym innebär ökade kostnader 
för avskrivningar och räntor, vilka kommer att 
belasta anslaget framöver. Som en följd av 
renoveringen, och behovet av evakuerings-
möjligheter, kommer också kostnaderna för 
kontorslokaler att öka.  

Förutom de renoveringsåtgärder som redo-
gjorts för ovan har också stora skador på 
ledamotshusets fasad uppkommit under vintern 
2009/2010. I princip innebär det att fasaden i sin 
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helhet måste renoveras. Omedelbara åtgärder har 
vidtagits för att säkra fasaden. Utöver 
ledamotshuset behövs också ytterligare 
fasadarbeten genomföras på flera av riksdags-
förvaltningens fastigheter, varför de löpande 
underhållskostnaderna för fasadarbeten kommer 
att öka under den kommande femårsperioden 
utöver det som nu måste anslås till det 
långsiktiga underhållsprogrammet.  

Under 2011 planeras också för en översyn av 
riksdagsrestaurangen för att utröna vilka åt-
gärder som behöver göras vid en ombyggnad av 
restaurangköket. Översynen omfattar även en 
total översyn av logistiken av restaurang-
verksamheten samt vilken verksamhet som går 
att driva under den eventuella ombyggnaden av 
restaurangköket. 

Myndighet och arbetsgivare 
Under 2011 och 2012 kommer resurser att 
läggas på att utveckla riksdagsförvaltningens 
interna webbplats (Helgonät). Utvecklings-
arbetet kommer att ske med utgångspunkt från 
den omfattande utvärdering som har genomförts 
avseende struktur, navigering, interaktionsdesign 
och innehåll. Helgonät ska också utvecklas till 
att bli tillgängligt i mobiltelefoner.  

Inom kris- och beredskapsområdet fortsätter 
arbetet med att säkra riksdagens verksamhet i 
händelse av svår kris eller annan typ av prövning 
för verksamheten.  

Ett nytt dokumenthanteringssystem kommer 
att upphandlas under 2011. Syftet är att bättre 
samordna riksdagsförvaltningens hantering av 
inkomna, upprättade och utgående handlingar.  

Ett antal åtgärder planeras också med syfte att 
ytterligare säkra infrastruktur, servermiljöer och 
nätverk så att en godtagbar nivå finns när det 
gäller den strukturella informationssäkerheten. 
Den information som finns i riksdagsför-
valtningens IT-system är åtråvärd ur många 
aspekter och bör ha ett gott skydd. Framöver 
kommer detta att ställa krav på specialist-
kompetens både avseende egen personal men 
också i form av konsultinsatser.  

Inom miljöområdet ska riksdagsförvaltningen 
vara ett föredöme genom att aktivt arbeta för att 
minimera negativ miljöpåverkan, ställa tydliga 
miljökrav vid inköp av varor och tjänster samt 
kontinuerligt utveckla miljökompetensen hos 
personalen. Under verksamhetsåret 2011 
planerar därför riksdagsförvaltningen för 
fortsatta åtgärder för att förbättra riksdagens 

energieffektivisering samt utreda alternativa 
energikällor. 

Riksdagsförvaltningen avser fortsätta ett 
målinriktat arbete för mångfald. Åtgärder 
kommer att vidtas för att fortsätta öka till-
gängligheten till riksdagens lokaler, arbete och 
dokument. Inom förvaltningen kommer arbetet 
med att öka kunskapen om de mervärden som 
kan uppnås genom en diversifierad personal-
grupp att fortsätta. 

Riksdagsstyrelsens förslag 

Riksdagsförvaltningen har gjort bedömningen 
att det preliminärt tilldelade anslaget för 2011 i 
huvudsak bör kunna rymma den ordinarie verk-
samheten och de extra satsningar som redogörs 
för ovan, med undantag för de ökade kostnader 
som kan kopplas till de omfattande underhålls- 
och renoveringsåtgärder som planeras och ska 
genomföras de kommande åren.  

För kostnader relaterade till nya kontors-
lokaler samt löpande underhåll av fasader före-
slås i ett första skede en utökning av anslaget 
med 14 miljoner kronor 2011, 13 miljoner 
kronor för 2012, 22 miljoner kronor 2013 och 13 
miljoner kronor 2014 i jämförelse med 2010 års 
nivå. 

Vidare minskas anslaget med 200 000 kronor 
till följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Riksdagsstyrelsen föreslår att ett anslag på 
682 787 000 kronor anvisas för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 bör anslaget beräknas till 
688 659 000 kronor, 707 027 000 kronor respek-
tive 713 118 000 kronor.  

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagsför-
valtningen bemyndigas att ta upp lån i Riksgälds-
kontoret för investeringar som används i verk-
samheten samt investeringar i fastigheter och 
tekniska anläggningar inom en ram av högst 
300 000 000 kronor. För 2011 bör det enligt 
riksdagsstyrelsen för anslaget 2:2 Riksdagens 
förvaltningsanslag finnas en anslagskredit på 
högst 5 procent av anvisat anslag. 

För 2011 bör det enligt riksdagsstyrelsen 
beviljas en räntekontokredit på högst 10 procent 
av myndighetens totala anslagsutrymme. 
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Tabell 5.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 663 386 663 386 663 386 663 386

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 5 601 12 225 21 695 37 292

Beslut 14 000 13 250 22 150 12 650

Överföring 
till/från andra 
anslag -200 -202 -205 -209

Övrigt    

Förslag/ 
beräknat 
anslag 682 787 688 659 707 027  713 118

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

 

Investeringsplan 

Nivån på de investeringar som föreslås 
genomföras under perioden 2011–2014 kommer 
med anledning av planerade underhålls- och 
renoveringsåtgärder av riksdagsförvaltningens 
fastigheter att öka betydligt. För verksamhets-
året 2011 görs dock bedömningen att planerade 
investeringar ryms inom nuvarande låneram. För 
perioden 2012 till 2014 kommer låneramen dock 
att behöva utökas med sammanlagt ca 
450 000 000 kronor. Övriga investeringar som 
planeras 2011 avser i huvudsak riksdags-
förvaltningens övriga verksamhet. 

Riksdagsstyrelsens förslag 

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen 
godkänner den investeringsplan som finns i 
tabell 5.7. 

 
 

Tabell 5.7 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Anläggningstillgångar, fastigheter 16,8 7,1 10 10 10 10 

Underhåll och renoveringsplan, fastigheter   50 150 150 150 

Anläggningstillgångar, övrigt 20,5 33,9 45,6 45,6 45,6 45,6 

Summa investeringar 37,3 41 105,6 205,6 205,6 205,6 

Lån i Riksgäldskontoret 37,3 41 105,6 205,6 205,6 205,6 

Anslag       

Summa finansiering 37,3 41 105,6 205,6 205,6 205,6 
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Låneram 

Riksdagsförvaltningen har för 2010 låneramar 
avseende investeringar i fastigheter (170 000 000 
kronor) och andra anläggningstillgångar 
(130 000 000 kronor). Riksdagsstyrelsen föreslår 
att riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen 
att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret 
för investeringar som används i riksdagens 
verksamhet intill ett belopp av 100 000 000 
kronor, och att besluta om lån i Riksgälds-
kontoret för investeringar i fastigheter och 
tekniska anläggningar intill ett belopp av 
200 000 000 kronor.  

Mål för Riksdagens ombudsmän 2011 

Uppgifter och övergripande mål 

JO:s uppgift är att, enligt 12 kap. 6 § 
regeringsformen samt lagen (1986:765) med 
instruktion för Riksdagens ombudsmän (JO-
instruktionen), utöva tillsyn över tillämpningen i 
offentlig verksamhet av lagar och andra 
författningar. JO:s övergripande mål för verk-
samheten är i enlighet därmed följande.  

Att genom tillsyn över efterlevnaden av lagar 
och andra författningar hos dem som utövar 
offentlig verksamhet främja rättssäkerheten och 
höja den rättsliga kvalitetsnivån i myndighets-
utövningen. Tillsynen bedrivs genom prövning 
av klagomål från allmänheten samt genom 
inspektioner och andra undersökningar, som 
ombudsmännen finner påkallade. 

Att främja den internationella spridningen av 
idén om rättslig kontroll genom oberoende 
ombudsmannainstitutioner samt att medverka i 
internationellt samarbete mellan sådana 
institutioner.  

Mål för verksamhetsgrenar  

Mål har satts upp för klagomålsprövningen, 
rättslig tillsyn på eget initiativ, besvarande av lag-
stiftningsremisser, verksamheten som NPM 
samt övrig internationell verksamhet. 

- Rättslig tillsyn baserad på klagomål: Att med 
bibehållen kvalitet i ärendehanteringen 
fullgöra uppgifterna enligt instruktionen. 
Härvid ska särskild vikt läggas på att 
minska ärendebalansens totala omfattning 

och andelen ärenden i balans som är äldre 
än ett år. 

- Rättslig tillsyn på eget initiativ: Att bedriva 
inspektionsverksamhet, som har en 
betydelsefull rättssäkerhetsfrämjande 
effekt, i minst samma omfattning som 
under närmast föregående år.  

- Besvarande av lagstiftningsremisser: Att 
genom yttranden över förslag till 
lagstiftning framföra synpunkter i rätts-
säkerhetsfrågor och andra rättsliga frågor 
som det ankommer på JO att upp-
märksamma. 

- Verksamheten som National Preventive 
Mechanism (NPM): Att genomföra 
regelbundna inspektioner och besök vid 
institutioner där människor hålls frihets-
berövade samt att rapportera till 
internationella kontroll- och samarbets-
organ, allt på ett sådant sätt och i en sådan 
omfattning att Sveriges åtaganden enligt 
tilläggsprotokollet till FN:s antitortyr-
konvention (OPCAT) uppfylls. 

- Övrig internationell verksamhet: Att i 
omvärlden främja kunskapen om och 
förståelsen för konstitutionell kontroll 
genom parlamentariska ombudsmän. 

 
Dessa mål motsvarar, med undantag av det nya 
målet för JO:s verksamhet som NPM, de som 
satts upp för innevarande år. 

Resultatredovisning 

Resultat  

I jämförelse med de mål som föreslås för 2011 
(se föregående avsnitt) fanns det en målsättning 
för 2009 att öka omfattningen av inspektions-
verksamheten. En sådan ökning är emellertid 
med nuvarande tillströmning av klagomål inte 
realistisk inom ramen för JO:s ordinarie 
verksamhet. När JO ges möjlighet att fungera 
som en svensk NPM kan dock inspektions-
verksamheten inom ett viktigt område utökas 
kraftigt. Även målet som avser klagomåls-
prövningen har reviderats i jämförelse med 2009 
då det angavs att den genomsnittliga hand-
läggningstiden borde förkortas. JO saknar 
emellertid för närvarande möjlighet att följa 
utvecklingen av genomsnittliga handläggnings-
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tider. Under 2010 kommer dock ett nytt ärende-
hanteringssystem att tas i drift. Det kommer att 
möjliggöra mätning och uppföljning av hand-
läggningstiderna. 

Antalet inkomna ärenden har ökat med 7,1 
procent jämfört med 2008. Totalt har 7 267 nya 
ärenden registrerats under 2009. Antalet oav-
gjorda ärenden i balans var vid årets slut 1 119, 
vilket är 196 färre än vid föregående årsskifte.  

Antalet ärenden äldre än ett år minskade i 
jämförelse med läget vid föregående årsskifte 
från 107 till 56. Andelen ärenden i den utgående 
balansen som var äldre än ett år utgjorde 5 
procent 2009 jämfört med 8,1 procent 2008.  

Under 2009 genomfördes 35 inspektionsdagar 
att jämföras med 41 under 2008. 

En stor händelse under 2009 var firandet av 
JO:s 200-års jubileum. I anslutning till detta stod 
JO värd för International Ombudsman 
Institute´s nionde världskonferens med 340 
deltagare från 90 länder. JO är förebild för de 
liknande institutioner som numera finns i ca 130 
länder över hela världen och betraktas därmed 
som en viktig kunskaps- och inspirationskälla 
för främst mera nyetablerade 
ombudsmannainstitutioner liksom för stater 
som överväger att inrätta en sådan. 

JO:s anslagsutfall för 2009 uppgick till 
69 161 000 kronor. 

Under första kvartalet 2010 har 
inströmningen av ärenden ökat med 6,1 procent 
i förhållande till motsvarande period 2009. 
Sammanlagt har 1 963 nya ärenden registrerats 
under perioden. Under första kvartalet 2009 
registrerades 1 851 nya ärenden och under mot-
svarande period 2008 var siffran 1 835 ärenden. 
Under hela året 2009 nyregistrerades 7 267 
ärenden. En försiktig bedömning för 2010 är – 
mot bakgrund av utvecklingen under första 
kvartalet – att antalet nyregistrerade ärenden kan 
komma att uppgå till mellan 7 500 och 7 700.  

Analys och slutsatser 

För 2009 har samtliga mål uppnåtts förutom 
målet att bedriva inspektionsverksamhet i större 
omfattning än de senaste åren. Riksdagens 
konstitutionsutskott har betonat att klagomåls-
prövningen är JO:s viktigaste uppgift och den 
som är bäst ägnad att uppfylla syftet med JO:s 
verksamhet i stort. 

För ytterligare resultatinformation hänvisas 
till JO:s ämbetsberättelse för verksamhetsåret 
2008-07-01–2009-06-30 samt till årsredo-
visningen för år 2009. 

Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har för 2009 bedömt 
årsredovisningen som i allt väsentligt rättvisande.  

5.4.3 2:3 Riksdagens ombudsmän (JO) 

Tabell 5.8 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 69 161  
Anslags- 
sparande 8 842

2010 Anslag 69 400 1 
Utgifts- 
prognos 69 400

2011 Förslag 74 740   

2012 Beräknat 79 796 2  

2013 Beräknat 82 211 3  

2014 Beräknat 84 710 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 79 037tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 80 299 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 80 900 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Riksdagens ombudsmäns 
förvaltningskostnader och anskaffningar av an-
läggningstillgångar. Under 2011 beräknas ett 
investeringsbehov om 1 700 000 kronor, vilket 
föreslås finansieras genom att en del av 
anslagssparandet tas i anspråk. 

JO:s överväganden avseende förslag till 
anslag för 2011–2014 

JO som nationellt besöksorgan enligt FN:s 
antitortyrkonvention 
JO bör tilldelas nödvändiga resurser för att 
kunna fullgöra rollen som nationellt besöks-
organ (National Preventive Mechanism, NPM) 
enligt det fakultativa protokoll till FN:s 
konvention mot tortyr och annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning (OPCAT) som Sverige anslutit sig 
till. 

En NPM-enhet med särskild personal avdelad 
för uppgiften knyts till Riksdagens ombuds-
mannaexpedition. Enheten avses av respektive 
ombudsman ges i uppdrag att verkställa 
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inspektioner vid de inrättningar inom ombuds-
mannens ansvarsområde där enskilda hålls 
frihetsberövade. Det innebär, så som ansvars-
områdena nu är avgränsade, att samtliga fyra om-
budsmän kommer att ha ett visst ansvar för 
verksamheten. Det är emellertid givet att det 
huvudsakliga ansvaret kommer att vila på den 
ombudsman som ansvarar för tillsynen över 
kriminalvården.  

Det finns i vårt land 55 fängelser, med ca 
5 000 intagna, 31 häkten med 7 filialer, ett stort 
antal arrestlokaler vid olika enheter inom 
polisen, ca 3 000 vårdplatser för sluten 
psykiatrisk vård (dvs. vård enligt såväl lagen om 
psykiatrisk tvångsvård som lagen om rätts-
psykiatrisk vård) fördelade på inemot 80 enheter 
inom samtliga landsting, ett 40-tal institutioner 
för vård av unga och missbrukare i Statens 
Institutionsstyrelses regi samt inemot 200 
platser vid Migrationsverkets fem olika 
förvarsenheter.  

Det är mot denna bakgrund givet att NPM-
enheten väsentligen bör ägna sig åt inspektions-
verksamhet. Medarbetarna kommer således att 
ha som främsta uppgift att planera och 
genomföra regelbundna inspektioner, att 
sammanställa rapporter eller protokoll efter 
genomförd inspektion och att delta i det 
internationella samarbetet på området, in-
begripet att sammanställa rapporter till i första 
hand The UN Subcommittee on Prevention of 
Torture, SPT. 

Inrättandet av en sådan NPM-enhet fordrar 
åtskilliga överväganden i fråga om organisation 
och logistik, t.ex. när det gäller hur den bör 
bemannas, hur den kan integreras med JO:s 
övriga verksamhet och på vilket sätt dess 
lokalbehov bör lösas. Det innebär att flera av de 
uppskattningar rörande kostnader som ligger till 
grund för detta budgetäskande är tämligen 
osäkra. Det är självfallet möjligt att den relativt 
begränsade omfattning som föreslås i det 
följande kan komma att visa sig otillräcklig. 

NPM-enheten bör bemannas med en chef och 
en biträdande chef samt två handläggare 
/föredragande. Chefen och den biträdande 
chefen bör ha sådana kvalifikationer att de var 
för sig kan ges i uppdrag av ombudsman att 
verkställa inspektioner.  

Mot bakgrund av de förberedande åtgärder 
som fordras kan JO knappast fullt ut ta sig an 
uppgiften förrän vid halvårsskiftet 2011. 

Åtgärder för att säkra måluppfyllelsen 
Under de senaste åren har antalet nyregistrerade 
ärenden kontinuerligt ökat. För att möta den 
ökande ärendetillströmningen finns ett stort 
behov av att effektivisera JO:s arbetsformer. 
Därför har JO och konstitutionsutskottet under 
2009 tagit ett initiativ som lett till att riksdagen 
beslutat ge riksdagsstyrelsen i uppdrag att 
tillsätta en utredning för en översyn av JO:s 
instruktion i syfte bl.a. att undersöka om det bör 
införas en möjlighet för justitieombudsmännen 
att delegera beslutsrätt i vissa enklare ärenden till 
annan befattningshavare inom JO. En sådan 
förändring bedöms, för närvarande, inte i sig 
fordra en utökning av bemanningen. Den 
ökande ärendetillströmningen fordrar emellertid 
att i vart fall en ytterligare föredragandetjänst 
inrättas. JO:s äskande för åren 2011–2014 
rymmer därför kostnaderna för 30 föredragande-
tjänster. 

Enligt löne- och förmånsavtalet för sak-
kunniga hos Riksdagens ombudsmän ges de 
föredragande tidsbegränsade förordnanden, 
vilket leder till en förhållandevis stor 
personalomsättning. Rekryteringsläget medför 
risk för löneglidning. Ingångslönerna och 
löneutvecklingen måste anpassas till vad som i 
övrigt gäller inom rättsväsendet, eftersom JO 
huvudsakligen anlitar domarkompetenta före-
dragande. 

Under 2010 kommer en informatör att an-
ställas för att utveckla JO:s informations- och 
kommunikationsverksamhet och för att för-
bättra JO:s kompetens på detta alltmer 
betydelsefulla område. JO har för närvarande 
ingen medarbetare för sådan verksamhet. Detta 
innebär utökning av personalstyrkan med 
ytterligare en befattning. 

Lokaler 
JO:s hyresavtal med riksdagsförvaltningen har 
anpassats till marknadsmässiga hyresnivåer vilket 
medför en ökning av lokalhyran. 

Sammanfattning av anslagshöjande förändringar 
Sammantaget leder ovanstående förändringar till 
ett behov av att utöka JO:s anslag med 5 063 000 
kronor för 2011, 9 450 000 kronor för 2012, 
10 876 000 kronor för 2013 och 11 752 000 
kronor för 2014, i jämförelse med 2010 års nivå. 
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Investeringar 

JO har hittills fått använda anslagsmedel för att 
finansiera sina anläggningstillgångar, bl.a. med 
hänsyn till att dessa investeringar normalt är av 
ringa omfattning. Enligt 11 § lagen (2006:999) 
med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. 
för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombuds-
män och Riksrevisionen ska anläggnings-
tillgångar finansieras med lån i Riksgälds-
kontoret, om inte Riksdagen beslutar att 
finansiering ska ske på annat sätt.  

Under 2011 är investeringsbehovet 1 700 000 
kronor och utgörs till större delen av IT-
investeringar. Investeringsbehovet beräknas 
därefter minska till 500 000 per år 2012–2014.  

JO föreslår att anläggningstillgångarna även 
under 2011 får finansieras med anslagsmedel 
men att detta belopp, sammanlagt 1 700 000 
kronor tas från anslagssparandet.  

Riksdagsstyrelsens förslag 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Riksdagsstyrelsen föreslår att ett anslag på 
74 740 000 kronor anvisas för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 bör anslaget beräknas till 
79 796 000 kronor, 82 211 000 kronor respektive 
84 710 000 kronor.  

Riksdagsstyrelsen föreslår att Riksdagens 
ombudsmän för 2011 får anslagsfinansiera 
anläggningstillgångar som används i myndig-
hetens verksamhet. 

 
Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
2:3 Riksdagens ombudsmän (JO) 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 69 400 69 400 69 400 69 400

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 337 1 007 1 997 3 621

Beslut 5 063 9 450 10 876 11 752

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 74 740 79 796 82 211 84 710

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
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6 Sametinget 

6.1 Budgetförslag 

6.1.1 3:1 Sametinget 

Tabell 6.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 34 647  
Anslags- 
sparande 3 835

2010 Anslag 34 795 1 
Utgifts- 
prognos 37 768

2011 Förslag 34 329   

2012 Beräknat 34 674 2  

2013 Beräknat 35 162 3  

2014 Beräknat 35 911 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 34 329 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 34 329 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 34 282 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Sametingets förvaltnings-
kostnader. Sametinget är en förvaltnings-
myndighet inom rennäringsområdet samtidigt 
som tinget är ett samiskt folkvalt organ med val 
vart fjärde år.  

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen.  

Regeringen föreslår att 34 329 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:1 Sametinget för 2011. 
För 2012 beräknas anslaget till 34 674 000 
kronor, för 2013 till 35 162 000 kronor och för 
2014 till 35 911 000 kronor. 
 

 
 

Tabell 6.2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
3:1 Sametinget 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 34 195 34 195 34 195 34 195

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 194 540 1 028 1 829

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3  -50

Förslag/ 
beräknat 
anslag 34 329 34 674 35 162 35 911

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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7 Regeringskansliet m.m. 

7.1 Budgetförslag 

7.1.1 4:1 Regeringskansliet m.m. 

Tabell 7.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 6 841 789  
Anslags- 
sparande 542 810

2010 Anslag 6 839 199 1 
Utgifts- 
prognos 6 408 647

2011 Förslag 6 550 980   

2012 Beräknat 6 589 169 2  

2013 Beräknat 6 682 515 3  

2014 Beräknat 6 833 942 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 6 524 207 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 6 525 199 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 6 524 255 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Regeringskansliets 
förvaltningskostnader. I anslaget ingår Statsråds-
beredningen, samtliga departement, Förvalt-
ningsavdelningen, utrikesrepresentationen, 
kommittéväsendet och andra utredningar samt 
gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader 
m.m.). 

Mål 

Regeringskansliet ska vara ett effektivt och 
kompetent instrument för regeringen i dess 
uppgift att styra riket och förverkliga sitt 
politiska program. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 7.2 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 143 966 31 000 31 000 0

Prognos 2010 175 000 0 0 0

Budget 2011 180 000 0 0 0
 
Inkomsterna från expeditionsavgifter och 
ansökningsavgifter för viseringar m.m., som 
redovisas på inkomsttitel, beräknas 2011 till 
180 000 000 kronor. Verksamheten utförs vid 
utlandsmyndigheterna. 
 
Tabell 7.3 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 2 186 2 186 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 1 700 1 700 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 1 700 1 700 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen anger att Regeringskansliets års-
redovisning har upprättats i enlighet med för-
ordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. Riksrevisionen har bedömt att 
Regeringskansliets årsredovisning för räken-
skapsåret 2009 i allt väsentligt är rättvisande. 
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Regeringens överväganden 

Regeringskansliets verksamhet 

Regeringskansliet, kommittéerna och utlands-
myndigheterna, hade vid utgången av 2009 
tillsammans 4 856 tjänstgörande (exklusive 
lokalanställda vid utlandsmyndigheterna). Av 
dessa var cirka 4 procent anställda på politiker-
avtalet. 

I nedanstående tabell redovisas viss resultat-
information för Regeringskansliet. 
 
Tabell 7.4 Viss resultatinformation för Regeringskansliet 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Antal tjänstgörande (inkl. politikeravtal) 4 446 4 548 4 621 4 541 4 514 4 639 4 771 4 856 

  andel kvinnor/män 57/43 57/43 58/42 58/42 58/42 58/42 58/42 59/41 

Anställda på politikeravtalet 163 184 182 203 156 195 193 196 

  andel kvinnor/män 51/49 52/48 53/47 54/46 46/54 43/57 43/57 45/55 

Andel kvinnor/män av anställda på 
chefsavtalet 31/69 33/67 34/66 36/64 38/62 39/61 40/60 40/60 

Sjukfrånvaro andel av arbetstid 3,0 3,0 2,8 2,8 2,9 2,5 2,4 2,0 

  bland kvinnor/män 3,9/1,9 4,0/1,6 3,7/1,6 3,7/1,5 3,8/1,5 3,2/1,5 2,9/1,5 2,6/1,2 

Antal diarieförda ärenden 77 480 75 099 76 939 83 421 85 335 94 031 99 433 115 666 

Regeringsärenden 9 548 7 934 7 615 7 529 7 899 6 952 6 972 6 395 

Propositioner 148 171 188 183 187 142 212 224 

Författningsärenden i.u. 1 217 1 387 1 249 1 581 1 463 1 433 1 600 

Kommitté- och tilläggsdirektiv 160 171 183 150 141 185 158 130 

Regleringsbrev och ändringsbeslut i.u 702 739 836 658 652 671 890 

SOU-serien 124 130 135 120 118 113 131 100 

Ds-serien 67 66 57 58 24 53 87 69 

Interpellationssvar 447 486 542 531 442 778 702 531 

Frågesvar till riksdagen 1 518 1 442 1 749 2 212 1 906 1 774 1 603 1 172 

Brevsvar till enskilda i.u. 27 422 27 343 29 889 34 007 36 698 30 143 32 302 

Resdagar i Sverige (med övernattning) i.u. 10 013 8 887 9 083 8 434 13 088 13 371 17 429 

Resdagar utomlands (med övernattning) i.u. 35 378 41 106 38 734 34 722 45 632 43 722 51 012 

Arbetsdagar i EU:s rådsarbetsgrupper i.u. 2 787 2 443 2 372 2 232 2 395 2 912 5 285 

Arbetsdagar i kommissionens kommittéer 
och expertgrupper i.u. i.u. i.u. 1 434 1 537 1 478 1 488 1 918 

Arbetsdagar i internationella 
organisationer utanför EU i.u. i.u. i.u. 4 458 4 825 5 046 4 927 5 457 

Faktapromemorior till EU-nämnden i.u. 124 112 75 114 137 150 150 

Reg. internationella handlingar 116 667 110 759 104 838 103 831 91 083 74 437 65 035 14 750 

Utlandsstationerade 599 596 629 634 678 661 656 674 

  andel kvinnor/män 50/50 50/50 54/46 54/46 55/45 54/46 52/48 52/48 
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Antalet tjänstgörande ökade under 2009, bl.a. till 
följd av tillfälliga förstärkningar inför och under 
Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens 
råd. Andelen kvinnor som är anställda på 
chefsavtalet fortsätter att öka. Under de senaste 
åren har ungefär hälften av de nyanställda 
cheferna varit kvinnor. Sjukfrånvaron bland 
Regeringskansliets medarbetare är låg i för-
hållande till staten totalt. Det gäller både bland 
kvinnor och bland män. 

Antalet diarieförda ärenden har ökat de 
senaste åren. Detta beror till stor del på att 
ärenden som tidigare registrerades i skrivelse-
diarier (internationella handlingar) förts över till 
ärendediariet. I ärendediariet kan flera handlingar 
registreras i ett ärende, medan varje handling 
registreras var för sig i ett skrivelsediarium. 
Förändringen har medfört att antalet ärenden i 
ärendediariet ökat men i mindre omfattning än 
minskningen av antalet registrerade inter-
nationella handlingar.  

Mot bakgrund av att fler förvaltningsbeslut 
förts över till andra myndigheter så har antalet 
regeringsärenden fortsatt att minska. 

Antalet frågesvar var under 2009 betydligt 
lägre än tidigare år. Även antalet interpellations-
svar har sjunkit i jämförelse med 2007 och 2008.  

Det internationella arbetet, bl.a. resdagar 
utomlands och deltagandet i EU:s kommittéer 
har ökat. Detta förklaras till största delen av det 
svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009. 
Även ökningen av antalet resdagar inom Sverige 
förklaras av det svenska ordförandeskapet i EU. 
Ytterligare redovisning av Regeringskansliets 
arbete återfinns i Regeringskansliets årsbok 2009 
och på www.regeringen.se. 

Genomförandet av Sveriges ordförandeskap i EU 

Under hösten 2009 var Sverige ordförande i 
Europeiska unionens råd. Ett långsiktigt och 
målmedvetet förberedelsearbete bidrog till att 
ordförandeskapet kunde genomföras framgångs-
rikt. Regeringen har under våren 2010 redovisat 
ordförandeskapet i en särskild skrivelse till 
riksdagen (Skr. 2009/10:174 Redogörelse för det 
svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens 
råd andra halvåret 2009). 

Utgifterna för ordförandeskapet avser mötes-
verksamheten i Sverige, möten med Europeiska 
rådet i Bryssel, press-, informations- och kultur-
satsningar, kompetensutveckling samt för-

stärkning av departement och några utlands-
myndigheter. Eftersläpningar av t.ex. bidrag från 
Europeiska kommissionen samt avvecklings-
kostnader under 2010 gör att utfallet ännu inte 
är fullständigt. Prognosen är dock att 
myndighetens kostnader för förberedelser och 
genomförande av ordförandeskapet ryms väl 
inom de av riksdagen anvisade medlen. Av de 
917,4 miljoner kronor som Regeringskansliet 
tilldelats i extra medel för 2008 och 2009 har 767 
miljoner kronor redovisats som särkostnader för 
ordförandeskapet inklusive 9,7 miljoner kronor 
som disponerats av Svenska Institutet. De extra 
medel som tillfördes för oförutsedda händelser i 
tilläggsbudget 2009 förbrukades inte. En annan 
förklaring till en lägre anslagsförbrukning är att 
mötesverksamheten i Sverige har genomförts till 
en lägre kostnad än beräknat. Därutöver har 
bidrag från kommissionen till mötesverksam-
heten blivit högre än förväntat. 

Sekretariatet för EU-möten i Sverige 2009 
(SES-09) inrättades för att planera och 
genomföra mötesverksamheten i Sverige. SES-
09:s uppdrag var bl.a. att säkerställa lokaler för 
alla möten och tillhandahålla teknik, måltider, 
hotell, transporter, säkerhetsarrangemang, tolkar 
m.m. Under ordförandeskapet genomförde 
Regeringskansliet sammanlagt 111 möten och 
konferenser i Sverige. Det praktiska och 
logistiska genomförandet fick betydande upp-
skattning.  

För att planera och genomföra kommunika-
tionsinsatser under ordförandeskapet inrättades 
ett särskilt sekretariat i Statsrådsberedningen – 
Sekretariatet för kommunikation EU 2009 
(KOM-09). I kommunikationsarbetet låg fokus 
på media och webb som de viktigaste kanalerna 
att nå medborgarna.  

Utrikesrepresentationen 

Utrikesrepresentationen bestod i december 2009 
av 97 utlandsmyndigheter, varav 83 ambassader, 
7 konsulat samt 7 representationer och 
delegationer. Sverige har diplomatiska för-
bindelser med i stort sett alla självständiga stater 
i världen. I 86 av de 192 länder som är med-
lemmar i FN kommer det i slutet av 2010 finnas 
en svensk ambassad. Sverige har också cirka 420 
honorärkonsulat. 

Under åren 1990–2010 kommer 33 
ambassader och 8 karriärkonsulat ha öppnats. 
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Under samma period har 29 ambassader och 25 
karriärkonsulat stängts. Avveckling av 
ambassaderna i Bratislava, Dakar, Dublin, 
Ljubljana, Luxemburg och Sofia har skett under 
2010. Tio sektionskanslier har under 2010 
uppgraderats till ambassader. Dessa ligger i 
Bamako, Chisinau, Kigali, La Paz, Monrovia, 
Ouagadougou, Phnom Penh, Pristina, Tbilisi 
och Tirana. 

Förändringar i omvärlden och i politikens in-
riktning, liksom kraven på en effektiv 
användning av resurser föranleder anpassningar i 
den svenska utrikesförvaltningen. En utredning 
om den svenska utrikesförvaltningens framtid 
pågår. Utredningen ska med utgångspunkt i 
förändrade förutsättningar i omvärlden och 
inom Regeringskansliet belysa utrikesförvalt-
ningens framtida roll inom ramen för Regerings-
kansliets internationella verksamhet. Förslag om 
hur de av riksdag och regering fastlagda 
verksamhetsmålen ska kunna uppfyllas på ett 
flexibelt samt mer kostnads- och verksamhets-
effektivt sätt ska presenteras. Utredningen 
lämnade ett delbetänkande i april 2010; 
Utrikesförvaltning i världsklass – En mer flexibel 
utrikesrepresentation (SOU 2010:32). 

Den s.k. Stoltenbergrapporten har lagt 
grunden för ett ökat samarbete mellan de 
nordiska ländernas utrikesförvaltningar. 
Diskussionen om rapportens förslag har fortsatt 
länderna emellan med ett brett upplägg, inriktat 
på att utveckla det samarbete som redan pågår på 
många orter i världen. Vidare undersöks 
möjligheten att placera diplomater på annat 
nordiskt lands ambassad. 

Kronprinsessans bröllop 

Med anledning av kronprinsessan Victorias 
bröllop tillfördes Regeringskansliet 4 miljoner 
kronor för 2010. Medlen har främst använts till 
kostnader för mottagning av utländska 
prominenta gäster samt kostnader relaterade till 
den utländska mediebevakningen, inklusive 
upprättandet av ett mediecenter. 

Därutöver anordnade regeringen en 
mottagning dit företrädare för alla Sveriges 
kommuner och landsting inbjöds. 

Renovering och utveckling av Regeringskansliets 
lokaler 

Renovering och utveckling av Regeringskansliets 
lokaler fortsätter. Statens fastighetsverk och 
Regeringskansliet har en gemensam planering 
för Regeringskansliets långsiktiga lokalför-
sörjning i Klarakvarteren. Planeringen innebär 
att Regeringskansliet får lokaler i större 
sammanhängande enheter och ökad till-
gänglighet via kulvertsystemet. Lokalerna ska ge 
möjlighet till flexibelt utnyttjande för ökad 
effektivitet och god arbetsmiljö samt uppfylla 
såväl tekniska som säkerhetsmässiga krav. Detta 
kommer att omfatta påbyggnad av fastigheter 
och förtätning av befintliga lokaler, avveckling av 
mindre lämpliga lokaler och eventuellt förvärv av 
enstaka fastigheter.  

Redan under 2010 har lokaler i två fastigheter 
lämnats. En ny lokal (Garnisonen på Öster-
malm) har tagits i bruk för kommittéväsendet. 

Effektivare myndighetsstyrning 

Under 2009 och 2010 har ett fortsatt internt 
arbete bedrivits i syfte att effektivisera 
myndighetsstyrningen. Ett ramverk för 
myndighetsstyrning är under framtagande och 
en satsning med kompetenshöjande insatser 
kommer att inledas. 

Övrig administration 

Inom Regeringskansliet pågår ett fortlöpande 
arbete för att stärka personalfrågorna. Ett arbete 
har också initierats för att bl.a. med stöd av de 
senaste årens IT-satsningar utveckla Regerings-
kansliets gemensamma arbetsformer. Vidare 
pågår inom Förvaltningsavdelningen ett om-
fattande omstruktureringsarbete i syfte att 
effektivisera förvaltningsstödet och säkerställa 
att fortsatt utvecklingsarbete kan ske inom 
tillgängliga ekonomiska ramar. 

Renodlingen av Regeringskansliets verksam-
het har fortsatt, bl.a. genom att flytta över vissa 
uppgifter i bidragshanteringen till andra 
myndigheter. 
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Anslagsförändringar 

I enlighet med 2010 års ekonomiska vår-
proposition (2009/10:100) tar Migrationsverket 
över verksamheter som avser uppgifter inom 
migrationsområdet vid vissa utlandsmyndig-
heter. För detta ändamål föreslås att 17 500 000 
kronor förs från anslaget 4:1 Regeringskansliet 
m.m. till det under utgiftsområde 8 Migration 
uppförda anslaget 1:1 Migrationsverket. 

Av 2010 års ekonomiska vårproposition 
framgår även att en ny myndighet inom 
medieområdet – Statens medieråd – bör inrättas 
som tar över Medierådets verksamhet. För 
ändamålet föreslår regeringen att 6 255 000 
kronor förs från anslaget 4:1 Regeringskansliet 
m.m. till det under utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 
11:4 Statens medieråd. 

För att stärka arbetet med effektivitet och 
kvalitet i bl.a. rättskedjan och på migrations-
området föreslår regeringen att anslaget 4:1 
Regeringskansliet m.m. tillförs 10 000 000 kronor. 
Finansieringen sker genom att de under 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda 
anslagen 1:1 Polisorganisationen, 1:5 Sveriges 
Domstolar och 1:6 Kriminalvården minskas med 
6 000 000 kronor, 1 000 000 kronor respektive 
2 000 000 kronor samt genom att det under 
utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 1:1 
Migrationsverket minskas med 1 000 000 kronor. 

Särskilt belastade utlandsmyndigheter vad 
gäller antalet ansökningar om viseringar och 
uppehållstillstånd bör tillfälligt förstärkas för att 
verksamheten ska upprätthållas på en tillfreds-
ställande nivå. Regeringen föreslår därför att 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. för 2011 
tillförs 30 000 000 kronor för detta ändamål. 

Nya villkor infördes 2007 för utlands-
stationerad personal vid utlandsmyndigheterna 
till följd av ändrad skattelagstiftning. Dessa 
villkor har nu setts över, vilket föranlett en 
revidering av ersättningsnivåerna för de utlands-
stationerade. Regeringen föreslår att 12 000 000 
kronor tillförs anslaget 4:1 Regeringskansliet 
m.m. (jfr prop. 2005/06:19). 

I syfte att säkerställa ett brett svenskt engage-
mang i det internationella samarbetet föreslår 
regeringen att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. 
för 2011 tillförs 10 000 000 kronor och för 2012 
och framåt 15 000 000 kronor. 

För att kunna möta de krav som ställs i och 
med nästa steg i reformeringen av den svenska 

fattigdomsbekämpningen föreslår regeringen att 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. tillförs 
7 500 000 kronor för insatser inom ramen för det 
s.k. Öppna biståndet (se mer i utg.omr. 7 avsnitt 
3.6.2 och 3.7.1). Finansieringen sker genom att 
det under utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd uppförda anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
minskas med motsvarande belopp. 

För att finansiera EU:s gemensamma utrikes-
tjänst EEAS föreslår regeringen att 11 500 000 
kronor för 2011, 15 300 000 kronor för 2012 och 
15 600 000 kronor för 2013 och framåt förs från 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. till det under 
utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska 
unionen uppförda anslaget 1:1 Avgiften till 
Europeiska unionen. 

Mot bakgrund av att regeringen har beslutat 
om en förlängning av Regelrådets uppdrag till 
utgången av 2014 (dir. 2010:96) föreslår 
regeringen att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. 
tillförs 5 000 000 kronor per år 2011–2014. 

Regeringen har beslutat att avveckla Fiskeri-
verket. I samband med detta kommer Regerings-
kansliets samordning för förhandlingar som 
avser den gemensamma fiskeripolitiken att 
stärkas. Med anledning av detta föreslår 
regeringen att 1 700 000 kronor för 2011 och 
3 400 000 kronor för 2012 och framåt förs från 
det under utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel uppförda anslaget 1:14 
Fiskeriverket till anslaget 4:1 Regeringskansliet 
m.m. 

Med hänsyn till förändrad ansvarsfördelning 
avseende utbildningsinsatser för Regerings-
kansliets personal föreslår regeringen att 
1 900 000 kronor förs från det under 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning uppförda anslaget 1:4 Arbetsgivar-
politiska frågor till anslaget 4:1 Regeringskansliet 
m.m. 

För att finansiera kostnader för Rådet för 
försäljning av aktier i bolag med statligt ägande 
föreslår regeringen att 1 900 000 kronor förs från 
det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda 
anslaget 1:20 Kostnader för omstrukturering och 
genomlysning av statligt ägda företag m.m. till 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. för perioden 
2011–2014. 

Vidare minskas anslaget med 400 000 kronor 
till följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

För 2011 föreslår regeringen att anslaget ska 
uppgå till 6 550 980 000 kronor. För 2012, 2013 
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och 2014 beräknas anslaget uppgå till 
6 589 169 000 kronor, 6 682 515 000 kronor 
respektive 6 833 942 000 kronor. 

 
Tabell 7.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
4:1 Regeringskansliet m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 6 705 299 6 705 299 6 705 299 6 705 299

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 -870 65 886 160 767 317 369

Beslut -161 374 -193 230 -196 237 -200 713

Överföring 
till/från andra 
anslag  -12 932 -11 378 -11 537 -11 800

Övrigt 3 20 857 22 592 24 224 23 788

Förslag/ 
beräknat 
anslag 6 550 980 6 589 169 6 682 515 6 833 942

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget.  
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar  
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. Vidare redovisas här omräkning till 
följd av förändringar av valutakurser. 
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8 Länsstyrelserna 

8.1 Omfattning 

Området Länsstyrelserna, som tidigare 
benämndes Regional samhällsorganisation, avser 
den samordnade länsförvaltningen med de 21 
länsstyrelserna. Området omfattar anslaget 5:1 
Länsstyrelserna m.m. Anslaget beräknas 
finansiera drygt hälften av länsstyrelsernas 
verksamhet (se vidare avsnitt 8.4.2 och 8.7.1). 

8.1.1 Länsstyrelserna 

Den samordnade länsförvaltningen med de 21 
länsstyrelserna verkar utifrån uppgiften att vara 
statens regionala företrädare. Länsstyrelserna ska 
vidare verka för att nationella mål får genomslag 
i länen samtidigt som hänsyn ska tas till 
regionala förhållanden och förutsättningar. 
Länsstyrelserna ska utifrån ett statligt helhets-
perspektiv arbeta sektorsövergripande och inom 
myndigheternas ansvarsområden samordna olika 
samhällsintressen och statliga myndigheters 
insatser.  

För många av de offentliga åtaganden som 
utförs av kommuner eller andra aktörer har läns-
styrelserna även uppgifter avseende samordning, 
tillsyn, uppföljning och utvärdering. 

 
 
 
 
 
 
 

8.1.2 Regional ansvarsfördelning mellan 
staten och den kommunala nivån 

Försöksverksamheten med ändrad regional 
ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands 
län upphör vid utgången av 2010. Den 1 januari 
2011 träder i stället lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län i kraft. 
Lagen innehåller bestämmelser om regionalt 
tillväxtarbete och länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. Lagen gäller för 
Hallands, Skåne och Västra Götalands läns 
landsting samt för Gotlands kommun. Mot-
svarande bestämmelser finns i lagen (2002:34) 
om samverkansorgan i länen som ger kommuner 
och landsting möjlighet att bilda s.k. kommunala 
samverkansorgan. För närvarande finns det 
kommunala samverkansorgan i Blekinge, 
Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Hallands, 
Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Söder-
manlands, Uppsala, Värmlands, Västerbottens, 
Örebro och Östergötlands län. Från 2011 tar 
Landstinget i Hallands län respektive Gotlands 
kommun över uppgifterna från samverkans-
organen i dessa två län. Landstinget i Jämtlands 
län och samtliga kommuner i länet har till 
regeringen gett in en ansökan om att få bilda ett 
kommunalt samverkansorgan fr.o.m. 2011. 

Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. finansierar 
förvaltningskostnader hos kommunala sam-
verkansorgan och landstingen i Hallands, Skåne 
och Västra Götalands län samt hos Gotlands 
kommun. 
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8.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom område Länsstyrelserna 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat
2014 

Anslag inom område länsstyrelserna   

5:1 Länsstyrelserna m.m. 2 532 2 316 2 297 2 349 2 327 2 360 2 411

Summa område Länstyrelerna 2 532 2 316 2 297 2 349 2 327 2 360 2 411
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
 

 

8.3 Mål 

Målet för området Länsstyrelserna är att 
nationella mål ska få genomslag i länen samtidigt 
som hänsyn tas till regionala förhållanden och 
förutsättningar. Målet gäller för samtliga län 
oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan 
stat och kommun.  

8.4 Resultatredovisning 

Länsstyrelserna har uppgifter inom ett stort 
antal utgiftsområden. Detta innebär att beslut 
och insatser inom olika utgiftsområden ofta kan 
få konsekvenser för länsstyrelsernas verksamhet.  

De utgiftsområden, utöver utgiftsområde 1 
Rikets styrelse, inom vilka länsstyrelserna 
bedriver verksamhet är: 

- utgiftsområde 5 Internationell samverkan, 

- utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap, 

- utgiftsområde 8 Migration, 

- utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg, 

- utgiftsområde 13 Integration och jäm-
ställdhet, 

- utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv, 

- utgiftsområde 17 Kultur, medier, tros-
samfund och fritid, 

- utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning, byggande samt 
konsumentpolitik, 

- utgiftsområde 19 Regional tillväxt, 

- utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård, 

- utgiftsområde 21 Energi, 

- utgiftsområde 22 Kommunikationer, 

- utgiftsområde 23 Areella näringar, lands-
bygd och livsmedel, samt 

- utgiftsområde 24 Näringsliv. 
 
Av förordningen (2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion framgår att läns-
styrelserna utifrån ett statligt helhetsperspektiv 
ska arbeta sektorsövergripande och inom 
myndigheternas ansvarsområden samordna olika 
samhällsintressen och statliga myndigheters 
insatser. Länsstyrelserna har bl.a. uppgifter i 
fråga om livsmedelskontroll, djurskydd och 
allmänna veterinära frågor, regional tillväxt, 
infrastrukturplanering, hållbar samhällsplanering 
och boende, energi och klimat, kulturmiljö, 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
försvar, naturvård samt miljö- och hälsoskydd, 
lantbruk och landsbygd, fiske, folkhälsa, jäm-
ställdhet och integration.  

Utöver dessa uppgifter anges i instruktionen 
att vissa länsstyrelser har särskilda uppgifter, bl.a. 
förvaltning av vattendistrikt, fjällfrågor, ren-
näringsfrågor, tillsyn rörande penningtvätt och 
frågor om tillstånd att anordna kampsports-
matcher.  

I de fem län där det varken finns kommunala 
samverkansorgan eller pågår försöksverksamhet 
med ändrad regional ansvarsfördelning, driver 
och samordnar länsstyrelsen det regionala 
tillväxtarbetet i länet. Detta gäller Jämtlands, 
Norrbottens, Stockholms, Västernorrlands och 
Västmanlands län. 

Utöver den resultatredovisning som görs i 
detta avsnitt hänvisas till respektive utgifts-
område i denna proposition.  
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8.4.1 Indikatorer 

Indikatorer saknas för att beskriva resultatet 
inom området Länsstyrelserna. En samlad 
resultatbedömning görs i stället för läns-
styrelserna utifrån hur väl de har uppfyllt de 
uppgifter som ålagts dem. Under våren 2010 
genomfördes en gemensam myndighetsdialog 
mellan Regeringskansliet och länsledningarna 
om länsstyrelsernas övergripande resultat.  

8.4.2 Resultat 

Inför 2009 förändrades strukturen i läns-
styrelsernas regleringsbrev så att den följer 
uppgifterna i länsstyrelseinstruktionen. Detta 
innebär att indelningen av verksamheterna i tre 
större verksamhetsområden och ett antal verk-
samhetsgrenar har tagits bort. Länsstyrelsernas 
återrapportering och redovisning följer den nya 
strukturen.  

Samordnings- och sektorsövergripande arbete  

För länsstyrelserna har 2009 innehållit såväl 
strategiska och långsiktiga samordningsuppdrag 
som ett omfattande omställningsarbete inom 
respektive länsstyrelse.  

I samband med den finansiella krisen och 
efterföljande varsel, uppsägningar och ned-
läggningar av verksamheter runt om i landet 
beslutade regeringen att ge landshövdingarna 
samt ordförandena för styrelserna i samverkans- 
och självstyrelseorganen i uppdrag att för 
regeringens räkning samordna statens insatser på 
lokal och regional nivå. Detta arbete har 
resulterat i värdefulla underlag till regeringen, 
särskilda insatser i länen och att prioriteringar 
gjorts inom länsstyrelsernas verksamhet för att 
motsvara de behov som identifierats.  

Antalet ensamkommande flyktingbarn 
fortsätter att öka. Länsstyrelsernas insatser i 
detta arbete inriktas främst mot att främja 
samverkan och samordning mellan berörda 
aktörer, öka kunskap och kompetens samt 
utveckla formerna för mottagande och 
introduktion av nyanlända. De erfarenheter och 
den kunskap som vunnits under 2007 och 2008 
har tillvaratagits och lett till en utveckling av 
länsstyrelsernas metoder och arbetssätt. Läns-
styrelsernas engagerade och intensiva arbete har 

gett goda resultat för de nyanlända och skapar 
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.  

Under 2009 har länsstyrelserna genomfört 
och förberett flera större organisatoriska 
förändringar. I början av året övertog läns-
styrelserna ansvaret för djurskyddstillsynen från 
kommunerna, vilket också innebar ett 
övertagande av personal. 

Överföringen av djurskyddskontroller har 
inneburit övergångsproblem för länsstyrelserna 
av den art som kan förväntas i samband med 
större organisationsförändringar. Efter förslag i 
propositionen Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 
2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 
2009/10:348) tillfördes länsstyrelserna 11 
miljoner kronor för att kunna genomföra 
reformen. 

Under året har mycket förberedelsearbete 
lagts ned för att fr.o.m. 2010 föra över ansvaret 
för den sociala tillsynen till Socialstyrelsen och 
uppgifterna på trafikområdet till Transport-
styrelsen. 

Vidare har förberedelser pågått för en 
koncentration av stiftelsehanteringen till sju 
länsstyrelser samt ett övertagande av huvud-
ansvaret för rovdjursfrågorna från Naturvårds-
verket fr.o.m. 2010.  

Flera länsstyrelser har också genomfört egna 
organisatoriska förändringar under året, bl.a. 
mot bakgrund av länsstyrelsernas förändrade 
uppgifter och behovet av att effektivisera 
myndigheternas verksamhet.  

Tillsyn och vägledning  

Genom sin tillsynsroll ska länsstyrelserna 
säkerställa efterlevnaden av de föreskrifter som 
riksdagen och regeringen beslutat för respektive 
verksamhet. I detta avsnitt fokuserar resultat-
redovisningen på de större tillsynsverk-
samheterna inom vissa delar av utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning, utgifts-
område 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård samt utgiftsområde 23 Areella 
näringar, landsbygd och livsmedel. 

Hållbar samhällsplanering och boende 
Länsstyrelserna har utfört tillsynsarbete enligt 
plan- och bygglagen (1987:10) med ett godkänt 
resultat. I länsstyrelsernas årsredovisningar finns 
indikationer på att länsstyrelserna arbetat något 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 1  

44 

mer med tillsyn och tillsynsliknande frågor 
under 2009 jämfört med tidigare år. Från och 
med 2009 har länsstyrelserna också erhållit extra 
medel för detta arbete (se prop. 2008/09:1 utg. 
omr. 2 avsnitt 8). Nio länsstyrelser utmärker sig 
genom särskilt goda insatser. Kommunsamråd 
och tillsynsmöten med länets samtliga 
kommuner, kontinuitet i tillsynen, utarbetande 
av tillsynsplaner samt framåtsyftande tillsyn 
genom information och kunskapsförmedling är 
exempel på aktiviteter hos dessa länsstyrelser. 

För 2009 har samtliga länsstyrelser tagit fram 
regionala analyser av bostadsmarknaden. Många 
länsstyrelser har i dessa analyser tagit upp de 
demografiska utmaningarna som myndigheterna 
ser kommer att påverka respektive län i fram-
tiden. Kvaliteten på analyserna har genomgående 
höjts under 2009.  

Miljötillsyn och tillsyn över skyddade områden 
Enligt länsstyrelsernas årsredovisningar har 
myndigheterna genomgående ett litet utrymme 
för egeninitierad tillsyn. Tillståndsprövningen 
går, vid behov av prioritering, före den ofta 
händelsestyrda tillsynen. Förhållandet har varit 
liknande även tidigare år. Fördelningen av 
resurser har emellertid kunnat hanteras av de 
allra flesta länsstyrelser på ett sådant sätt att goda 
arbetsresultat kunnat nås. Flera redovisningar 
vittnar om att länsstyrelserna har kunnat korta 
ner sina handläggningstider och skapat utrymme 
för en mer strategisk operativ tillsyn. Fler läns-
styrelser borde dock öka andelen egeninitierad 
och förebyggande tillsyn. 

Vad gäller skydd och skötsel av värdefulla 
naturområden görs generellt ett betydande 
arbete i enlighet med de politiska priori-
teringarna. Kännetecknande för de länsstyrelser 
som uppnått mycket goda resultat är att dessa 
arbetat brett och har en utvecklad dialog med 
branscher och ideella föreningar, vilket resulterat 
i att fler aktörer vill medverka i natur-
vårdsarbetet.  

Social tillsyn 
Länsstyrelsernas arbete inom området social 
tillsyn påverkades redan under 2009 till viss del 
av regeringens beslut att fr.o.m. 2010 flytta 
verksamheten till Socialstyrelsen. Övergången 
har präglat länsstyrelsernas verksamhet i 
varierande utsträckning. Ett antal länsstyrelser 
uppger att övergången till Socialstyrelsen i hög 
grad har påverkat verksamheten. Ett antal 
länsstyrelser menar dock att övergången till 

Socialstyrelsen kunnat ske utan störningar eller 
att tillsynen fungerat väl, trots att verksamheten 
påverkats av omställningen. Av redovisningen 
framgår dock att antalet objekt som varit 
föremål för någon form av tillsyn minskat under 
2009 jämfört med 2008, liksom antalet 
inspektioner av hem för vård eller boende, 
särskilda boendeformer och hemtjänstenheter. 

Under 2009 har länsstyrelserna haft tre 
särskilda och mer långsiktiga regeringsuppdrag 
rörande förstärkt tillsyn av den sociala barn- och 
ungdomsvården (dnr Fi2008/7328), förstärkt 
tillsyn av insatser till personer med psykisk 
funktionsnedsättning (dnr S2008/5524) samt 
utvecklad tillsyn av missbruks- och beroende-
vården (dnr S2008/10663). Av länsstyrelsernas 
rapportering framgår att många länsstyrelser 
klarar uppdragen helt, men att cirka en tredjedel 
endast delvis eller inte alls klarar uppdragen.  

Omfattningen av den samordnade tillsynen 
skiljer sig kraftigt mellan länsstyrelserna. Drygt 
en tredjedel av länsstyrelserna har redovisat en 
verksamhet av mycket begränsad omfattning, 
varav två anger att de inte bedrivit någon 
samordnad tillsyn. Samarbetet för en mer 
likvärdig tillsyn har dock ökat markant de 
senaste åren. Tillsynen utifrån gemensamma 
bedömningskriterier och arbetet inom ramen för 
projektet Social Samverkan Sverige har resulterat 
i att det finns en bra grund för ett likartat 
arbetssätt. Socialstyrelsen bör kunna dra nytta av 
detta. 

Djurskyddskontroller m.m. 
Inom området Livsmedelskontroll, djurskydd 
och allmänna veterinära frågor skedde en 
betydande förändring under 2009, då läns-
styrelserna fr.o.m. den 1 januari övertog ansvaret 
för djurskyddskontrollen samt kontrollen av 
foder och livsmedel i primärproduktionen från 
kommunerna. Av dessa kontrolltyper bedöms 
djurskyddskontrollen ha inneburit den största 
organisatoriska förändringen för länsstyrelserna 
under 2009. 

Administrationen av överföringen av djurs-
kyddskontroller med t.ex. registerhållning, 
kontrollplaner, checklistor, rutiner för ärende-
hantering, personalfrågor och liknande över-
gångsproblem har inneburit påfrestningar för 
den operativa djurskyddskontrollen. Samtliga 
länsstyrelser redovisar att de fick överta flera 
öppna ärenden från kommunerna i samband 
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med överföringen. I flera fall bedöms detta ha 
hämmat verksamheten. 

När det gäller ärendehanteringen uppger 
samtliga länsstyrelser att de har prioriterat 
anmälningsärenden och tillståndsprövning samt 
att avsluta ärenden som övertagits från 
kommunerna. Den planerade kontrollen har 
därför varit av mer begränsad omfattning. 

Ärendehandläggning  

Under 2009 inkom ca 1 077 000 ärenden till 
länsstyrelserna. Detta är något färre ärenden än 
föregående år. De största ärendegrupperna är 
Körkort och trafikföreskrifter m.m. samt Lant-
bruksärenden. 

Den totala andelen ärenden som under året 
överklagats i relation till de ärenden i vilka beslut 
fattats under året uppgick till cirka 1,2 procent. 
Denna nivå har varit konstant under de senaste 
åren. Av de ärenden som avgjorts i högre instans 
har under 2009 länsstyrelsernas beslut ändrats i 
11 procent av fallen. Både 2007 och 2008 var 
motsvarande andel cirka 13 procent. Körkorts-
ingripanden stod för 40 procent av de ändrade 
besluten, medan 16 procent av besluten rörde 
hållbar samhällsplanering och boende. 

Vid årets slut uppgick antalet öppna ärenden 
till cirka 214 400, varav cirka 8 600 var äldre än 
två år. Antalet öppna ärenden ökade något under 
2009, medan andelen ärenden som är äldre än två 
år sjönk från 4,8 procent till 4,0 procent. Inom 
körkortsområdet sjönk antalet öppna ärenden 
med 20 procent jämfört med året dessförinnan. 
Ökningarna av antalet öppna ärenden avser 
främst verksamheten Lantbruk och verksamhet 
inkluderande livsmedelskontroll, djurskydd samt 
veterinära frågor. 

Vid länsstyrelserna pågår ett fortlöpande 
arbete med att utveckla service och ärende-
handläggning. Enligt ett uppdrag i myndig-
heternas regleringsbrev för 2009 ska 
länsstyrelserna i respektive verksamhetsplan för 
2010 ange mål för handläggningstider för ett 
urval av ärendegrupper. Målen för ärenden som 
handläggs via elektroniska tjänster, s.k. e-
tjänster, ska vara identiska för samtliga läns-
styrelser. I regleringsbrevet för 2010 gavs 
länsstyrelserna i uppdrag att redovisa i vilken 
omfattning uppställda mål för handläggnings-
tiderna uppnåtts och orsaker till eventuella 
större avvikelser från dessa. Vidare gavs Läns-

styrelsen i Jämtlands län i uppdrag att samordna 
en lägesrapport om utvecklingsarbetet be-
träffande handläggningstider. I lägesrapporten, 
som lämnades till regeringen i juni 2010, 
redovisas att en översyn har gjorts av det urval av 
ärendegrupper som användes för 2010. Målet för 
utvecklingsarbetet är att inför 2011 ha ett 
kvalitetssäkrat urval av handläggningstider som 
länsstyrelserna mäter på ett likartat sätt. 

En annan viktig del i arbetet med att utveckla 
service och handläggning är utvecklingen av e-
tjänster, företrädesvis inom volymtunga ärende-
slag. Genom att utnyttja erhållna kunskaper och 
återanvända uppbyggda plattformar för redan 
utvecklade e-tjänster skapar länsstyrelserna nu 
nya rutiner och e-tjänster som såväl 
effektiviserar administrationen för länsstyrel-
serna som förenklar för enskilda och företag. 

Kompetensförsörjning 

Antalet årsarbetskrafter har ökat under 2000-talet 
År 2009 uppgick antalet årsarbetskrafter vid 
länsstyrelserna till 5 049, vilket är en ökning med 
drygt 200 årsarbetskrafter jämfört med 
föregående år. Detta kan till stor del förklaras av 
att länsstyrelserna fr.o.m. 2009 övertagit 
djurskyddskontrollen samt kontrollen av foder 
och livsmedel i primärproduktionen från 
kommunerna 

År 2009 var 60 procent av de anställda 
kvinnor, vilket är samma andel som föregående 
år. Det är också en betydligt högre andel än för 
staten som helhet där andelen kvinnor var 51 
procent. Länsstyrelserna och staten följer dock 
samma trend, dvs. att andelen anställda kvinnor 
ökar. 

Antalet årsarbetskrafter har ökat med 916 
sedan 2000, vilket är en ökning med ungefär 22 
procent. Det finns dock stora skillnader mellan 
olika verksamheter. Av tabell 8.2 framgår att 
Naturvård och miljöskydd är den klart största 
verksamheten samt också den verksamhet, till-
sammans med verksamheten Social omvårdnad 
och Integration, som procentuellt sett ökat mest 
sedan 2000. Länsstyrelsernas tillkommande 
arbetsuppgifter avseende djurskyddskontroller 
m.m. redovisas inom verksamhetsområdet 
Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna 
veterinära frågor som tidigare enbart innehöll 
livsmedelskontroller, vilket förklarar den stora 
ökningen för detta område. Området Resurs-
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samverkan innehåller till största delen den 
gemensamma IT-enheten. Före 2009 redovisades 
antalet årsarbetskrafter för länsstyrelsernas 
respektive IT-verksamhet under området 
Administration. Antalet årsarbetskrafter inom 
områdena Administration och Resurssamverkan 
har minskat med ett tiotal årsarbetskrafter 
jämfört med 2008. Jämfört med 2000 har 
administrationsverksamheten sjunkit med cirka 
30 årsarbetskrafter, trots att verksamheten har 
ökat med 22 procent.  

Cirka 28 procent av länsstyrelsernas totala års-
arbetskraft arbetade 2009 inom området 
Naturvård och miljöskydd. Motsvarande siffra 
för 2000 var cirka 18 procent.  
 
Tabell 8.2 Antal årsarbetskrafter per verksamhet 
 

 2009 2008 2000 

Naturvård och miljöskydd 1430 1373 746 

Lantbruk 728 721 721 

Administration. 656 803 849 

Kommunikationer 366 359 381 

Social omvårdnad  283 276 147 

Hållbar samhällsplanering 259 214 217 

Regional tillväxt 238 311 328 

Livsmedelskontroll, 
djurskydd och allmänna 
veterinära frågor  230 83 65 

Övrig förvaltning 206 179 170 

Resurssamverkan 161 26 0 

Kulturmiljö  159 174 151 

Krishantering, skydd mot 
olyckor och civilt försvar  124 125 128 

Fiske 56 56 56 

Integration  50 44 16 

Jämställdhet  43 39 35 

Omställning av 
energisystemet 21 17 0 

Skogsbruk 20 23 23 

Rennäring  19 22 29 

Arbetsmarknad  - - 72 

Summa 5 049 4 845 4 133 
Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar 2000, 2008 och 2009. 

 
När det gäller utvecklingen per länsstyrelse kan 
konstateras att samtliga länsstyrelser förutom 
Länsstyrelsen i Gotlands län har ökat sin 
personalstyrka sedan 2000. Minskningen på 
Länsstyrelsen i Gotlands län beror på att 
försöksverksamheten med vidgad samordnad 

länsförvaltning fr.o.m. 2008 avvecklades i den del 
som avsåg arbetsmarknadsfrågor. Om en jäm-
förelse görs med 2008 kan dock konstateras att 
sex länsstyrelser under 2009 minskat sin 
personalstyrka. Omflyttningen av IT-personal är 
en förklaring, men också genomförda 
rationaliseringar för att kunna möta en ansträngd 
ekonomisk situation har bidragit till denna 
utveckling. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är fr.o.m. 
2009 den gemensamma IT-enhetens 
organisatoriska hemvist. De drygt 130 årsarbets-
krafter som arbetar i den gemensamma IT-
enheten redovisas således på denna länsstyrelse. 
 
Tabell 8.3 Antal årsarbetskrafter per länsstyrelse 
 

Länsstyrelsen i 2009 2008 2000 

Stockholms län 431 406 338 

Uppsala län 165 162 126 

Södermanlands län 163 188 145 

Östergötlands län 238 221 186 

Jönköpings län 230 218 194 

Kronobergs län 139 136 132 

Kalmar län 179 203 154 

Gotlands län 119 129 186 

Blekinge län 135 133 101 

Skåne län 458 394 327 

Hallands län 158 156 130 

Västra Götalands län 760 625 548 

Värmlands län 191 186 157 

Örebro län 192 182 144 

Västmanlands län 164 169 141 

Dalarnas län 212 206 193 

Gävleborgs län 209 199 162 

Västernorrlands län 213 225 182 

Jämtlands län 214 230 190 

Västerbottens län 230 229 178 

Norrbottens län 249 247 220 

Summa 5 049 4 845 4 133 
Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar 2000, 2008 och 2009. 

En hög andel anställda över 55 år ger ett ökat antal 
pensionsavgångar kommande år 
Personalen vid länsstyrelserna hade 2009 samma 
medelålder som anställda i staten som helhet (46 
år). Kvinnor anställda vid länsstyrelserna hade en 
medelålder på 45 år och män en medelålder på 48 
år. 

Cirka 30 procent av samtliga anställda finns i 
ålderskategorin 55 till 65 år. Även om den ålders-
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kategorin har minskat något i storlek de senaste 
åren är det fortfarande andelsmässigt den största 
kategorin. Ett ökat antal pensionsavgångar och 
de stora förändringar av länsstyrelsernas 
uppgifter som genomförts innebär att 
myndigheterna måste säkerställa att viktig 
kompetens inte försvinner från verksamheten. 
Många länsstyrelser arbetar därför sedan flera år 
strategiskt med frågor som rör kompetens-
försörjning. Det är dock svårt att rekrytera och 
behålla erfaren personal då konkurrensen om 
erfarna medarbetare är hård. Detta gäller framför 
allt yrkesgrupper med hög specialistkompetens. 

Andel kvinnor i ledande position 
Under 2009 var 47 procent av de anställda som 
klassificerats som ledningskompetens kvinnor. 
Detta är en högre andel än för staten totalt, där 
andelen var 38 procent. Andelen kvinnor med 
ledningskompetens har vid länsstyrelserna ökat 
under flera år. År 2004 var andelen 36 procent. 

Minskningen av sjukfrånvaron har bromsats upp 
Sjukfrånvaron minskade 2009 jämfört med 2008 
vid 12 av 21 länsstyrelser. Detta kan jämföras 
med utvecklingen mellan 2007 och 2008 då 19 av 
21 länsstyrelser redovisade en minskad 
sjukfrånvaro. Under 2009 varierade den totala 
sjukfrånvaron i länsstyrelserna mellan 4,6 (Läns-
styrelsen i Blekinge län) och 1,8 (Länsstyrelsen i 
Skåne län) procent av tillgänglig arbetstid.  

Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjuk-
frånvaro är i stort sett oförändrad jämfört med 
tidigare år. Det är således alltjämt en signifikant 
skillnad mellan könen, där kvinnor har en större 
andel av sjukfrånvaron än män. Kvinnors 
sjukfrånvaro varierade mellan 5,2 procent (Läns-
styrelsen i Blekinge) och 1,9 procent (Läns-
styrelserna i Jönköpings och Örebro län) medan 
männens sjukfrånvaro varierar mellan 3,7 
procent (Länsstyrelsen i Blekinge län) och 0,6 
procent (Länsstyrelsen i Östergötland). 

Ekonomiadministrativa värderingar och 
ekonomisk situation  

Ekonomiadministrativa värderingar 
Ekonomistyrningsverket genomför årligen en 
ekonomiadministrativ värdering av hur 
myndigheterna följer regler, främst inom 
områdena redovisning, finansiering och betal-
ningsflöden. 

Länsstyrelserna har ett bättre koncern- och 
myndighetsvärde för 2009 jämfört med 2008. 
Resultatet för länsstyrelserna som helhet är det 
bästa under perioden 2005–2009. För 2009 fick 
17 länsstyrelser omdömet fullt tillfredsställande 
och resterande länsstyrelser fick omdömet 
tillfredsställande. 

För 2008 fick 13 av 21 länsstyrelser omdömet 
fullt tillfredsställande och resterande läns-
styrelser omdömet tillfredsställande.  

Kostnadsutvecklingen  
Kostnaderna för verksamheten vid landets 21 
länsstyrelser uppgick 2009 till 4 789 miljoner 
kronor. Detta innebär en kostnadsökning med 
530 miljoner kronor, eller 12,4 procent, jämfört 
med föregående år. Ökningen förklaras av att 
nya verksamheter tillförts länsstyrelserna fr.o.m. 
2009. Ökningen finansieras dels av 
förvaltningsanslaget, dels andra anslag. 

Personalkostnaderna uppgick till 2 917 
miljoner kronor, eller 60,9 procent av de totala 
kostnaderna. Lokalkostnaderna uppgick till 317 
miljoner kronor (6,6 procent), medan övriga 
driftskostnader inklusive finansiella kostnader 
och avskrivningar uppgick till 1 556 miljoner 
kronor (32,5 procent). I jämförelse med 2008 
har personalkostnaderna som andel av de totala 
kostnaderna sjunkit med 2,2 procentenheter. 

Hälften av verksamheten finansieras av 
förvaltningsanslaget 
Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. finansierade 
länsstyrelsernas verksamhet 2009 med 2 417 
miljoner kronor. Detta motsvarar knappt 51 
procent av den totala finansieringen. Anslagets 
andel av den totala finansieringen har stadigt 
minskat under 2000-talet. År 2008 var andelen 
ungefär 54 procent. Anslagets andel av den totala 
finansieringen varierar dock kraftigt mellan de 
olika länsstyrelserna. 

Intäkter av bidrag, sammanlagt 1 721 miljoner 
kronor, utgjorde den näst största finansierings-
källan med 36 procent. Motsvarande andel 2008 
var ungefär 33 procent. De största bidrags-
givarna under 2009 var Naturvårdsverket, 
Statens jordbruksverk, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, Riksantikvarie-
ämbetet och Tillväxtverket. Vidare har ett tiotal 
sakanslag under 2009 finansierat verksamhet vid 
länsstyrelserna med sammanlagt 51 miljoner 
kronor (cirka en procent). Avgifter och övriga 
ersättningar har finansierat länsstyrelsernas 
verksamhet med sammanlagt 552 miljoner 
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kronor (drygt 11 procent), vilket är en ökning 
med 176 miljoner kronor jämfört med 2008. 

Anslagssparandet 
Det ackumulerade anslagssparandet för anslaget 
5:1 Länsstyrelserna m.m. har legat stabilt under 
en följd av år för att under 2008, och 2009 
minska. Vid utgången av 2009 uppgick det 
ackumulerade sparandet till drygt 22 miljoner 
kronor, vilket motsvarade 0,9 procent av det 
tilldelade anslaget. Sparandet varierade emellertid 
mellan länsstyrelserna. Vid utgången av 2009 
utnyttjade var tredje länsstyrelse sin anslags-
kredit.  

8.4.3 Analys och slutsatser 

Förändringar i verksamheten påverkar resultatet 
Länsstyrelserna har under de senaste åren 
tillförts nya arbetsuppgifter, bl.a. inom miljö- 
och jordbruksområdena. Resurstillskott till-
sammans med effektiviseringar och om-
prioriteringar har möjliggjort att länsstyrelserna 
kunnat fullfölja sina åtaganden.  

Från och med 2010 utförs inte längre 
verksamheterna inom områdena Körkort och 
yrkestrafik samt Social tillsyn av länsstyrelserna. 
Förändringen omfattar cirka 12 procent av 
länsstyrelsernas personal. Ett omfattande för-
beredelsearbete har genomförts under 2009 av 
såväl länsstyrelserna som Transportstyrelsen och 
Socialstyrelsen för att säkerställa de senares 
övertagande av uppgifterna.  

Regeringen bedömer att länsstyrelserna har 
bedrivit sin verksamhet på ett i huvudsak till-
fredsställande sätt och med gott resultat. De 
organisatoriska förändringarna har också kunnat 
genomföras på ett bra sätt. 

Jämfört med 2008 kan en positiv utveckling av 
verksamheten märkas främst inom verksamhets-
områdena Regional tillväxt, Infrastruktur-
planering, Samhällsplanering och boende, 
Kulturmiljö samt Integration. Däremot bedöms 
länsstyrelsernas arbete inom Energi och klimat, 
Social tillsyn och Jämställdhet inte nå upp till 
samma kvalitet som året före. 

Det finns dock, liksom tidigare år, skillnader 
mellan de olika länsstyrelserna. Detta framgår 
bl.a. av länsstyrelsernas årsredovisningar för 2009 
(dnr Fi2010/1013), miljöledningsredo-
visningarna (dnr Fi2010/946), risk- och 
sårbarhetsanalyserna (dnr Fi2009/7234), 

budgetunderlagen för 2010 (dnr Fi2010/1026), 
Boverkets granskningar (dnr Fi2009/1933) och 
länsstyrelsernas delårsrapporter för perioden 
januari 2010 till juni 2010 (dnr Fi2010/3853). 

Arbetet med att utveckla service till medborgare 
och företag fortsätter 
Länsstyrelserna utför ett betydande gemensamt 
arbete för att utveckla service och tillgänglighet. 
Som ovan beskrivits kan det handla om att 
effektivisera ärendehandläggningen genom att 
arbeta med mål för handläggningstider eller ut-
veckla elektroniska tjänster. 

Nio länsstyrelser har under hösten 2009 i ett 
gemensamt arbete genomfört en undersökning 
för att få en bild av hur kunder och brukare 
uppfattar respektive myndighet. Ambitionen är 
att resultatet ska användas som utgångspunkt för 
bedömningar av vilka arbetssätt som ska värnas 
och vilka områden som bör förbättras. Genom 
samverkan kan jämförelser göras mellan länen 
och därmed skapas möjligheter för läns-
styrelserna att dra lärdomar av varandra. De 
samverkande länen har även visat intresse för att 
under 2010 ta fram brukarundersökningar för 
andra verksamhetsområden. Detta sätt att öka 
kunskapen om hur de egna verksamheterna 
uppfattas av kunder och brukare bidrar till att 
skapa en helhetsbild av hur myndigheternas 
verksamhet bedrivs och vilka resultat som 
uppnås. Regeringen anser att utvecklingen av 
detta arbete bör fördjupas och även involvera fler 
länsstyrelser. 

Insatser görs för att minska sjukfrånvaron 
Omfattningen av återrapporteringen av arbetet 
med att minska sjukfrånvaron varierar mellan 
länsstyrelserna, men majoriteten av dem har 
lämnat en relativt omfattande redovisning. 
Utifrån årsredovisningarna kan konstateras att 
minst hälften av alla länsstyrelser erbjuder sina 
anställda någon form av friskvård och/eller har 
rutiner för rehabilitering och coachning vid 
återgång i arbete efter långtidssjukskrivningar. 

Minst en tredjedel av länsstyrelserna har låtit 
utbilda sina chefer i hälsa och arbetsmiljö 
och/eller genomför en systematisk uppföljning 
av arbetsmiljön.  

Tretton länsstyrelser uppger också att de har 
satt upp mål för arbetet med att minska 
sjukfrånvaron.  



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 1  

49 

8.5 Revisionens iakttagelser 

Den årliga revisionen 
Riksrevisionen har i den årliga revisionen inte 
haft någon invändning mot länsstyrelsernas 
årsredovisningar utan i allt väsentligt funnit att 
dessa är rättvisande (dnr Fi2010/1652). För en 
länsstyrelse har dock Riksrevisionen lämnat en 
revisionsrapport där länsstyrelsens brister i 
kvalitetssäkringsarbetet vid upprättandet av 
årsredovisningen uppmärksammats. 

Effektivitetsrevisionen 
Riksrevisionen genomförde under 2009 en 
uppföljningsgranskning, Tillsynen av 
överförmyndarna, uppföljningsgranskning (RiR 
2009:31), av den tidigare granskningen Läns-
styrelsernas tillsyn av överförmyndare (RiR 
2006:5). Sedan 2006 års granskning har 
regeringen tagit flera initiativ för att stärka 
länsstyrelsernas tillsyn. Jämfört med för-
hållandena vid tiden för 2006 års granskning har 
bl.a. resurserna för länsstyrelsernas tillsyn ökat. 
Riksrevisionen påpekar i sin uppföljnings-
granskning att länsstyrelserna i sina insatser inte 
i tillräcklig grad uppmärksammat och hanterat 
behovet av en stärkt bevakning av likabehandling 
och rättssäkerhet för den enskilde. Gransk-
ningen visar även på flera påfrestningar i 
överförmyndarnas verksamhet. De svåra fallen 
ökar och det befintliga systemet för 
överförmyndarnas verksamhet utmanas. Riks-
revisionen föreslår att regeringen på längre sikt 
bör undersöka om den nuvarande organisationen 
av överförmyndarsystemet är ändamålsenligt. 
Riksrevisionen föreslår också att länsstyrelserna 
överväger att sammanställa gemensamma 
bedömningsgrunder för sin aktgranskning. 
Riksrevisionens granskningsrapport bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Riksrevisionen har granskat de förslag till 
länsplaner för regional transportinfrastruktur 
som de kommunala samverkansorganen, 
regionala självstyrelser och vissa länsstyrelser 
lämnade till regeringen i november 2009 (RiR 
2009:23). Riksrevisionen gör bedömningen att 
planerna i vissa hänseenden inte har levt upp till 
de krav som ställts i regeringens direktiv. Det 
gäller främst kraven på att redovisa en samlad 
effektbedömning och tydligt motivera 
prioriteringarna för de åtgärder som föreslås. 
Likartade brister har påtalats av Riksrevisionen i 
tidigare planomgångar. Länsstyrelserna i Norr-

bottens, Jämtlands, Västernorrlands, Väst-
manlands och Stockholms län har fortfarande 
ansvar för att upprätta och fastställa länsplaner 
för regional infrastruktur. I Riksrevisionens 
rapport pekas inte enskilda län ut. I stället görs 
bedömningar att systematiska fel överlag har 
gjorts i arbetet med att ta fram förslag till läns-
planer. Beträffande regeringens fortsatta 
hantering av frågan hänvisas till utgiftsområde 
22, avsnitt 3 Transportpolitik. 

8.6 Politikens inriktning 

Länsstyrelsernas verksamhet påverkas i stor 
utsträckning, utöver vad som redovisas i detta 
avsnitt, också av den politiska inriktningen inom 
andra utgiftsområden. Regeringens politiska 
inriktning inom andra områden redovisas inom 
ramen för respektive utgiftsområde i denna 
proposition. 

Förbättrad statlig samordning och samverkan på 
regional nivå 
I länsstyrelsernas roll ingår att agera utifrån ett 
statligt helhetsperspektiv och därigenom bidra 
till att regeringens politik får genomslag på 
regional nivå. Länsstyrelserna ska vidare vara 
statens regionala företrädare och samordna de 
statliga intressena i de frågor som statsmakterna 
lagt på länsstyrelserna. 

I regeringens proposition Offentlig 
förvaltning för demokrati, delaktighet och 
tillväxt (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, 
rskr. 2009/10:315) görs bedömningen att 
principen om den samordnade länsförvaltningen 
ska ligga fast. Principen innebär en samordning 
av statlig sektorspolitik på regional nivå, att 
regional statlig verksamhet ska inordnas i 
länsstyrelserna i de fall då det är lämpligt, och att 
länsstyrelserna ska utgöra statens primära 
kontaktlänk gentemot kommunerna (prop. 
2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 
2001/02:138). Samordningen underlättas av att 
det inom länsstyrelserna bedrivs verksamhet 
inom ett tjugotal sektorer. Enligt förordningen 
(2007:825) med länsstyrelseinstruktion ska 
länsstyrelserna svara för den statliga för-
valtningen i länen, i den utsträckning inte någon 
annan myndighet har ansvaret för särskilda 
förvaltningsuppgifter. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 1  

50 

Länsstyrelserna erbjuder en unik möjlighet till 
statlig samverkan och samordning på regional 
nivå. Samordningsansvaret behöver dock 
vidareutvecklas och förtydligas. Detta kan ske 
genom organisatoriska förändringar samt genom 
att tillföra särskilda uppgifter och att ansvars-
fördelningen inom staten tydliggörs. Vidare 
behöver myndigheters skyldighet att samråda 
med länsstyrelserna förtydligas t.ex. i 
myndigheternas instruktioner.  

Utredningen om översyn av statlig regional 
förvaltning m.m. har i uppdrag att lämna förslag 
på hur den statliga regionala förvaltningen kan 
göras tydligare samt mer samordnad och ända-
målsenlig (dir. 2009:62). Översynen omfattar 
såväl länsstyrelseorganisationen som hur läns-
styrelsens uppgift att, inom myndighetens 
ansvarsområde, samordna olika samhälls-
intressen och statliga myndigheters insatser i 
länet, kan vidareutvecklas och stärkas. Utredaren 
ska även se över på vilket sätt länsstyrelsens roll 
som regional samordnare av statlig tillsyn kan 
vidareutvecklas. Utredningen är av central 
betydelse i arbetet med att åstadkomma en mer 
samordnad statlig förvaltning på regional nivå. 
Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 
2012 (se vidare utgiftsområde 2 Samhälls-
ekonomi och finansförvaltning avsnitt 3).  

Regelförenkling på lokal och regional nivå 
För att uppnå regeringens övergripande mål för 
regelförenklingsarbetet är det viktigt att detta 
arbete får ökat genomslag på lokal och regional 
nivå. Länsstyrelsen i Kronobergs län har fått i 
uppdrag att i samverkan med övriga länsstyrelser 
utarbeta ett förslag om hur länsstyrelsernas 
arbete med regelförenkling bör utformas (dnr 
N2010/3641). Förslaget bör främst vara inriktat 
på genomförande av regelförenkling inom 
länsstyrelsernas egna verksamhetsområden inne-
fattande länsstyrelsernas tillämpning av regelverk 
såsom ansökningsförfaranden och handläggning 
av ärenden, prövning och tillsyn. Uppdraget ska 
redovisas senast den 17 december 2010. 

Fortsatt utveckling av styrning och uppföljning 
Länsstyrelsernas verksamheter omfattar ett stort 
antal områden och flertalet departement har 
behov av att inom sina respektive ansvars-
områden styra och följa upp länsstyrelserna. 
Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete med att 
utveckla, förenkla och förtydliga styrningen av 
länsstyrelserna. Som en del i detta arbete har bl.a. 
länsstyrelsernas regleringsbrev och instruktion 

setts över och en kartläggning har gjorts av 
Regeringskansliets olika former av återkoppling 
till länsstyrelserna. Styrningen av länsstyrelserna 
behöver fortsätta att utvecklas så att verksam-
heten blir mer uppföljningsbar och jämförelser 
mellan länsstyrelserna, mellan länsstyrelserna 
och andra myndigheter och mellan budgetåren 
möjliggörs i större utsträckning. 

I syfte att möjliggöra jämförelser mellan läns-
styrelserna och över tid har Regeringskansliet 
utvecklat en modell för en årlig och gemensam 
myndighetsdialog, som omfattar merparten av 
länsstyrelsernas olika verksamheter. Den gemen-
samma myndighetsdialogen involverar samtliga 
berörda departement och kompletterar den 
enskilda myndighetsdialogen. Modellen ska fort-
sätta att utvecklas. 

Den modell för fördjupade myndighets-
analyser som Statskontoret på regeringens 
uppdrag utvecklat ska användas och förfinas (jfr 
prop. 2009/10:1 utg.omr. 1 avsnitt 8). Erfaren-
heterna från de hittills genomförda analyserna är 
mycket goda. De har bl.a. bidragit med för-
djupade underlag och därigenom till ökad 
kvalitet i de myndighetsdialoger som genom-
förts med berörda myndigheter. Under 2010 
genomförs myndighetsanalyser av länsstyrel-
serna i Kalmar och Västernorrlands län. Även 
under 2011 kommer myndighetsanalyser att 
genomföras (se vidare utgiftsområde 2 Samhälls-
ekonomi och finansförvaltning avsnitt 3). 

Behov av koncentration av viss verksamhet 
Som tidigare beskrivits är länsstyrelsernas 
verksamhet bred och berör flera sektors-
områden, vilket också gör länsstyrelserna 
exponerade för förändringar, dels i den egna 
verksamheten, dels i form av ändringar i andra 
myndigheters verksamheter. En ständig översyn 
och anpassning av länsstyrelsernas verksamheter 
och fördelning av uppgifter är därför nödvändig.  

Flera utredningar har pekat på behovet av att 
se över länsstyrelsernas organisation för att 
minska sårbarheten, effektivisera verksamheten 
och anpassa länsstyrelserna till en förändrad 
regional ansvarsfördelning. Genom att samla 
ansvaret för en viss verksamhet till ett färre antal 
länsstyrelser är det möjligt att åstadkomma 
högre effektivitet i användningen av ekonomiska 
och personella resurser. En koncentration inne-
bär vidare att förutsättningarna för en likartad 
behandling och ett likartat arbetssätt i läns-
styrelserna ökar. En sådan koncentration bör ske 
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med hänsyn till verksamhetens art och 
länsstyrelsernas förutsättningar att fullfölja sitt 
samlade åtagande. Under 2010 har tillsynen över 
stiftelser koncentrerats till ett färre antal läns-
styrelser. Utöver tillsynen av stiftelser bedömer 
regeringen i propositionen Offentlig förvaltning 
för demokrati, delaktighet och tillväxt att 
Koncentrationsutredningens förslag på kon-
centrering av verksamheter (Ds 2007:28) bör 
genomföras. Inom Regeringskansliet pågår ett 
arbete i syfte att genomföra utredningens 
förslag. 

Länsstyrelsernas samordning av administrativa 
stödfunktioner  
Länsstyrelserna har sedan 2009 samordnat vissa 
administrativa stödfunktioner i gemensamma 
organisatoriska lösningar. Hösten 2009 redovi-
sade länsstyrelserna i en rapport till regeringen 
hur de gemensamma lösningarna utvecklas (dnr 
Fi2009/7323). Finansdepartementet gav i 
oktober 2009 länsrådet vid Länsstyrelsen i 
Jönköpings län i uppdrag att utreda och ge för-
slag på hur länsstyrelsernas gemensamma interna 
administrativa verksamheter kan organiseras på 
ett ändamålsenligt sätt (dnr Fi2009/6991). I 
uppdraget ingick vidare att utreda vilka 
ytterligare interna administrativa verksamheter i 
länsstyrelserna som kan samordnas. Uppdraget 
redovisades i april 2010. Utredarens rapport har 
remissbehandlats. Regeringen avser med an-
ledning av rapporten och remissinstansernas 
synpunkter att ytterligare förtydliga länsstyrel-
sernas uppgift att samordna gemensamma 
administrativa verksamheter och verka för en 
effektiv länsstyrelseorganisation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 Budgetförslag 

8.7.1 5:1 Länsstyrelserna m.m. 

Tabell 8.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 2 532 229  
Anslags- 
sparande 22 562

2010 Anslag 2 316 242 1 
Utgifts- 
prognos 2 297 037

2011 Förslag 2 349 116   

2012 Beräknat 2 326 776 2  

2013 Beräknat 2 360 142 3  

2014 Beräknat 2 411 290 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 2 304 017 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 2 305 058 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 2 301 860 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för de 21 länsstyrelsernas 
förvaltningskostnader samt ersättningar till 12 
kommunala samverkansorgan och landstingen i 
Skåne, Västra Götalands och Hallands län samt 
Gotlands kommun för de uppgifter som dessa 
övertagit från länsstyrelserna.  

Vidare används anslaget för regeringens behov 
av vissa mindre utvecklingsinsatser, t.ex. inom 
IT-området, och visst europeiskt samarbete. 

Anslaget beräknas finansiera cirka hälften av 
länsstyrelsernas förvaltningskostnader. Resteran-
de del finansieras av avgifter och bidrag främst 
genom olika sakanslag. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 8.5 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 341 613  -40 022

Prognos 2010 207 639 14 500 15 400 -900

Budget 2011 230 649 14 900 15 800 -900
Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2011–2013. 

 
De avgifter som får disponeras utgörs bl.a. av 
avgifter inom körkortsadministrationen (t.o.m. 
2009), djur- och lantbruksområdet, registre-
ringsavgifter för jaktområden samt avgifter för 
alkolås.  
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Tabell 8.6 Inkomsttitlar 2009 
Tusental kronor 

Inkomsttitel Rubricering Belopp 

2537 Miljöskyddsavgift 87 544 

6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 
2000-06 

71 557 

6312 Bidrag från EG:s regionalfond 
perioden 2000-06 

57 946 

6313 Bidrag från EG:s regionalfond 
perioden 2007-13 

38 928 

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 24 114 

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 18 678 

2539 Täktavgift 17 489 

2714 Sanktionsavgifter m.m. 11 627 

 Övriga inkomster mot inkomsttitel 13 730 

Summa  341 613 
Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2011–2013. 

 
Sammanlagt redovisades under 2009 inkomster 
på 19 inkomsttitlar. I tabell 8.6 redovisas de 
volymmässigt största inkomsttitlarna. 
 
 
Tabell 8.7 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009  6 600

Prognos 2010 294 600 294 100 500

Budget 2011 247 200 248 200 -1 000
Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2011–2013. 

 
Uppdragsverksamheten avser till största delen 
resurssamverkan med anledning av den läns-
styrelsegemensamma IT-enheten som är 
placerad på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 
Utöver resurssamverkan svarar Länsstyrelsen i 
Gotlands län för drygt halva volymen. Läns-
styrelsen i Gotlands höga andel beror på att 
länsstyrelsen i den pågående försöksverk-
samheten fram till utgången av 2010 fullgör 
uppgifter åt Skogsstyrelsen (se tabell 8.7). 

Regeringens överväganden 

Djurskyddskontrollen 
För att säkra genomförandet av reformen som 
innebar att ansvaret för djurskyddskontrollen 
fr.o.m. 2009 flyttades från kommunerna till 
länsstyrelserna föreslås anslaget för 2011 tillföras 
25 000 000 kronor. 

Ensamkommande flyktingbarn 
Antalet ensamkommande barn som söker asyl 
har ökat. Det finns därför ett stort behov av fler 
boendeplatser i kommunerna för mottagandet av 
barnen, såväl under den tid asylansökan prövas 
som efter det att ett eventuellt uppehållstillstånd 
har beviljats. I syfte att öka antalet platser före-
slås länsstyrelserna fr.o.m. den 1 januari 2011 ges 
ett utvidgat uppdrag att under Migrationsverkets 
ledning förhandla lokalt och regionalt med 
kommuner, kommunalförbund och andra 
berörda aktörer om mottagande av ensam-
kommande barn. Anslaget föreslås därför öka 
med 10 000 000 kronor fr.o.m. 2011.  

Samordnad flyktingmottagning 
Länsstyrelserna har som ett led i regeringens 
etableringsreform för mottagande av vissa ny-
anlända invandrare bl.a. i uppgift att verka för 
regional samverkan mellan kommuner, statliga 
myndigheter och andra relevanta aktörer. 
Anslaget föreslås därför öka med 10 000 000 
kronor fr.o.m. 2011. Finansiering sker genom att 
det under utgiftsområde 13 Integration och 
jämställdhet upptagna anslaget 1:2 Kommun-
ersättningar vid flyktingmottagande, minskas med 
motsvarande belopp. 

Auktorisation av privata delgivningsföretag 
Till följd av förslaget om certifiering av del-
givningsmän (prop. 2009/10:237) tillförs läns-
styrelserna nya arbetsuppgifter. Anslaget bör 
därför engångsvis öka med 2 000 000 kronor. 
Finansiering sker genom att det under utgifts-
område 4 Rättsväsendet upptagna anslaget 1:5 
Sveriges Domstolar minskas med motsvarande 
belopp. 

Tillsyn avfallstransporter 
Vissa länsstyrelser bedriver ett relativt 
omfattande arbete med tillsyn över gräns-
överskridande avfallstransporter. Då tillsyns-
uppgiften har ökat i omfattning föreslås att 
anslaget ökas med 5 000 000 kronor fr.o.m. 
2011. Finansiering sker genom att det under 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
upptagna anslaget 1:4 Sanering och återställning 
av förorenade områden minskas med mot-
svarande belopp. 

Anmälningspliktiga vattenverksamheter 
År 2007 infördes anmälningsplikt för vissa 
mindre vattenverksamheter. Verksamheter som 
tidigare varit tillståndspliktiga och krävt 
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prövning i miljödomstol hanteras efter för-
ändringen genom anmälan till länsstyrelsen. 
Länsstyrelsernas kostnader för denna verksam-
het överstiger de medel som tidigare tillförts. 
Anslaget föreslås därför öka med 3 000 000 
kronor fr.o.m. 2011. Finansiering sker genom att 
det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård upptagna anslaget 1:12 Havsmiljö, 
minskas med motsvarande belopp. 

Återföring av skogspolitiska uppgifter till 
Skogsstyrelsen 
Enligt vad som uttalats i 2010 års ekonomiska 
vårproposition ska försöksverksamheten med 
samordnad länsförvaltning i Gotlands län av-
slutas vid utgången av 2010. Arbetsuppgifterna 
som avser skogsvård i Länsstyrelsen i Gotlands 
län återgår därmed till Skogsstyrelsen. Anslaget 
föreslås därför minskas med 5 500 000 kronor 
som tillförs det under utgiftsområde 23 Areella 
näringar, landsbygd och livsmedel upptagna 
anslaget 1:1 Skogsstyrelsen. 

Ingen ändrad instansordning för prövning av A- 
och vattenverksamheter 
I budgetpropositionen för 2010 aviserade 
regeringen att den senare avsåg att lämna förslag 
om en ändrad instansordning för vissa mål och 
ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10) 
och miljöbalken. Enligt vad som uttalats i 
propositionen Mark- och miljödomstolar (prop. 
2009/10:215) kommer regeringen inte att 
genomföra förslaget i den del som innebär att en 
ansökan om tillstånd till en stor miljöfarlig 
verksamhet, s.k. A-verksamhet, eller vatten-
verksamheter ska prövas av en myndighet som 
första instans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 8.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
5:1 Länsstyrelserna m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 305 242 2 305 242 2 305 242 2 305 242

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 13 345 36 248 68 754 123 574

Beslut 28 610 -19 423 -19 693 -20 148

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 140  -2 161  -2 191  -2 242

Övrigt 3 4 059  6 871  8 028  4 865

Förslag/ 
beräknat 
anslag 2 349 116  2 326 776  2 360 142 2 411 290

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Anslaget minskas med 2 140 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. Anslaget minskas 
med 3 379 000 kronor 2014 till följd av att vissa 
gemensamma e-förvaltningsprojekt genomförs. 
 
Tabell 8.9 Detaljerad härledning av anslagsnivån 2011 
Tusental kronor 

 2011 

Anvisat 2010 2 305 242 

Pris- och löneomräkning 13 345 

Djurskyddskontroller 25 000 

Samordnad flyktingmottagning 10 000 

Ensamkommande flyktingbarn 10 000 

Tillsyn avfallstransporter 5 000 

Anmälningspliktiga vattenverksamheter 3 000 

Auktorisation av privata delgivningsföretag 2 000 

Extramedel för handläggning av vindkraftsärenden 
upphör 

-20 844 

Flytt av skogspolitiska uppgifter -5 546 

Ändrad finansiering av verksamhetsstöd -2 140 

Effekter kostnadsmässig avräkning 4 059 

Förslag/beräknat anslag 2 349 116 

 
Regeringen föreslår att anslaget för 2011 uppgår 
till 2 349 116 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 2 326 776 000 kronor, för 2013 till 
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2 360 142 000 kronor och för 2014 till 
2 411 290 000 kronor. 
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9 Demokratipolitik 

9.1 Omfattning 

Demokratipolitiken omfattar frågor om 
medborgarnas inflytande och delaktighet i 
samhället, demokrati och allmänna val samt 
demokratins utveckling. Även Valmyndighetens, 
Justitiekanslerns och Datainspektionens verk-
samheter, samt tilldelningen av Svensk 
författningssamling (SFS) till kommuner, 
landsting och kommunbibliotek faller inom 
detta område. Området omfattar också stödet 
till politiska partier. 

9.2  Utgiftsutveckling 

Under 2011 minskas anslaget 6:1 Allmänna val 
och demokrati eftersom det inte hålls några 
allmänna val under året. 

 
Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom område Demokratipolitik 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Demokratipolitik  

6:1 Allmänna val och demokrati 195 303 296 30 28 24 24

6:2 Justitiekanslern 27 29 27 30 30 31 32

6:3 Datainspektionen 33 34 33 37 37 38 39

6:4 Svensk författningssamling 1 1 1 1 1 1 1

6:5 Valmyndigheten 13 15 15 15 15 16 16

6:6 Stöd till politiska partier 165 170 166 170 170 170 170

Summa Demokratipolitik 435 552 538 284 283 280 282
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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9.3 Mål 

Målet för demokratipolitiken är: 
 

- en levande demokrati där individens 
möjligheter till inflytande förstärks och de 
mänskliga rättigheterna respekteras. 

 
Detta mål fastställdes av riksdagen 2008 (prop. 
2008/09:1 bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83).  

En levande demokrati där möjligheterna till 
inflytande förstärks innebär att makten ska utgå 
från medborgarna och att varje individ ska ha 
möjlighet att påverka de beslut som rör den egna 
vardagen.  

Regeringen arbetar därför för att stärka 
individens närhet till de politiska besluten 
genom förbättrade möjligheter till aktivt 
deltagande och ansvarsutkrävande, samt för att 
skapa en god social sammanhållning där 
individens rätt till självbestämmande inte 
inskränks av andra individer. Detta omfattar 
kvinnors och flickors respektive mäns och 
pojkars lika förutsättningar till demokratiskt 
inflytande och möjlighet att bevaka sina 
mänskliga rättigheter. 

Demokrati förutsätter förverkligande av de 
mänskliga rättigheterna. Samtidigt vilar de 
mänskliga rättigheterna på ett demokratiskt 
styrelseskick som stärks av att människor har 
makt över den egna vardagen och sina 
möjligheter att påverka. De beslut som fattas 
gemensamt måste respektera den enskildes 
mänskliga rättigheter. Förtroendet för de 
demokratiska institutionerna förutsätter att 
makten utövas på ett demokratiskt sätt. 

Målet för demokratipolitiken uppfylls 
framförallt genom förstärkta möjligheter till 
ansvarsutkrävande, goda möjligheter till insyn 
och inflytande, dialog om samhällets värdegrund, 
att motverka hot mot demokratin samt att 
arbeta med respekt för de mänskliga 
rättigheterna. 

Resultatbeskrivningen i de följande avsnitten 
görs i förhållande till det övergripande målet för 
demokratipolitiken, och i förhållande till de 
resultat som uppnåtts inom de prioriterade 
områdena val och ansvarsutkrävande, insyn och 
inflytande, dialog om samhällets värdegrund, 
arbete med att motverka hot mot demokratin 
och att arbeta med respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Redovisningen sker också i 
förhållande till resultatredovisningarna för 

Justitiekanslern, Datainspektionen och 
Valmyndigheten. 

9.4 Resultatredovisning för val och 
ansvarsutkrävande 

I detta avsnitt redovisas det arbete som bedrivits 
av Valmyndigheten inför och i samband med de 
allmänna valen 2010 och skolvalen. Resultaten 
avseende valet till Europaparlamentet 2009 
delredovisades i budgetpropositionen för 2010 
(prop. 2009/10:1). En fullständig redovisning 
görs nedan. 

I samband med de allmänna valen 2010 och 
valet till Europaparlamentet 2009 har de politiska 
partierna tilldelats medel för särskilda 
informationsinsatser. En utvärdering av informa-
tionsinsatserna 2009 redovisas i detta avsnitt. 
Regeringen avser återkomma med en mer 
fullständig redovisning av de medel som tilldelats 
inför de allmänna valen 2010. 

Det arbete för demokratiforskning som 
bedrivs av Vetenskapsrådet redovisas också i 
detta avsnitt, liksom resultatet av regeringens 
arbete med demokratipolitik inom EU och 
Europarådet. 

9.4.1 Resultat 

Valmyndighetens verksamhet 
Valmyndighetens huvudsakliga arbete under 
2009 var inriktat på att förbereda och genomföra 
valet till Sametinget i maj och valet till 
Europaparlamentet i juni.  

Sedan valet 2006 har Valmyndigheten 
genomfört förändringar av det material och de 
arbetsrutiner som används av valadministra-
tionen. Förändringarna har gjorts utifrån 
utvärderingar och tester som genomförts till-
sammans med företrädare för länsstyrelser och 
kommuner. Vidare har ett nytt utbildnings-
material, nya handledningar och manualer 
utarbetats som stöd för länsstyrelsernas och 
kommunernas arbete. De förändrade rutinerna 
och materialet tillämpades och användes vid 
Europaparlamentsvalet och mottogs mycket väl. 
De bedöms ha underlättat arbetet för val-
administrationen och användes därför även vid 
de allmänna valen 2010.  



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 1  

57 

Inför Europaparlamentsvalet genomförde 
Valmyndigheten både generella informations-
insatser och insatser riktade mot grupper med 
speciella behov. Valmyndigheten har också lagt 
ner ett omfattande arbete på förbättringar och 
anpassningar av det gemensamma IT-stödet för 
valadministrationen.  

Valmyndigheten ansvarar även för val till 
Sametinget, bland annat för datastöd gällande 
valadministrationen, registrering och tryckning 
av valsedlar samt tryckning och utskick av 
röstkort och information till de röstberättigade. 
Se utgiftsområde 23 Samepolitik, för redovisning 
av utfallet i Sametingsvalet. 

Under 2009 påbörjades förberedelser inför de 
allmänna valen 2010, bl.a. genom upphandlingar 
av valmaterial, distribution och upplysnings-
tjänst. Vallokaler ska som regel vara tillgängliga 
även för personer med fysiska funktionsned-
sättningar.  

I budgetpropositionen för 2012 kommer 
regeringen att återkomma med en fullständig 
redovisning av förberedelserna inför och genom-
förandet av valen 2010. 

Skolval 2010 
Regeringen beslutade i december 2009 att ge 
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra 
projektet Skolval 2010 som riktas till gymnasie-
elever och elever i grundskolans årskurs 7–9. 
Ungdomsstyrelsen disponerar 2 miljoner kronor 
för uppdragets genomförande. En slutlig 
redovisning av projektet ska lämnas senast den 1 
juni 2011. 

Val till Europaparlamentet 2009 
Den 7 juni 2009 genomfördes val till 
Europaparlamentet. Totalt sett ökade val-
deltagandet i Sverige med nästan 8 procent-
enheter i hela den röstberättigade befolkningen, 
från 38 till 46 procent, jämfört med 2004 års val 
till Europaparlamentet. Valdeltagandet var 
därmed det högsta sedan Sverige blev medlem i 
EU 1995. Andelen röstande var jämt fördelat 
mellan kvinnor och män. 

Av den valstatistik som Statistiska 
Centralbyrån (SCB) har tagit fram, framgår att 
andelen röstande ökade i nästan alla 
samhällsgrupper. Särskilt markant var ökningen 
bland gruppen unga. Bland unga är det 
förhållandevis få som röstar i Europaparlaments-
valen men i 2009 års val ökade valdeltagandet 
bland unga mer än bland äldre. 

I åldersgruppen 18–29 år ökade valdeltagandet 
med 12 procentenheter, från 28 till 40 procent-
enheter. Det var i synnerhet bland män i ålders-
gruppen som andelen röstande ökade kraftigt, 
med 14 procentenheter, från 26 till 40 procent. I 
och med den ökningen har den könsskillnad som 
tidigare funnits i åldersgruppen försvunnit. 
Motsvarande ökning bland kvinnor i samma 
åldersgrupp uppgick till 10 procentenheter, från 
30 till 40 procent.  

Medel till partierna för information inför 2010 års 
allmänna val 
Inför 2010 års allmänna val har riksdagspartierna 
tilldelats 29,5 miljoner kronor för informations-
insatser. Mittuniversitetet har fått i uppdrag att 
följa upp och utvärdera satsningen. Uppdraget 
ska redovisas senast den 31 maj 2011. 

Medel till partierna för information inför 2009 års 
val till Europaparlamentet 
Inför Europaparlamentsvalet 2009 fördelades 
19,5 miljoner kronor bland de partier som var 
invalda i Europaparlamentet 2004–2009. Medlen 
var avsedda för informationsinsatser om valet. 
Göteborgs universitet har haft i uppdrag att följa 
upp och utvärdera satsningen. Uppdraget 
redovisades den 30 juni 2010.  

I utvärderingen konstateras att det inte är 
möjligt att analysera effekterna av de särskilda 
medel som tilldelats partierna, eftersom medlen 
inte omfattas av någon redovisningsskyldighet. 
Det är snarare effekterna av partiernas informa-
tionsinsatser i största allmänhet, oberoende av 
finansieringskälla, som ligger till grund för 
slutsatserna i rapporten och inte effekten av de 
insatser som har bekostats av de särskilda 
medlen.  

Utvärderingen visar också att partiernas 
informationsinsatser var betydligt mer om-
fattande i valet till Europaparlamentet 2009 än 
vid valet 2004: TV-reklam, en ökad närvaro på 
Internet, kommunikation i olika former, sociala 
medier (som nämns som nyheter i kampanjen) 
men också en renässans för det personliga mötet 
med väljaren. För merparten av partierna 
handlade valrörelsen främst om att övertyga och 
mobilisera de egna väljarna till att gå och rösta. 
Somliga partier lät målgruppsanalyser ligga till 
grund för kampanjutformningen medan andra, 
ofta på grund av begränsad ekonomi, inte hade 
sådana analyser som grund för sitt 
informationsarbete. 
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Somliga partier menar att det ökade val-
deltagandet till viss del berodde på partiernas 
ökade aktivitetsnivå i valrörelsen. Andra betonar 
vikten av mediernas ökade bevakning. Att 
sakfrågorna och politiken hamnade i fokus 
istället för debatten om det svenska medlem-
skapets vara eller icke vara anses också ha spelat 
en betydande roll. Framförallt betonas att 
valrörelsen kom att handla om konkreta frågor 
och problem som visar på Europaparlamentets 
betydelse. Detta ökade intresset för valet och 
bidrog till att fler gick och röstade. 

Vad gäller effekterna av partirelaterad 
information bland väljarna, visar utvärderingen 
att TV-reklam följt av valbroschyrer eller 
partiernas webbplats på Internet är de 
informationsformer som når flest väljare. De 
positiva informationseffekterna på individers 
röstningsbenägenhet tycks dock inte vara 
bestående då det främst tycks vara individer med 
en initial hög röstbenägenhet som aktivt tar del 
av information från partierna, snarare än att det 
är informationen i sig som genererar de positiva 
effekterna på valdeltagandet. 

Förstärkta möjligheter till ansvarsutkrävande 
I december 2009 överlämnade regeringen 
propositionen En reformerad grundlag (prop. 
2009/10:80) till riksdagen. I propositionen 
föreslås en rad förändringar i regeringsformen 
och i annan lagstiftning i syfte att stärka och 
fördjupa det svenska folkstyret. Förslagen 
innefattar bland annat att spärren för personval 
till riksdagen sänks från åtta till fem procent, att 
valdagen flyttas till den andra söndagen i 
september, att möjligheten till kommunala 
folkinitiativ stärks och att en bestämmelse om 
kommunala extraval införs. Ändringarna i 
regeringsformen och övriga lagar föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2011. 

Rapporten Demokratipolitikens metoder 
Konstitutionsutskottets rapport Demokratipoli-
tikens metoder - insatser för ett ökat valdeltagande 
- en kunskapsöversikt (2008/09:RFR15) är en 
sammanställning av slutsatserna av de demokra-
tifrämjande insatser som regeringen genomfört 
under 2000–2006. 

De huvudsakliga slutsatserna i rapporten är att 
det finns belägg för att valdeltagandet kan 
påverkas i positiv riktning, i synnerhet med 
metoder som innebär möten med enskilda 
väljare. Dessa metoder är mer effektiva än mass-
kommunikation och andra traditionella metoder 

som sker i syfte att öka valdeltagandet, enligt 
rapporten. Samtidigt saknas enhetliga belägg för 
att valdeltagandet i den svenska väljarkåren har 
ökat som ett resultat av de demokratisatsningar 
som genomförts. 

I rapporten konstateras vidare att kunskapen 
om insatsernas bieffekter är begränsad. En 
positiv bieffekt, enligt rapporten, kan vara att 
väljarnas kunskaper om politik har ökat som ett 
resultat av informationsinsatserna. En negativ 
bieffekt kan vara att informationsinsatserna till 
exempel förstärker utrikesföddas upplevelse av 
utanförskap. 

Offentliga Rummet 
Inom ramen för konferensen Offentliga 
Rummet har regeringen arbetat med kunskaps-
utbyte kring frågor rörande effektivisering av 
förvaltningen med hjälp av ny metodik och 
teknik. 

9.4.2 Analys och slutsatser  

Målet för Valmyndigheten var att valet till 
Europaparlamentet 2009 samt förberedelserna 
inför de allmänna valen 2010 skulle genomföras 
med största möjliga tillförlitlighet och 
effektivitet. Regeringens övergripande bedöm-
ning är att Valmyndigheten har uppnått de mål 
för verksamheten som sattes upp för 2009. De 
åtgärder som myndigheten vidtagit under 2009 
bedöms ha varit ändamålsenliga. 

Trots att det inte entydigt kan påvisas direkta 
effekter av de demokratisatsningar som genom-
förts under 2000–2006 i fråga om ökat val-
deltagande, kan det finnas positiva bieffekter av 
partiernas möten med enskilda väljare. Sociala 
möten kan öka den enskildes kunskap om och 
intresse för politiken. De särskilda informations-
insatser för vilka riksdagspartierna tilldelats 
medel inför 2009 och 2010 års val kan utgöra en 
grund för att sådana möten kan ske. Det samma 
gäller insatser som genomförs inom ramen för 
arbetet med Dialog om samhällets värdegrund, 
där möten mellan individer förväntas skapa ökat 
politiskt och socialt engagemang bland 
medborgarna. Se avsnitt 9.6 Resultatredovisning 
för dialog om samhällets värdegrund. 

Den sammantagna analysen är att valen har 
genomförts på ett tillförlitligt och effektivt sätt 
och att den kommande reformen av regerings-
formen, som är ett resultat av Grundlags-
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utredningens arbete, bedöms kunna bidra till att 
stärka folkstyret och öka medborgarnas 
förtroende för demokratin.  

9.5 Resultatredovisning för insyn och 
inflytande 

Regeringen samarbetar med ett antal aktörer för 
att stärka medborgarnas möjligheter till insyn 
och inflytande. Resultatredovisningen i detta 
avsnitt avser resultat från de projekt som bedrivs 
i samarbete med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och inom EU. 

9.5.1 Resultat 

Regeringens arbete för goda möjligheter till insyn 
och inflytande 
Regeringen arbetar för medborgarengagemang i 
de demokratiska processerna och vidgade 
möjligheter till insyn och inflytande för så stora 
medborgargrupper som möjligt. Detta gör 
regeringen genom att stödja utvecklingen inom 
kommuner och landsting, samt genom att på 
olika sätt främja tillgänglighet och deltagande för 
personer med funktionsnedsättning. 

Mot denna bakgrund stödjer regeringen sedan 
2007 SKL i ett projekt med fokus på hur 
medborgardialogen kan utvecklas med hjälp av 
IT. Samarbetet har resulterat i ett antal IT-
baserade verktyg, som nu prövas i praktiken runt 
om i landets kommuner och landsting. 

Tyngdpunkten i arbetet har varit att 
komplettera de traditionella kanalerna för 
inflytande med verktyg för dialog som stöds av 
den nya tekniken. Verktygen, som kallas 
Dialogen, Chatten, Mobil-enkät, Budget-
simulator, Geo-Panelen och e-Petitioner, har alla 
tagits fram med medborgaren och användbar-
heten i centrum för att ge fler medborgare 
möjlighet att delta i politiken. SKL redovisade 
resultaten den 15 maj 2010.  

Erfarenheter från de olika projekten visar att 
större delaktighet kan uppnås genom att 
involvera den enskilde medborgaren i de 
politiska beslutsprocesserna. 

Projektet syftar även till att öka kunskapen 
om nya metoder för politiskt deltagande. 
Information från SKL visar att det finns ett ökat 
intresse bland kommuner och landsting för att 

använda sig av SKL:s dialogverktyg. Hittills har 
SKL beviljats 3,5 miljoner kronor för projektet.  

Rådslag om e-demokrati 
I april 2009 genomfördes ett rådslag om 
inriktningen för den framtida politiken på e-
demokratiområdet. Rekommendationerna från 
rådslaget om e-demokrati finns tillgängliga på 
regeringens webbplats.  

Beslutsfattande på distans 
Formerna för beslutsfattande på distans utreds 
inom ramen för en parlamentarisk kommitté 
(dir. 2010:53). Kommittén har i uppdrag att 
överväga och föreslå åtgärder för att utveckla 
formerna för kommunalt beslutsfattande och 
stärka den kommunala representativa demokra-
tins funktionssätt. Uppdraget ska redovisas 
senast den 1 maj 2012. 

Demokratiforskning 
På regeringens uppdrag beviljar Vetenskapsrådet 
medel till forskning om demokrati. I maj 2007 
utlyste Vetenskapsrådet därför forskningsmedel 
för mångvetenskaplig demokratiforskning för 
perioden 2007–2010. 

Inom ramen för detta forskningsprogram ges 
stöd till ett antal forskningsprojekt, samt även 
till uppbyggnaden av ett nätverk och en nationell 
plattform för doktorander och forskare inom 
området. 

Vetenskapsrådet gav 2008 i uppdrag till 
forskare att göra en sammanställning och analys 
av existerande demokratiforskningsnätverk. 
Sammanställningen redovisades till Vetenskaps-
rådet i oktober 2009 och ska omarbetas innan 
den publiceras. 

På Vetenskapsrådets webbplats presenteras de 
projekt som ingår i Vetenskapsrådets demokrati-
satsningar. Webbplatsen tillhandahåller även 
information om demokratinätverk och 
dokumentation från konferenser. 

Vetenskapsrådet bedömer satsningen på 
forskning inom området demokrati som lyckad 
med avseende på förnyelse och forsknings-
inriktning. De sex projekt som har fått medel 
ska avslutas 2010. Slutrapportering av 
forskningsresultaten sker 2011. Den veten-
skapliga och ekonomiska slutredovisningen sker 
till Vetenskapsrådet 2012. 
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EU:s arbete kring deltagande och inflytande för 
medborgarna 
EU:s program Ett Europa för medborgarna 
(2007–2013) syftar till att överbrygga klyftan 
mellan medborgarna och EU-institutionerna, 
stärka sammanhållningen mellan EU-med-
borgare och öka den ömsesidiga toleransen och 
förståelsen medborgare emellan. Programmet 
ska ge EU-medborgarna möjlighet att samarbeta 
kring initiativ och projekt med europeisk prägel. 
Sverige medverkar aktivt i arbetet.  

SKL har fått i uppgift, som så kallad nationell 
kontaktpunkt, att under 2010 fortsätta 
marknadsföra och lansera programmet i Sverige. 
Målet för verksamheten är att nå ut med 
information om programmet samt öka antalet 
svenska projektansökningar. Målgruppen för 
programmet är kommuner, landsting och 
frivilligorganisationer. 

SKL:s rapport för 2009 visar att lansering och 
främjande av programmet i huvudsak genomförs 
enligt plan. Som nationell kontaktpunkt för 
programmet har SKL informerat och givit råd till 
kommuner, landsting och organisationer i frågor 
om ansökningsprocessen. 

Årsrapporten för 2009 visar ett stigande 
intresse för programmet, men målet att öka 
antalet svenska ansökningar har ännu inte upp-
fyllts. Ansökningsfrekvensen för 2009 uppgick 
liksom 2008 till 18 ansökningar. 

Tänkbara skäl till det fortsatt förhållandevis 
låga svenska deltagandet är att det fortfarande 
råder brist på tillräcklig information om 
programmet. Det kan även finnas bristande 
erfarenheter hos målgruppen av att leda 
internationella projekt som involverar ett flertal 
europeiska partners. Ett annat skäl kan vara att 
det krävs för mycket arbete i förhållande till de 
bidragsbelopp som kan beviljas. Krav på 
medfinansiering, storleken på arbetsinsatserna 
och ovissheten om huruvida medel kommer 
beviljas kan också göra det svårt att förankra 
idén politiskt inom den egna organisationen. 

Under 2010 har därför SKL:s insatser som 
nationell kontaktpunkt koncentrerats till att 
förbättra och förenkla villkoren inom 
programmet så att det i ännu högre grad ska 
tillgodose ansökarnas behov och resurser. 
Arbetet med att få frivilligorganisationerna 
intresserade av programmet har också inten-
sifierats, eftersom det visat sig särskilt svårt att 
nå ut till dessa. 

EPACE-projektet för utbyte av erfarenheter för 
medborgerligt deltagande i EU 
År 2008 beviljades Sverige tillsammans med 
Finland och Estland medel från Europa-
kommissionen för ett projekt om gemensamt 
kunskapsutbyte för att främja medborgerligt 
deltagande i Europeiska unionen (EPACE). 
Första delen av projektet påbörjades i januari 
2009 och pågick till och med juni 2010, med 
Finland som projektägare och Estland och 
Sverige som partners. Sverige har deltagit i de 
seminarier och workshops som anordnats under 
2009 och 2010 och projektet har tillfört 
värdefulla erfarenheter i regeringens arbete med 
medborgerligt deltagande.  

Inom ramen för projektet har forskning 
bedrivits för att samla och utvärdera de goda 
exempel som finns i deltagarländernas arbete 
med medborgarinflytande. Fokus har varit hur 
ett större deltagande kan motiveras hos med-
borgare med låg delaktighet, som ungdomar, 
utrikesfödda och grupper med låg utbildnings-
nivå.  

I samband med projektets slutredovisning 
publicerades fyra skrifter om demokrati-
förvaltning, e-demokrati, demokratiutbildning 
och demokratiskt deltagande bland utrikes 
födda. Skrifterna jämför och analyserar de olika 
modeller som återfunnits bland deltagarländerna. 
Med utgångspunkt i dessa lyfts särskilt de 
positiva effekterna av att utveckla en samman-
hållen demokratipolitik, medborgarundervisning 
för ungdomar och utrikes födda, möjligheter för 
icke statliga organisationer att arbeta med 
demokratiförnyelse samt närmare samarbete 
mellan olika institutioner inom området för e-
demokrati. 

Europarådet 
Sverige deltar kontinuerligt i ett flertal fora inom 
Europarådet för att stärka arbetet med 
demokrati och mänskliga rättigheter, bland 
annat i kommittén för lokal och regional 
demokrati (CDLR). CDLR fungerar som 
styrkommitté för frågor rörande demokrati-
utveckling, huvudsakligen på de lokala och 
regionala samhällsnivåerna. På uppdrag av 
Generaldirektoratet för demokrati och politiska 
frågor (GR-DEM) presenterades i januari 2010 
en utvärdering av Europarådets Forum för den 
framtida demokratin. Sverige följer Forumets 
omstrukturering mot bakgrund av de goda 
erfarenheter och den arbetsmetodik som 
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etablerades i och med 2007 års Forum i 
Stockholm och Sigtuna. 

9.5.2 Analys och slutsatser  

En lokal och medborgarnära utveckling av 
demokratin minskar avståndet mellan med-
borgare och beslutsfattare och skapar förtroende 
för den förda politiken. Tillgång till Internet kan 
vidga demokratiskt deltagande och ge en större 
transparens och förtroende för demokratiska 
institutioner och de demokratiska processerna. 
Det är därför värdefullt att organisationer som 
SKL arbetar aktivt med att öka kommuners och 
landstings medvetenhet om de möjligheter som 
finns i att involvera medborgarna i den politiska 
beslutsprocessen. Regeringen bedömer att SKL:s 
projekt har haft mycket goda resultat där de e-
verktyg som tagits fram nu har prövats ur ett 
funktionalitetsperspektiv. 

Vidare bidrar även regeringens satsning på 
demokratiforskning och kunskapsutbyte kring 
medborgardialog inom EU till en högre 
medvetenhet om frågorna. En förutsättning för 
att medborgarna ska kunna utöva sina 
demokratiska rättigheter är att de känner till 
dessa. Information och forskning är därför en 
viktig del för att öka möjligheterna till insyn och 
inflytande i de politiska beslutsprocesserna. 

Vad gäller Vetenskapsrådets satsning på 
demokratiforskning är det ännu för tidigt att 
uttala sig om effekterna av denna, då resultaten 
beräknas redovisas först under 2011. 

9.6 Resultatredovisning för dialog 
om samhällets värdegrund 

Det svenska samhället bygger på ett 
demokratiskt styrelseskick och respekt för de 
mänskliga rättigheterna. Utifrån grundlagen och 
de internationella konventioner som Sverige har 
anslutit sig till, utgår samhällets gemensamma 
värdegrund. Regeringen har initierat arbetet med 
värdegrundsdialog mot bakgrund av ett behov av 
en utökad dialog om vad dessa gemensamma 
värderingar konkret innebär i vardagen. 

Resultatredovisningen avser det arbete som 
regeringen bedrivit för Dialog om samhällets 
värdegrund. 

9.6.1 Resultat 

Regeringens strategi för dialog om samhällets 
värdegrund 
Under 2008 aviserade regeringen en satsning på 
värdegrundsdialog i samarbete med bland annat 
organisationer inom det civila samhället. 
Inriktningen på arbetet redovisades i regeringens 
skrivelse Dialog om samhällets värdegrund (skr. 
2009/10:106), vilken överlämnades till riksdagen 
i mars 2010. I skrivelsen framhölls behovet av en 
utökad dialog och reflektion om vad normerna 
om demokrati och de mänskliga rättigheterna 
konkret innebär i vardagen. Det övergripande 
syftet med dialogen är att verka för social 
sammanhållning. Riksdagen har lagt skrivelsen 
till handlingarna. 

I april 2010 fick därför Ungdomsstyrelsen i 
uppdrag att sammankalla ett partnerskap för 
social sammanhållning. Partnerskapet ska ha en 
rådgivande och koordinerande funktion i arbetet 
för att stödja verksamheter för social samman-
hållning, och består av representanter från olika 
samhällssektorer och aktörer, såsom stat, 
kommun, näringsliv och organisationer inom det 
civila samhället.  

Ungdomsstyrelsen har även inlett ett 
förberedande arbete med avsikt att förankra 
arbetet för social sammanhållning. Relevanta 
samhällsaktörer ska engageras i lokala sam-
verkansformer och konkreta projekt och 
verksamheter ska utvecklas. Ungdomsstyrelsen 
ska även samla in kunskap och erfarenhet och 
presentera modeller för samverkan. Resultatet 
ska rapporteras till regeringen i december 2010 
och kommer att utgöra underlag för det fortsatta 
arbetet. 

Inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet 
har regeringen tecknat lokala utvecklingsavtal 
med 21 kommuner för perioden 2008–2010. I 
avtalen, som omfattar 38 stadsdelar med utbrett 
utanförskap, framgår att kommunerna ska verka 
för en dialog om förstärkt värdegrund i de 
berörda stadsdelarna. 

Under 2009 gav regeringen Ungdoms-
styrelsen i uppdrag att etablera webbportalen 
www.dialogvardegrund.nu. Den fungerar som 
mötesplats och informationskälla för de många 
aktörer som är verksamma inom dialogarbetet, 
t.ex. föreningsliv och kommuner.  

Ungdomsstyrelsen har under 2010 fortsatt att 
förvalta och utveckla webbsidan och av-
rapporterade detta arbete till regeringen i maj 
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2010. I rapporten redogör Ungdomsstyrelsen 
för ett ökat användarantal och att resultatet av en 
undersökning visar att majoriteten av de 
registrerade användarna anser att portalen är 
viktig för att främja arbetet med värde-
grundsdialogen. Det är däremot svårt att visa 
vilka effekter portalen har haft för dess 
användare. 

9.6.2 Analys och slutsatser 

I regeringens skrivelse Dialog om samhällets 
värdegrund (skr. 2009/10:106) anges riktlinjer 
för satsningen på dialog om samhällets värde-
grund. Arbetet med att förbereda och förankra 
arbetet med social sammanhållning har påbörjats 
av Ungdomsstyrelsen. 

Genom partnerskapet för social samman-
hållning kommer en samorganisering av insatser 
för social sammanhållning att möjliggöras. 
Webbportalen www.dialogvardegrund.nu har 
underlättat planeringen av verksamheter och 
informationsspridningen. Detta arbete har 
skapat förutsättningar för det fortsatta arbetet 
för social sammanhållning. 

De stimulansmedel som kommer fördelas av 
Ungdomsstyrelsen, liksom det värdegrunds-
arbete som utförs inom kommuner med lokalt 
utvecklingsavtal, syftar till fördjupad dialog och 
ett ökat antal möten mellan olika grupper i 
samhället. Detta bör ge avtryck i en förstärkt 
social sammanhållning. 

9.7 Resultatredovisning för arbetet 
med att motverka och förebygga 
hot mot demokratin 

För att motverka hot mot demokratin arbetar 
regeringen mot våldsam extremism inom vit 
maktmiljön, vänsterautonoma grupper och andra 
grupper som förespråkar våld för att nå politiska 
mål. Syftet är att motverka ageranden av de här 
grupperna som kan begränsa och beskära andra 
individers fri- och rättigheter. Arbetet innefattar 
att motverka hot, våld och annan otillåten 
påverkan mot förtroendevalda som inte sällan 
utövas av den organiserade brottsligheten. 

9.7.1 Resultat 

Det första steget i arbetet för att motverka och 
förebygga hot mot demokratin, har varit att öka 
kunskapen om handlingar som kan hota det 
demokratiska systemet, och att sprida denna 
kunskap bland myndigheter, organisationer och 
andra aktörer som kan arbeta för att förebygga 
hot mot demokratin. Förebyggande arbete 
kommer att bedrivas internationellt, nationellt 
och lokalt.  

År 2008 gav regeringen Brottsförebyggande 
rådet (Brå) och Säkerhetspolisen (Säpo) i 
uppdrag att beskriva hur den våldsamma 
politiska extremismen ser ut i Sverige vad gäller 
vit maktmiljön och den vänsterautonoma miljön, 
vilket preventivt arbete som bedrivs på lokal nivå 
samt vilka verktyg och åtgärder som kan 
utvecklas för att motverka hot mot demokratin. 
Uppdraget redovisades i juli 2009. 

En av slutsatserna från rapporten var att 
mycket förebyggande arbete sker på lokal nivå 
och att detta arbete bör inventeras i syfte att 
sprida kunskap och idéer vidare. Regeringen 
beslutade därför den 26 november 2009 att 
bevilja SKL 1,3 miljoner kronor i bidrag för att 
göra en sammanställning av lokala åtgärder för 
att motverka och bemöta extremism. Samman-
ställningen ska redovisas under hösten 2010. 

En ytterligare slutsats från rapporten var att 
det finns behov av fler organisationer som 
stödjer avhoppare från extremistiska miljöer. 
Regeringen gav därför i december 2009, 
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att utvärdera 
befintlig verksamhet samt undersöka behovet av 
ytterligare verksamhet som hjälper unga 
personer att lämna grupper som främjar hot och 
våld för att nå politiska mål, och som stödjer 
personer som har lämnat sådana grupper. 
Uppdraget slutredovisades i augusti 2010.  

Regeringen beslutade i augusti 2010 att ge ett 
bidrag till verksamhet som stödjer avhoppare 
från vit maktmiljön.  

Under 2007 gav regeringen Försvarshög-
skolan i uppdrag att göra en kunskapsöversikt 
om förebyggande insatser mot våldsam 
extremism och radikalisering. Försvarshög-
skolans rapport avser förhållandena i en 
kommun. Rapporten, som redovisades 2009, gav 
regeringen ett underlag om tänkbara drivkrafter 
för radikalisering med särskild betoning på 
uttryck och företeelser som syftar till att 
begränsa enskildas fri- och rättigheter. 
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För att få en nationell helhetsbild över den 
våldsbejakande islamistiska extremismen i 
Sverige gav regeringen i februari 2010 Säpo i 
uppdrag att sammanställa en rapport som ska 
innehålla en beskrivning av den våldsbejakande 
islamistiska extremismen i Sverige, de radikali-
seringsprocesser som kan urskiljas i de 
våldsbejakande islamistiska miljöerna och de 
verktyg och strategier som kan användas för att 
motverka radikalisering. Rapporten redovisas i 
december i år. 

Förekomsten av hot och våld mot förtroende-
valda och deras anhöriga är en företeelse som 
medför en rad negativa effekter för demokratin 
och det representativa systemet. För att före-
bygga den här typen av hot och våld genomför 
regeringen bl.a. regelbundet möten med 
representanter från riksdagens partier för att 
stödja dessa i deras arbete för att motverka hot 
mot förtroendevalda. 

9.7.2 Analys och slutsatser 

I en levande demokrati finns utrymme för 
många typer av delaktighetsformer. När 
formerna för att visa sitt misstycke övergår i 
handlingar som strider mot de demokratiska 
grundvalarna utgör detta ett hot mot 
demokratin.  

Arbetet inom området hot mot demokratin 
har initialt fokuserat kunskapsinhämtning om 
olika typer av hot mot demokratin dels genom 
deltagande i nätverk, konferenser och 
internationell institutionell samverkan, och 
genom uppdrag och bidrag till externa aktörer.  

Brottsförebyggande rådets (Brå) och 
Säkerhetspolisens (Säpo) rapport från 2009 visar 
att mycket förebyggande arbete sker på lokal 
nivå. SKL:s sammanställning av lokala åtgärder 
för att motverka och bemöta extremism som ska 
redovisas under hösten 2010 kommer att ge 
ytterligare kunskap om området. 

Ungdomsstyrelsens rapport om verksamhet 
som hjälper unga personer att lämna grupper 
som främjar hot och våld för att nå politiska mål, 
visar att det finns behov av avhopparverksamhet. 
Den forskning som har gjorts på området visar 
emellertid att avhopparverksamheterna sällan 
ensamma kan påverka förekomsten av grupper 
som främjar hot och våld för att uppnå politiska 
mål. Ett viktigt resultat från Ungdomsstyrelsens 
utvärdering är att civila aktörer är väl lämpade att 

bedriva avhopparverksamhet men att samverkan 
med offentliga aktörer är nödvändig för att av-
hoppare ska kunna stödjas på ett så heltäckande 
sätt som möjligt.  

Ungdomsstyrelsen konstaterar också att det 
krävs en långsiktig lösning för stöd och 
finansiering för att kunna garantera kvalitet och 
uppföljning av verksamheten. 

9.8 Resultatredovisning för 
mänskliga rättigheter  

Respekten för de mänskliga rättigheterna i 
samhället är en förutsättning för demokratin och 
en del av målet för regeringens demokratipolitik. 
Nedan redovisas resultatet av regeringens arbete 
med att säkerställa full respekt för de mänskliga 
rättigheterna i Sverige. 

9.8.1 Resultat 

Systematiskt arbete 
Den svenska politiken för de mänskliga 
rättigheterna vilar på en fast grund av respekt för 
internationellt överenskomna konventioner och 
normer som Sverige anslutit sig till, såsom den 
Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna, FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna samt de centrala FN-
konventionerna om mänskliga rättigheter. Det 
långsiktiga målet för arbetet med mänskliga 
rättigheter i Sverige är att säkerställa full respekt 
för de mänskliga rättigheterna nationellt. Målet 
redovisades i regeringens skrivelse En nationell 
handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 
2006–2009 (Skr. 2005/06:95). Detta innebär att 
de mänskliga rättigheterna, såsom de uttrycks 
genom Sveriges internationella åtaganden, inte 
får kränkas. 

Den nationella handlingsplanen för de 
mänskliga rättigheterna löpte ut den 31 
december 2009. I anslutning till det genom-
fördes en slutuppföljning av samtliga åtgärder i 
handlingsplanen av Regeringskansliet. Denna 
visar att det stora flertalet åtgärder genomförts 
enligt tidsplanen. Regeringen har i december 
2009 givit en särskild utredare i uppdrag att 
utvärdera regeringens nationella handlingsplan 
för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (dir. 
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2009:03). Utredaren ska utvärdera handlings-
planens genomförande och resultat och med 
utgångspunkt från utvärderingen lämna 
rekommendationer inför det fortsatta syste-
matiska arbetet med mänskliga rättigheter på 
nationell nivå. Uppdraget ska redovisas senast 
den 31 december 2010. 

För att upprätthålla respekten för de 
mänskliga rättigheterna är kunskap och 
medvetenhet om de mänskliga rättigheterna 
viktiga förutsättningar. Delegationen för 
mänskliga rättigheter i Sverige har bl.a. haft i 
uppdrag att stödja statliga myndigheter, 
kommuner och landsting i deras arbete med att 
säkerställa full respekt för de mänskliga 
rättigheterna i sina respektive verksamheter (dir. 
2006:27). Delegationen ska redovisa sitt uppdrag 
i oktober genom ett betänkande som kommer 
att innehålla förslag på hur det fortsatta stödet 
till arbetet för full respekt för de mänskliga 
rättigheterna i Sverige kan ske efter det att 
delegationen avslutat sitt uppdrag. 

Riksdagen har i juni 2010 beslutat att en ny 
skollag ska införas, i enlighet med regeringens 
förslag i propositionen Den nya skollagen – för 
kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 
2009/10:165). Jämfört med nuvarande skollag 
tydliggörs i den nya skollagen att skolans 
värdegrund bygger på de mänskliga rättig-
heterna. Där förtydligas att utbildningen ska 
förmedla och förankra grundläggande 
demokratiska värderingar och de mänskliga 
rättigheter som det svenska samhället vilar på. 
Den nya skollagen ska börja tillämpas fr.o.m. 
den 1 juli 2011. 

På det internationella planet har bl.a. 
Europarådet och FN på olika sätt granskat hur 
Sverige uppfyllt de internationella åtagandena på 
området mänskliga rättigheter. Sverige fäster 
även fortsättningsvis stor vikt vid denna 
granskning.  

En viktig beståndsdel av det systematiska 
arbetet med mänskliga rättigheter är den svenska 
rapporteringen som sker inom ramen för FN:s 
råd för mänskliga rättigheter under 2010. Rådet 
granskar situationen för mänskliga rättigheter i 
alla FN:s 192 medlemsstater vart fjärde år genom 
den så kallade universella periodiska gransk-
ningen Universal Periodic Review (UPR). UPR 
ger en möjlighet för alla stater att visa vilka 
åtgärder som har vidtagits för att förbättra 
situationen för mänskliga rättigheter. Gransk-
ningen syftar även till att stater delar med sig av 

goda erfarenheter från arbetet med mänskliga 
rättigheter. Rapporteringen är viktig då den ger 
en bild av de utmaningar regeringen står inför 
när det gäller mänskliga rättigheter på nationell 
nivå. Sverige lämnade i januari 2010 in sin första 
rapport och förhöret hölls i maj 2010. Under 
granskningen fick Sverige 149 rekommen-
dationer, varav ett flertal rörde åtgärder som är 
relevanta inom ramen för det systematiska 
arbetet för de mänskliga rättigheterna i Sverige. 

Delegationen för mänskliga rättigheter 
En av åtgärderna i den nationella 
handlingsplanen var att inrätta Delegationen för 
mänskliga rättigheter i Sverige. I uppdraget att 
stödja statliga myndigheter, kommuner och 
landsting med att säkerställa full respekt för de 
mänskliga rättigheterna har delegationen besökt 
drygt åttio myndigheter runt om landet.  

Som ett led i delegationens uppdrag att 
stimulera det offentliga samtalet om mänskliga 
rättigheter, har delegationen genomfört ett EU-
finansierat projekt om dilemman kring 
mänskliga rättigheter.  

Delegationen har på uppdrag av regeringen 
lämnat ett förslag på en nationell mekanism för 
att främja, skydda och övervaka FN:s 
konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Förslaget bereds för när-
varande inom Regeringskansliet. 

Myndigheten för handikappolitisk sam-
ordning (Handisam) har för delegationens 
räkning tagit fram uppföljningsbara indikatorer 
för ett urval av de mänskliga rättigheterna. 
Uppdraget redovisades 2009 i rapporten 
Nationella indikatorer för mänskliga rättigheter 
– små fönster med glimt av ett större 
sammanhang. Förslagen i rapporten kommer att 
beaktas i delegationens slutbetänkande. 

Myndigheter, kommuner och landsting  
Samtliga länsstyrelser och sex andra myndigheter 
som i regleringsbreven för 2009 hade i uppdrag 
att på olika sätt arbeta med frågor om mänskliga 
rättigheter, har återrapporterat dessa i samband 
med årsredovisningen för 2009. Tyngdpunkten i 
redovisningarna ligger på kompetensutveckling 
kring mänskliga rättigheter.  

Försäkringskassan och Statens skolverk har 
enligt sina instruktioner sedan 2010 i uppgift att 
arbeta med de mänskliga rättigheterna i sina 
verksamheter.  

Kommunerna och landstingen har en viktig 
roll och ett stort ansvar för att Sverige fullföljer 
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sina åtaganden om mänskliga rättigheter. 
Sveriges Kommuner och Landsting har som 
inriktningsmål för mandatperioden 2006 till 
2010 att verka för att medlemmarna får det stöd 
de behöver för att leva upp till det långsiktiga 
målet full respekt för de mänskliga rättigheterna. 
Ett antal kommuner har även bildat ett nätverk 
för mångfald och mänskliga rättigheter, för 
utbyte av erfarenheter och kunskap om 
mångfald och mänskliga rättigheter. 

För Delegationen för mänskliga rättigheter i 
Sveriges räkning, gör Teologiska högskolan i 
Stockholm en studie som beskriver de 
introduktionsprogram om de mänskliga rättig-
heterna som ett urval av kommuner, landsting 
och regioner erbjuder politiker och chefs-
tjänstemän när de börjar sina förtroendeuppdrag 
respektive anställningar. 

Utbildning och regeringens webbplats om 
mänskliga rättigheter 
God kunskap om de mänskliga rättigheterna 
bland beslutsfattare, främst inom den offentliga 
sektorn, är en förutsättning för att regeringens 
långsiktiga mål på området ska kunna uppfyllas.  

Regeringens webbplats om mänskliga 
rättigheter www.manskligarattigheter.se fort-
sätter att vara regeringens viktigaste verktyg för 
att informera om mänskliga rättigheter. Under 
2009 hade webbplatsen ett snitt på ungefär 
25 000 unika besökare i månaden. Webbplatsen 
har anpassats för att vara tillgänglig för personer 
med funktionsnedsättning och våren 2010 
lanserades en uppdaterad version av webbplatsen 
som har ökat användbarheten ytterligare.  

Insatser under det svenska ordförandeskapet i EU 
Konferensen Making Rights a Reality for All 
anordnades av EU:s byrå för grundläggande 
rättigheter i samarbete med det svenska 
ordförandeskapet i Stockholm i december 2009. 
Konferensen fokuserade på diskriminering av 
marginaliserade grupper i samhället, särskilt 
romers situation. En av utgångspunkterna för 
konferensen var den stora undersökningen EU 
Minorities and Discrimination Survey (EU 
MIDIS) som EU:s byrå för grundläggande 
rättigheter har arbetat med under 2008 och 2009.  

9.8.2 Analys och slutsatser  

Mänskliga rättigheter 
För att regeringens långsiktiga mål, full respekt 
för de mänskliga rättigheterna i Sverige, ska 
kunna uppnås krävs ett fortsatt systematiskt 
arbete, inte minst inom den offentliga 
förvaltningen.  

Genomförandet av den nationella handlings-
planen för de mänskliga rättigheterna följs 
internt inom Regeringskansliet av den 
interdepartementala arbetsgruppen för 
mänskliga rättigheter. Det stora flertalet åtgärder 
i handlingsplanen har genomförts enligt 
tidsplanen. Dessutom har de mänskliga rättig-
heterna tydligare integrerats i propositioner och 
andra regeringsbeslut. Sammantaget har arbetet 
med att lyfta upp de mänskliga rättigheterna i 
olika beredningsprocesser bidragit till att öka 
kännedomen om dessa inom Regeringskansliet.  

Delegationen för mänskliga rättigheter i 
Sverige har bidragit till att öka kunskapen och 
medvetenheten om de mänskliga rättigheterna i 
myndigheter, kommuner och landsting. En 
indikation på ökad kunskap om, och intresse för 
frågor om de mänskliga rättigheterna, är även att 
SKL och vissa myndigheter har tagit initiativ och 
inlett ett målmedvetet arbete för respekten för 
de mänskliga rättigheterna. Ett annat tecken på 
att medvetenheten om de mänskliga rättig-
heterna växer är den stadigt ökande besöks-
frekvensen på regeringens webbplats om 
mänskliga rättigheter. 

Utvärderingen av den andra handlingsplanen, 
liksom slutbetänkandet från Delegationen för 
mänskliga rättigheter i Sverige kommer vara 
viktiga underlag för regeringens fortsatta 
systematiska arbete för att uppnå full respekt för 
de mänskliga rättigheterna. 

9.9 Resultatredovisning för 
Justitiekanslern och 
Datainspektionen 

9.9.1 Mål för Justitiekanslern och 
Datainspektionen 

Justitiekanslern hade under 2009 som mål att 
värna rättssäkerheten, offentligheten yttrande-
friheten samt en god myndighetskultur. Justitie-
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kanslern ska medverka till att rättstillämpningen 
blir effektiv och rättssäker. 

Datainspektionen hade under 2009 som mål 
att sträva efter att upptäcka och förebygga hot 
mot den personliga integriteten. Fokus ska 
läggas på känsliga områden, nya företeelser och 
områden där risk för missbruk är särskilt stor.  

9.9.2 Resultat 

Justitiekanslerns verksamhet  
Antalet inkomna ärenden hos Justitiekanslern 
2009 var i princip oförändrat jämfört med 2008, 
cirka 8 400 stycken. Eftersom mer resurs-
krävande ärende som tillsyns-, yttrandefrihets- 
och skadeståndsärenden fortsatte att öka medan 
rättshjälps- och kameraärenden minskade, ökade 
arbetsbelastningen. Antalet avgjorda ärenden 
minskade med knappt 400 ärenden. Antal 
ärenden i balans ökade med cirka 200 till knappt 
1 800 ärenden. 

Justitiekanslern har under 2009 bedrivit tillsyn 
över den offentliga verksamheten genom 
klagomålshantering, egeninitierad granskning, 
genomgång av myndigheternas ärende-
förteckningar och viss inspektionsverksamhet.  

Arbetet med att värna tryck- och yttrande-
friheten har främst skett genom att pröva 
inkomna anmälningar om brott mot tryck-
frihetsförordningen (TF) och yttrandefrihets-
grundlagen (YGL). Liksom tidigare år har en 
stor del av anmälningarna under 2009 avsett 
publiceringar som inte har omfattats av 
grundlagsskydd. Många ärenden rör således 
publiceringar på Internet där webbplatsen inte 
omfattats av den så kallade databasregeln i 1 kap. 
9 § YGL. Detta innebär att ärendena ska 
hanteras av allmän åklagare och inte av 
Justitiekanslern. I de fall där Justitiekanslern har 
vidtagit någon form av åtgärd har det oftast 
avsett anmälningar om ifrågasatt hets mot 
folkgrupp. 

Under 2009 inkom cirka 3 000 
skadeståndsärenden vilket är cirka 300 fler än 
föregående år. Drygt hälften av de inkomna 
ärendena avsåg ersättningsanspråk enligt lagen 
(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden 
och andra tvångsåtgärder. Myndigheten fick 
under de två sista månaderna av 2009 ett 
extraordinärt inflöde av skadeståndsanspråk från 
enskilda som begär ersättning av staten på grund 
av långsam handläggning hos Regeringsrätten. 

Ärendena har initierats av Centrum för rättvisa, 
som är en ideell och oberoende organisation som 
bevakar frågor om fri- och rättigheter, genom 
information till berörda personer om 
möjligheten att begära skadestånd av staten 
genom Justitiekanslern. Drygt 2 000 personer 
har fått denna information. Vid årsskiftet hade 
Justitiekanslern fått in över 330 sådana ärenden. 

Antalet inkomna ärenden rörande 
integritetsfrågor minskade under 2009. 
Minskningen hänför sig till ärenden om allmän 
kameraövervakning och beror på att antalet 
ansökningar till länsstyrelser om tillstånd till 
allmän kameraövervakning har minskat. Under 
2009 inkom cirka 1 900 ärenden om rättshjälp till 
myndigheten vilket är något färre än under 2008. 
Justitiekanslern har under året överklagat beslut i 
41 ärenden och av de överklagade ärendena som 
har prövats av domstol under året har 
Justitiekanslern helt eller delvis vunnit bifall i 
cirka 85 procent av fallen. 

Datainspektionens verksamhet 
Datainspektionen har under året arbetat för att 
säkra individens rätt till integritet genom sin 
tillsyn över behandlingen av personuppgifter 
samt tillsyn och tillståndsgivning inom kredit-
upplysnings- och inkassoverksamhet.  

Tillsyn över behandlingen av personuppgifter  
Under 2009 lade Datainspektionen cirka 90 
procent av sina resurser på tillsyn över 
behandlingen av personuppgifter. Myndigheten 
har riktat in verksamheten mot känsliga 
områden, nya företeelser samt områden där 
risken för integritetskränkning är särskilt stor. 
Exempel på frågor som stått i fokus för tillsynen 
är utvecklingen av e-förvaltningen, IT-stödet i 
skolor och hanteringen av patientuppgifter inom 
hälso- och sjukvården. 

Tillsynen har omfattat kommuner, statliga 
myndigheter samt privata företag och har 
utformats som fältinspektioner, skrivbords-
inspektioner och enkätinspektioner. Det totala 
antalet inledda tillsynsärenden av behandlingen 
av personuppgifter uppgick 2009 till 149. Antalet 
avslutade ärenden uppgick till 110. 

Datainspektionen har under 2009 fortsatt att 
arbeta aktivt med sin informationsverksamhet i 
syfte synliggöra integritetsfrågorna i samhället. 
Representanter för Datainspektionen har med-
verkat i radio och tv. Myndigheten har vidare-
utvecklat sin hemsida, arrangerat utbildnings-
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tillfällen för personuppgiftsombud och besvarat 
frågor genom myndighetens upplysningstjänst.  

För att öka effektiviteten i sin verksamhet 
samverkar Datainspektionen med andra 
myndigheter och organisationer. Under året har 
man samverkat med bland annat Säkerhets- och 
integritetsskyddsnämnden och Post- och Tele-
styrelsen i syfte att åstadkomma samsyn i 
integritetsfrågor såväl som att klargöra gränser 
mellan myndigheternas tillsynsansvar. 

Vidare har Datainspektionen under året 
deltagit i internationellt samarbete i frågor som 
rör skydd för personuppgifter och personlig 
integritet samt i EU:s gemensamma tillsyn på 
dataskyddsområdet.  

Datainspektionens arbete med att bidra till 
utvecklingen av en effektiv och rättssäker 
elektronisk förvaltning fortsatte under 2009. 
Arbetet utgjordes bland annat av inspektioner 
av, och samverkan med andra myndigheter. 
Dessutom har Datainspektionen tagit fram 
informationsmaterial som beskriver hur 
personuppgifter ska skyddas i IT-systemen på 
den omreglerade apoteksmarknaden. 

Tillsyn och tillståndsgivning inom 
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet  
Under 2009 lade Datainspektionen cirka 10 
procent av sina resurser på tillsyn och tillstånds-
givning inom kreditupplysnings- och inkasso-
verksamhet.  

Datainspektionen påbörjade under 2009 nio 
tillsynsärenden enligt kreditupplysningslagen. 
Åtta ärenden avgjordes. Tillsynsärendena har i 
huvudsak rört registrering av missvisande upp-
gifter och utlämnande av personupplysningar till 
kunder som saknat legitimt behov av 
kreditupplysning. 

Kreditupplysningsbranschen har fortfarande 
präglats av de tjänster som erbjuder 
kreditupplysningsinformation via Internet med 
stöd av utgivningsbevis. Dessa tjänster 
tillhandahålls under åberopande av grundlags-
skydd vilket innebär att kreditupplysningslagens 
bestämmelser om legitimt behov och kredit-
upplysningskopia inte behöver tillämpas när 
företagen lämnar ut kreditupplysningar. En 
översyn av förhållandet mellan kreditupp-
lysningslagen och yttrandefrihetsgrundlagen i 
fråga om den beskrivna problematiken har 
bedrivits inom Justitiedepartementet. Översynen 
har utmynnat i ändringar i kreditupplysnings-
lagen som träder i kraft den 1 januari 2011. 

Vad gäller Datainspektionens arbete med till-
stånd och tillsyn enligt inkassolagen bedömer 
myndigheten att inkassobolagen i allt väsentligt 
följer god inkassosed. Under året har 86 
tillsynsärenden påbörjats och 79 ärenden har 
avslutats. 

9.9.3 Analys och slutsatser 

Justitiekanslern 
Under 2009 har Justitiekanslern i allt väsentligt 
uppfyllt de mål som regeringen har satt upp för 
verksamheten.  

En viss försämring har dock skett vad gäller 
ärendehandläggningen då antalet avgjorda 
ärenden minskat samtidigt som antalet in-
kommande ärenden i stort sett var oförändrat, 
vilket gjort att ärendebalansen ökat något. Det är 
av vikt att Justitiekanslern under kommande år 
arbetar för att ytterligare kvalitetssäkra och 
effektivisera arbetet i myndigheten och att detta 
avspeglar sig i resultatförbättringar. 

Datainspektionen 
Under 2009 har Datainspektionen i allt 
väsentligt uppfyllt de mål som regeringen har 
satt upp för verksamheten. När det gäller 
tillsynen över behandlingen av personuppgifter 
bedöms målet för 2009 ha uppnåtts. 

Målet för kreditupplysningsverksamheten har 
inte kunnat uppfyllas. Som framgått av det 
föregående är detta dock hänförligt till 
förhållanden som myndigheten inte råder över. 
Beträffande inkassoverksamheten har verk-
samhetsmålet uppfyllts. Sammantaget bedömer 
regeringen att Datainspektionen under 2009 
uppnått ett i stort sett gott verksamhetsresultat. 

9.10 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
2009 års revisionsberättelse avseende Val-
myndigheten, Justitiekanslern och Data-
inspektionen. 
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9.11 Politikens inriktning 

Sammanfattning 
För att uppnå en levande demokrati, där 
individens möjligheter till inflytande förstärks 
och de mänskliga rättigheterna respekteras, krävs 
att det finns starka och väl fungerande 
demokratiska institutioner.  

Regeringen kommer därför att fortsätta verka 
för en samhällsutveckling som kännetecknas av 
respekt för olikheter mellan individer, samtidigt 
som dessa olikheter måste rymmas inom 
ramarna för samhällets demokratiska grundvalar. 
Därför föreslås att satsningen på dialog för en 
gemensam värdegrund ska fortsätta under 2011 
och 2012. 

I en väl fungerande demokrati är det centralt 
att väljarna kan utkräva ansvar för den förda 
politiken. Den ökade användningen av 
informationsteknik kan underlätta för med-
borgarna att inhämta kunskap om var ansvaret 
för de politiska besluten ligger. Regeringen 
fortsätter därför verka för en effektiv och 
transparent förvaltning genom fokus på bl.a. e-
förvaltning. Intresseområdet omfattar även ökat 
användar- och invånarinflytande i anslutning till 
begreppet e-demokrati.  

Regeringen fortsätter även att arbeta med 
frågor som rör hot mot demokratin och hot mot 
förtroendevalda bland annat i syfte att motverka 
uttryck och företeelser som syftar till att 
begränsa enskildas fri- och rättigheter.  

Regeringen främjar också forskning om e-
demokratiska processer genom finansiering via 
de statliga forskningsråden.  

Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund 
I mars 2010 lämnade regeringen skrivelsen 
Dialog om samhällets värdegrund (skr. 
2009/10:106), i vilken inriktningen för 
satsningen om värdegrundsdialog redovisades. 
Det övergripande syftet med regeringens 
fortsatta satsning på dialog om samhällets 
värdegrund är att verka för social 
sammanhållning.  

I enlighet med skrivelsen avser regeringen att 
ställa medel till Ungdomsstyrelsens förfogande 
under 2011 för att myndigheten ska utlysa och 
fördela stimulansmedel till organisationer inom 
det civila samhället. Syftet är att stimulera och 
stödja nya eller befintliga mötesplatser, dialoger 
och liknande verksamhet som bedrivs med 
utgångspunkt i demokratin och de mänskliga 

rättigheterna. Arbetet ska bedrivas på lokal nivå 
och i första hand riktas till unga.  

Stimulansmedlen till organisationer inom det 
civila samhället ska fördelas av Ungdoms-
styrelsen i samråd med partnerskapet för social 
sammanhållning. 

Vidgat inflytande med hjälp av e-verktyg 
Ett vitalt civilt samhälle är av största vikt för en 
levande demokrati. Regeringen vill stödja 
demokratiskt medborgarengagemang för att 
skapa en medborgarnära demokrati. Detta ökar 
förtroendet för den förda politiken genom att 
fler människor är delaktiga i den politiska 
beslutsprocessen. 

Ett sätt att öka tillgängligheten är genom e-
verktyg. Ny teknik kan bidra till att hitta nya, 
enklare och snabbare vägar att kommunicera och 
kan därmed underlätta deltagande och 
möjligheten för medborgarna att komma 
närmare beslutsfattandet. Tillgången till Internet 
är nu så stor att en betydande andel av 
befolkningen på ett naturligt sätt använder sig av 
det. Regeringen vill därför främja möjligheterna 
till medborgardeltagande via kommunala 
paneler, samråd, dialoger, e-petitioner och 
konsultationer. Detta görs genom att stödja 
utvecklingen inom kommuner och landsting. 

Det är viktigt att de nya möjligheterna till 
insyn och inflytande i den politiska besluts-
processen når så stora medborgargrupper som 
möjligt. Regeringen avser därför främja ökad 
kunskap om nya metoder för politiskt del-
tagande. I ett fortsatt nära samarbete med SKL 
kan de metoder för dialog som har tagits fram 
sedan 2008 vidareutvecklas, synliggöras och 
tillgängliggöras. 

Att öka möjligheten till inflytande är en 
kontinuerlig process som regeringen avser arbeta 
vidare med. Regeringen ser därför fortlöpande 
över vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att 
öka medborgarinflytandet både nu och för 
framtiden. 

E-förvaltning 
Den ökade användningen av informationsteknik 
skapar större transparens i den offentliga 
förvaltningen och stärker därmed demokratin. 
Det blir enklare för medborgaren att ta reda på 
var ansvaret för ett visst politiskt beslut ligger 
och hur hon eller han kan påverka besluts-
processen. Den offentliga förvaltningen och de 
tjänster som erbjuds medborgaren ska följa med 
i den teknologiska utvecklingen och offentliga 
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tjänster ska kontinuerligt utvecklas för att möta 
de nya krav och förväntningar som ställs, samt ta 
hänsyn till att äldre, nyanlända och personer med 
funktionsnedsättning kan tänkas hamna utanför 
systemet. 

E-förvaltningen kan bidra till att uppfylla 
målen för demokratipolitiken. Regeringens 
satsning på en effektivare och mer enhetlig 
förvaltning är därför även en viktig del i arbetet 
för ökad insyn i det demokratiska systemet. Se 
vidare utgiftsområde 2, avsnitt 3 Statlig förvalt-
ningspolitik. 

Grundlagsutredningen 
En annan viktig del av demokratipolitiken är 
medborgarnas möjlighet till ansvarutkrävande. 
Grundlagsutredningen, som lämnade sitt slut-
betänkande i december 2008 (SOU 2008:125), 
har föreslagit åtgärder som kan påverka 
möjligheterna till ansvarsutkrävande för med-
borgarna gentemot de förtroendevalda. För-
slagen som återfinns i propositionen En 
reformerad grundlag (prop. 2009/10:80) inne-
fattar bland annat en förstärkning av det så 
kallade folkinitiativet, som innebär att en råd-
givande folkomröstning ska hållas om minst tio 
procent av kommun- eller landstingsinvånarna 
begär det. Ändringarna i regeringsformen och 
övriga lagar föreslås träda i kraft den 1 januari 
2011. 

Elektronisk röstning 
Möjligheten att e-rösta på Internet är en fråga 
som diskuteras i bland annat Norge, Finland, 
Nederländerna och Storbritannien. Regeringen 
är positiv till användandet av Internet för att 
stärka de demokratiska processerna, men har 
bedömt att det inte har varit möjligt att 
genomföra någon reform för e-röstning inför 
2010 års allmänna val, eftersom det för när-
varande inte finns något sätt att säkerställa 
valhemligheten. 

Mot bakgrund av ovanstående tillämpades det 
nuvarande valsystemet vid de allmänna valen 
2010. Samtidigt följs den internationella 
utvecklingen och om regeringen ser en positiv 
utveckling, kan regeringen åter komma att se 
över frågan om e-röstning. 

Motverka och förebygga hot mot demokratin 
I ett demokratiskt samhälle är det oacceptabelt 
att människor som väljer att engagera sig 
politiskt därigenom utsätter sig själva och sina 
närstående för en risk att bli utsatta för hot eller 

våld. Det långsiktigt förebyggande arbetet med 
att bekämpa hot och våld mot förtroendevalda är 
en fortsatt prioriterad fråga för regeringen.  

Den yttersta formen av hot mot demokratin 
är terrorism. Sverige har numera internationella 
åtaganden inom ramen för FN, Europarådet och 
EU, och arbetar aktivt mot terrorism såväl 
nationellt som internationellt. Regeringen 
presenterade under hösten 2007 en handlings-
plan mot terrorism (skr. 2007/08:64). Inom 
ramen för denna genomför regeringen bland 
annat insatser inom demokratipolitiken för att 
förebygga våldsam extremism.  

Regeringen har tagit initiativ till flera 
rapporter och sammanställningar för att få en 
kunskapsöversikt över grupper som utövar 
våldsam politisk extremism för att uppnå sina 
mål. Ett antal förslag på åtgärder för att 
motverka extremism och radikalisering redovisas 
i dessa rapporter. Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) har fått bidrag för att göra en 
sammanställning av lokala åtgärder för att 
motverka och bemöta extremism. Ungdoms-
styrelsen har fått i uppdrag att undersöka 
verksamhet som hjälper unga personer att lämna 
grupper som främjar våld och hot för att nå 
politiska mål och stödjer personer som har 
lämnat sådana grupper. Säkerhetspolisen har fått 
i uppdrag att sammanställa en rapport om 
våldsbejakande islamistisk extremism. 

Den kunskap som genereras genom dessa 
initiativ kommer att utgöra grunden för 
regeringens fortsatta arbete med att förebygga 
våldsam extremism. 

Mänskliga rättigheter 
Regeringens långsiktiga mål med arbetet för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige är att säkerställa 
full respekt för de mänskliga rättigheterna. 
Regeringen har även fortsättningsvis en hög 
ambitionsnivå när det gäller detta arbete. Under 
mandatperioden avser regeringen att återkomma 
med en skrivelse till riksdagen om det fortsatta 
systematiska arbetet för de mänskliga rättig-
heterna i Sverige. Resultaten från en rad olika 
uppdrag och arbeten som pågår för närvarande 
kommer att påverka inriktningen i den nämnda 
skrivelsen till riksdagen.  

Utvärderingen av den nationella handlings-
planen för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 
som kommer att redovisas i oktober 2010 är ett 
sådant viktigt underlag. Slutbetänkandet från 
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige 
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är ett annat underlag som kommer att ha stor 
betydelse för det fortsatta systematiska arbetet 
på området.  

I maj 2010 granskades Sverige inom ramen för 
den universella periodiska granskningen 
Universal Periodic Review (UPR) i FN:s råd för 
mänskliga rättigheter. Sverige fick 149 
rekommendationer under granskningen, varav 
ett flertal rörde åtgärder som är relevanta inom 
ramen för det systematiska arbetet för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige. Den vanligaste 
rekommendationen gällde frågan om inrättandet 
av en nationell institution för mänskliga 
rättigheter. Rekommendationerna från UPR-
granskningen och andra rekommendationer och 
synpunkter som riktas mot Sverige av olika 
internationella övervakningskommittéer kom-
mer att ligga till grund för en kartläggning av hur 
situationen ser ut i Sverige när det gäller 
mänskliga rättigheter. Denna kartläggning 
kommer att påbörjas under hösten 2010 och 
utgör också ett underlag till den kommande 
skrivelsen.  

Dialogen med det civila samhällets 
organisationer om deras roll i det framtida 
arbetet för de mänskliga rättigheterna i Sverige 
initieras under senare delen av 2010 och är en del 
av regeringens värdegrundsstatsning. Dialogen 
kommer att behandla hur samverkan kan ske 
mellan stat, kommun och det civila samhället, 
med respekt för parternas olika roller och 
organisationernas självständighet. Även detta 
arbete kommer att beaktas i skrivelsen. 

Andra viktiga beståndsdelar i arbetet med att 
säkerställa full respekt för de mänskliga 
rättigheterna är fortsatt stöd till statliga 
myndigheter, kommuner och landsting, samt 
arbetet med att ta fram uppföljningsbara 
indikatorer och kopplingen till det inter-
nationella samarbetet kring dessa frågor. Under 
det svenska EU-ordförandeskapet blev det 
särskilt tydligt att arbetet för de grundläggande 
rättigheterna inom EU är en oskiljaktig del av 
det nationella arbetet för de mänskliga 
rättigheterna i Sverige. Det framtida arbetet för 
de mänskliga rättigheterna måste därför på ett 
tydligare sätt än i dag inkludera arbetet inom 
EU. Det arbete som EU:s byrå för 
grundläggande rättigheter genomför bör därför 
följas även i fortsättningen. 

 
 

9.12 Budgetförslag 

9.12.1 6:1 Allmänna val och demokrati 

Tabell 9.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 195 340  
Anslags- 
sparande 11 749

2010 Anslag 303 090 1 
Utgifts- 
prognos 296 323

2011 Förslag 30 090   

2012 Beräknat 28 090   

2013 Beräknat 24 090   

2014 Beräknat 24 090   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för statens kostnader för 
valsedlar och annat valmaterial samt ersättningar 
till myndigheter och kommunerna för biträde i 
samband med val. Anslaget används också för 
uppföljning och utveckling av demokrati-
politiken, arbete med dialog för en förstärkt 
gemensam värdegrund och mångvetenskaplig 
demokratiforskning. Vidare får anslaget an-
vändas för vissa administrationskostnader som är 
en förutsättning för genomförandet av insatser 
inom området.  

Anslagets storlek beror till största delen på 
vilka val som hålls under året. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 6:1 Allmänna val och 
demokrati besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 15 000 000 kronor 
under perioden 2012–2014. 

 

 
Under perioden 2007–2010 har forskningsmedel 
för mångvetenskaplig demokratiforskning be-
talats ut av Vetenskapsrådet. De projekt som fått 
medel avslutas 2010. Regeringen anser att 
forskningen inom detta område bör fortsätta då 
resultaten utgör ett viktigt underlag för 
regeringens och riksdagens bedömning av 
demokratipolitikens fortsatta inriktning. 

Regeringen har riksdagens bemyndigande att 
under innevarande år ingå ekonomiska 
åtaganden. Utnyttjandet av bemyndigandet för-
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väntas bli lägre än vad som redovisades i budget-
propositionen för 2010 då en ny utlysning av 
forskningsmedel planeras att genomföras först 
2011. Fortsatt stöd till mångvetenskaplig 
demokratiforskning förutsätter att långsiktiga 
åtaganden om forskningsbidrag kan göras även 
fortsättningsvis. Regeringen bör därför 
bemyndigas att besluta om bidrag som medför 
behov av framtida anslag på högst 15 000 000 
kronor under perioden 2012–2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  5 000 0 15 000 10 000 

Nya åtaganden  0 15 000   

Infriade åtaganden  -5 000 0 -5 000 -10 000 

Utestående åtaganden 5 000 0 15 000 10 000 0 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 15 000 15000 15 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden  

Anslaget minskas med 273 000 000 kronor 2011 
eftersom inga insatser i samband med val 
genomförs under 2011. Till följd av att tillfälliga 
satsningar på demokrati och mänskliga 
rättigheter som genomförts under perioden 
2008–2010 upphör minskas anslaget 2011 med 
sammanlagt 4 000 000 kronor (prop. 2007/08:1, 
utgiftsområde 1, avsnitt 4.9.1 och prop. 
2009/10:1, utgiftsområde 1, avsnitt 9.10.1). 
Regeringen anser samtidigt att anslaget bör öka 
med 4 000 000 kronor 2011 och 4 000 000 
kronor 2012 för det fortsatta arbetet med Dialog 
för en förstärkt gemensam värdegrund.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 30 090 000 kronor anvisas anslaget 
6:1 Allmänna val och demokrati för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 28 090 000 kronor. 
För åren 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
24 090 000 kronor per år. År 2014 kommer 
allmänna val att genomföras. Regeringen avser 
återkomma med anledning av detta. 

Tabell 9.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
6:1 Allmänna val och demokrati 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 303 090 303 090 303 090 303 090

Förändring till följd av:  

Beslut 2 -273 000 -275 000 -279 000 -279 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 30 090 28 090 24 090 24 090

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Tillfällig satsning med 2 mkr per år under 2009-2011 inom Dialog för förstärkt 
gemensam värdegrund upphör 2012 (prop. 2008/2009:1, utgiftsområde 1, avsnitt 
9.9.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.12.2 6:2 Justitiekanslern 

Tabell 9.5 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 26 800  
Anslags- 
sparande - 1 997

2010 Anslag 29 088 1 
Utgifts- 
prognos 27 000

2011 Förslag 30 191   

2012 Beräknat 30 481 2  

2013 Beräknat 30 903 3  

2014 Beräknat 31 573 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 30 191 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 30 191 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 30 191 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Justitiekanslerns 
förvaltningskostnader. Justitiekanslerns främsta 
uppgifter är att utöva tillsyn över den offentliga 
förvaltningen, att bevaka statens rätt i rätte-
gångar, att svara för statens skadereglering, att 
vara regeringens juridiske rådgivare samt att vara 
åklagare i mål rörande tryck- och yttrande-
frihetsbrott. Justitiekanslern utövar också tillsyn 
över advokatväsendet och har vissa uppgifter 
enligt lagen (1998:150) om allmän kamera-
övervakning. Justitiekanslern bedriver även 
arbetet med att, för statens räkning, överklaga 
beslut om rättshjälp och ersättning till rättsliga 
biträden. Dessutom företräder Justitiekanslern 
svenska staten i de internationella oljeskade-
fonderna. 

Regeringens överväganden 

Det är av vikt att Justitiekanslern kan upprätt-
hålla en hög nivå på verksamheten utifrån det 
uppdrag myndigheten har, bland annat som 
tillsynsmyndighet över andra myndigheter och 
deras ärendehantering. Justitiekanslern måste 
också kunna hantera ärendetillströmningen av 
bland annat skadeståndsärenden på ett effektivt 
sätt. Regeringen föreslår därför att anslaget ökas 
med 3 000 000 kronor från och med 2011. 
Anslagen 1:1 Polisorganisationen, 1:3 Åklagar-
myndigheten samt 1:5 Sveriges domstolar, under 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet, minskas med 
1 000 000 kronor vardera. År 2014 minskas 
anslaget med 44 000 kronor till följd av att vissa 
gemensamma e-förvaltningsprojekt genomförs, 
se utgiftsområde 2 anslag 1:17 Gemensamma e-
förvaltningsprojekt av strategisk betydelse. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 30 191 000 kronor anvisas under 
anslaget 6:2 Justitiekanslern för 2011. Åren 2012, 
2013 respektive 2014 beräknas anslaget uppgå till 
30 481 000 kronor, 30 903 000 kronor respektive 
31 573 000 kronor. 

 
Tabell 9.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
6:2 Justitiekanslern 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 27 088 27 088 27 088 27 088

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 103 364 744 1 387

Beslut 3 000 3 029 3 071 3 142

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -44

Förslag/ 
beräknat 
anslag 30 191 30 481 30 903 31 573

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.12.3 6:3 Datainspektionen 

Tabell 9.7 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 33 307  
Anslags- 
sparande 69

2010 Anslag 33 618 1 
Utgifts- 
prognos 32 935

2011 Förslag 37 028   

2012 Beräknat 37 379 2  

2013 Beräknat 37 940 3  

2014 Beräknat 38 767 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 37 029 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 37 073 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 37 022 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Datainspektionens 
förvaltningskostnader. Datainspektionen har till 
uppgift att verka för att människor skyddas mot 
att deras personliga integritet kränks genom be-
handling av personuppgifter och för att god sed 
iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverk-
samhet. 

Regeringens överväganden 

Datainspektionens verksamhet att verka för att 
den personliga integriteten skyddas vid be-
handling av personuppgifter, har vidgats över 
tiden. Utvidgningen har skett utan att någon 
resursförstärkning har skjutits till. Myndigheten 
får därmed allt svårare att klara verksamheten 
med bibehållen kvalitet. Regeringen föreslår att 
Datainspektionens ram ökas med 3 000 000 
kronor från och med 2011 för att myndigheten 
ska kunna arbeta i enlighet med de krav som 
åligger myndighetens tillsyn av den offentliga 
förvaltningen bland annat vad gäller integritet 
och brottsbekämpning. 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen.  

År 2014 minskas anslaget med 54 000 kronor 
till följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs, se utgiftsområde 2 anslag 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av 
strategisk betydelse. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att anslaget 6:3 Datainspektionen för 
2011 uppgår till 37 028 000 kronor. För 2012, 
2013 respektive 2014 beräknas anslaget uppgå till 
37 379 000 kronor, 37 940 000 kronor respektive 
38 767 000 kronor. 

 
Tabell 9.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
6:3 Datainspektionen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 33 618 33 618 33 618 33 618

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 470 793 1 267 2 077

Beslut 3 000 3 028 3 070 3 141

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 46 -7

Förslag/ 
beräknat 
anslag 37 028 37 379 37 940 38 767

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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9.12.4 6:4 Svensk författningssamling 

Tabell 9.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 962  
Anslags- 
sparande -23

2010 Anslag 1 150 1 
Utgifts- 
prognos 1 127

2011 Förslag 1 200   

2012 Beräknat 1 200   

2013 Beräknat 1 300   

2014 Beräknat 1 300   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används bland annat för den 
kostnadsfria tilldelningen av Svensk författnings-
samling (SFS) till kommuner, landsting och 
kommunbibliotek som regleras i 7 § författ-
ningssamlingsförordningen (1976:725), den så 
kallade frilistan.  

Regeringens överväganden 

Statens utgifter för den kostnadsfria tilldel-
ningen av SFS har ökat. För att denna tilldelning 
ska kunna fortgå bör anslaget höjas med 200 000 
kronor från och med 2011 och med ytterligare 
100 000 kronor från och med 2013.  

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 
fastställs till 1 200 000 kronor. För år 2012, 2013 
respektive 2014 beräknas anslaget uppgå till 
1 200 000 kronor, 1 300 000 kronor respektive 
1 300 000 kronor. 

 
Tabell 9.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
6:4 Svensk författningssamling 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 000 1 000 1 000 1 000

Förändring till följd av:  

Beslut 200 200 300 300

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 200 1 200 1 300 1 300

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.6:5 
Valmyndigheten 
 

9.12.5 6:5 Valmyndigheten 

Tabell 9.11 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 13 339  
Anslags- 
sparande 1 367

2010 Anslag 14 895 1 
Utgifts- 
prognos 14 562

2011 Förslag 15 341   

2012 Beräknat 15 491 2  

2013 Beräknat 15 709 3  

2014 Beräknat 16 045 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 15 341 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar15 341 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 15 320 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Valmyndighetens för-
valtningskostnader. Valmyndigheten är en 
förvaltningsmyndighet för frågor om val och 
folkomröstningar. 

Regeringens överväganden 

För att Valmyndigheten ska kunna upprätthålla 
hög kvalitet och effektivitet i verksamheten 
föreslår regeringen att myndighetens anslag ökas 
med 500 000 kronor från och med 2011.  

Anslaget minskas med 22 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs, se utgiftsområde 2 anslag 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av 
strategisk betydelse. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att anslaget 6:5 Valmyndigheten 
uppgår till 15 341 000 kronor 2011. För 2012, 
2013 respektive 2014 beräknas anslaget uppgå till 
15 491 000 kronor, 15 709 000 kronor respektive 
16 045 000 kronor. 
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Tabell 9.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
6:5 Valmyndigheten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 14 895 14 895 14 895 14 895

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 -54 91 302 648

Beslut 500 505 512 524

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -22

Förslag/ 
beräknat 
anslag 15 341 15 491 15 709 16 045

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.12.6 6:6 Stöd till politiska partier 

Tabell 9.13 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 165 010  
Anslags- 
sparande 5 190

2010 Anslag 170 200 1 
Utgifts- 
prognos 166 400

2011 Förslag 170 200   

2012 Beräknat 170 200   

2013 Beräknat 170 200   

2014 Beräknat 170 200   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 

Anslaget används för stöd till de politiska 
partierna. Enligt lagen (1972:625) om statligt 
stöd till politiska partier lämnas stöd dels som 
partistöd, dels som kanslistöd för ett år i taget 
räknat fr.o.m. den 15 oktober. Partistödet 
lämnas som mandatbidrag.  

Partistödet delas ut som ett bidrag per riks-
dagsplats. Resultatet i de senaste två valen 
räknas. Bidraget är för närvarande 333 300 
kronor per plats och år. 

Kanslistödet lämnas som grundstöd och 
tilläggsstöd. Medlen betalas ut av Partibidrags-
nämnden. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska 
partier besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 170 200 000 kronor under 2012. 

 

 
Enligt lagen (2006:999) med ekonomi-
administrativa bestämmelser för riksdagsförvalt-
ningen, Riksdagens ombudsmän och Riks-
revisionen krävs bemyndigande för beslut om 
bland annat bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför utgifter under senare budgetår 
än det år statsbudgeten avser, vilket gäller för 
stödet till politiska partier.  

Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2011 besluta om bidrag som medför behov av 
framtida anslag på högst 170 200 000 kronor 
under 2012. 

 
 

Tabell 9.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  170 200 170 200 170 200  

Nya åtaganden  170 200 170 200   

Infriade åtaganden  -170 200 -170 200 -170 200  

Utestående åtaganden 123 757 170 200 170 200   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 170 200 170 200 170 200   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 170 200 000 kronor 
anvisas under anslaget 6:6 Stöd till politiska 
partier för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget uppgå till 170 200 000 kronor 
för respektive år. 

 
Tabell 9.15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
6:6 Stöd till politiska partier 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 170 200 170 200 170 200 170 200

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 170 200 170 200 170 200 170 200

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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10 Nationella minoriteter 

10.1 Omfattning 

Området omfattar frågor om skydd och stöd för 
de nationella minoriteterna och de historiska 
minoritetsspråken. 

10.2 Utgiftsutveckling 

År 2011 beräknas utgifterna inom området öka 
med 5 miljoner kronor jämfört med 2010 då 
anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 
tillförs medel för att ge fler kommuner möjlighet 
att ansluta sig till de språkliga förvaltnings-
områdena. 

 
Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom område Nationella minoriteter 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Nationella minoriteter  

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 14 80 79 85 85 85 85

Summa område Nationella minoriteter 14 80 79 85 85 85 85
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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10.3 Mål 

Målet för regeringens politik avseende nationella 
minoriteter är (prop. 2008/09:1, bet. 
2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83):  

- att ge skydd för de nationella minoriteterna 
och stärka deras möjligheter till inflytande 
samt stödja de historiska minoritetsspråken 
så att de hålls levande.  

 
Målet har delats upp i tre delområden:  

- diskriminering och utsatthet,  

- inflytande och delaktighet, samt  

- språk och kulturell identitet. 
 
Regeringens och myndigheters uppföljning, 
analys och redovisning av arbetet för att främja 
det övergripande minoritetspolitiska målet ska 
belysa insatserna på området och resultaten av 
sådana insatser inom dessa delområden (prop. 
2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 
2008/09:272). De grupper i Sverige som i dag är 
erkända som nationella minoriteter är judar, 
romer, samer – som också är ett urfolk – 
sverigefinnarna och tornedalingarna. De språk 
som har erkänts som minoritetsspråk är jiddisch, 
romani chib (alla varieteter), samiska (alla 
varieteter), finska och meänkieli. 

10.4 Resultatredovisning 

10.4.1 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultat av insatser inom 
området nationella minoriteter. Inledningsvis 
redovisas hur myndigheternas ansvar på området 
tydliggjorts. Därefter redovisas resultaten under 
rubriker som följer de ovan nämnda 
delområdena. 

Myndigheters ansvar för genomförandet av 
minoritetspolitiken förstärks 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget 
har sedan i januari 2010 i uppdrag att följa upp 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk.  

För att tydliggöra olika myndigheters ansvar 
för minoritetspolitiken och för att förbättra 

återrapporteringen till regeringen har elva 
statliga myndigheter också getts ett särskilt 
regeringsuppdrag i december 2009. 
Myndigheterna är Rikspolisstyrelsen, Social-
styrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens 
skolverk, Statens skolinspektion, Högskole-
verket, Lantmäteriet, Diskrimineringsombuds-
mannen, Ungdomsstyrelsen, Valmyndigheten 
och Statens kulturråd. Myndigheterna ska under 
en treårsperiod följa upp, analysera och redovisa 
till Länsstyrelsen i Stockholms län hur deras 
insatser bidragit till att uppnå det minoritets-
politiska målet och effekterna av dessa. Den 
första redovisningen ska lämnas senast den 15 
oktober 2010. 

Diskriminering och utsatthet  

Att skydda de nationella minoriteterna innebär 
att värna om de mänskliga rättigheterna, 
motverka diskriminering av personer som tillhör 
nationella minoriteter samt främja respekt i 
samhället för olikheter i ursprung, identitet, 
kultur och språk. Diskriminering på grund av 
etnicitet eller tillhörighet till nationell minoritet 
ska således bekämpas aktivt och de nationella 
minoriteterna ska ges förutsättningar att delta i 
samhällslivet på lika villkor.  

Diskrimineringsombudsmannens arbete 
Under 2009 har Diskrimineringsombudsmannen 
(DO) bl.a. arbetat med barns och elevers rätt till 
skolgång fri från diskriminering. Inom ramen för 
detta arbete har myndigheten bl.a. fokuserat på 
nationella minoritetsbarns möjligheter att 
utveckla sitt minoritetsspråk och kommuners 
skyldighet att anordna modersmålsstöd och 
modersmålsundervisning. DO utreder för 
närvarande anmälningar som inkommit rörande 
brister i modersmålsstöd i samiska och i romani 
chib.  

Under 2009 har DO särskilt inriktat sitt 
arbete på frågor om diskriminering av romer. 
Myndighetens och även den tidigare Ombuds-
mannen mot etnisk diskriminering långsiktiga 
arbete med att bl.a. öka romers kunskap om 
mänskliga rättigheter har bidragit till att romer i 
ökad utsträckning anmäler diskriminering och 
hävdar sina rättigheter. Under 2009 har DO 
mottagit drygt 30 anmälningar från romer och 
framgång har nåtts i sju ärenden genom någon 
form av upprättelse. 
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DO har låtit genomföra en analys av mediers 
rapportering om romer. Vidare har DO i en 
kartläggning av förekomst och omfattning av 
diskriminering på bostadsmarknaden genomförd 
av Institutet för bostads- och urbanforskning vid 
Uppsala universitet funnit att romer är en 
särskilt utsatt grupp. Myndigheten arbetar med 
en rapport om erfarenheter från implemen-
teringen av EU:s rasdiskrimineringsdirektiv i 
förhållande till romer i Sverige.  

En reformerad grundlag 
Regeringen har i december 2009 till riksdagen 
överlämnat propositionen En reformerad 
grundlag (prop. 2009/10:80). I propositionen 
föreslås bl.a. att bestämmelsen i 1 kap. 2 § 
regeringsformen om skydd för vissa minoriteter 
ändras.  

Förslaget innebär att det samiska folket ska 
omnämnas särskilt i målsättningsstadgandet för 
att tydligare ge uttryck för att samerna är ett 
urfolk och inte bara en nationell minoritet. I 
propositionen föreslås också att målsättnings-
stadgandet om det allmännas ansvar att främja 
minoriteters möjligheter att behålla och utveckla 
ett eget kultur- och samfundsliv ska göras 
obligatoriskt för att återspegla Sveriges åtagan-
den enligt bl.a. Europarådets ramkonvention om 
skydd för nationella minoriteter. 

Riksdagen har behandlat förslagen en första 
gång i juni 2010. Förslagen kommer att be-
handlas en andra gång i riksdagen under hösten 
2010. 

Särskilda insatser för romer 
Regeringen har fortsatt att arbeta särskilt för att 
förbättra romernas situation både i Sverige och 
internationellt. I Sverige har arbetet framförallt 
bedrivits av Delegationen för romska frågor som 
haft i uppdrag att vara nationellt pådrivande i 
arbetet med att förbättra romers situation i 
Sverige (dir. 2006:101). Delegationen över-
lämnade i juli 2010 sitt slutbetänkande Romers 
rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 
2010:55) till regeringen. 

Under 2009 har delegationen fortsatt stödja 
det lokala arbetet med romska frågor samt 
fortsatt sin kunskapsinhämtning inför slut-
betänkandet genom samråd med romer. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har den 1 
januari 2010 fått i uppdrag av regeringen att 
stödja de kommuner som inom ramen för 
delegationens arbete påbörjat ett utvecklings-
arbete avseende den romska minoriteten. I 

uppdraget ingår också att förmedla kontakter 
från den romska minoriteten till ansvariga 
myndigheter. 

Internationellt har arbetet bedrivits främst 
inom ramen för Europarådet och EU. Ett antal 
konferenser som på olika sätt behandlat 
romernas situation har genomförts bl.a. under 
det svenska ordförandeskapet i Europeiska 
unionens råd hösten 2009. Några slutsatser från 
konferenserna var att genomförandet av interna-
tionella överenskommelser och riktlinjer måste 
utvecklas bättre på lokal nivå, att sektors-
ansvariga måste bli bättre involverade i och ta 
ansvar för att förbättra romernas situation och 
att samordningen och samarbetet på alla nivåer 
behöver förbättras. 

Jämställdhetssatsningen inom minoritetspolitiken  
Under 2008–2010 genomför regeringen en 
särskild satsning för att stärka nationella 
minoritetskvinnors ställning i samhället (prop. 
2007/08:1) finansierad med medel från den 
särskilda jämställdhetssatsningen (anslag 3:1 
Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgifts-
område 13, Integration och jämställdhet). 
Satsningen består av flera delar och genomförs av 
Ungdomsstyrelsen, Sametinget, Statens folk-
hälsoinstitut, Folkbildningsrådet och Uppsala 
universitet. Bland åtgärderna finns kart-
läggningar, stöd till organisationer som bedriver 
jämställdhetsarbete, samt riktade insatser till 
stöd för minoritetskvinnors delaktighet i 
politiken och i näringslivet. Kartläggningarna har 
bl.a. visat att det i den offentliga sektorn liksom 
inom folkbildningen finns en generell bristande 
på kunskap om de nationella minoriteterna och 
om deras eventuella särskilda behov. Satsningen 
har inneburit att Sametinget och de politiska 
partierna samt flera organisationer har kunnat 
påbörja ett aktivt jämställdhetsarbete.  

Andra uppdrag för att öka kunskapen om de 
nationella minoriteterna 
Statens folkhälsoinstitut har haft i uppdrag att 
kartlägga hälsosituationen hos de nationella 
minoriteterna och lämna förslag på hur hälso-
främjande och förebyggande folkhälsoarbete 
bland dessa grupper ska kunna bedrivas. Upp-
draget redovisades i april 2010. Av rapporten 
framgår bl.a. att det finns en bristande kunskap 
hos majoritetsbefolkningen och myndigheterna 
om de nationella minoriteterna, deras kultur, 
rättigheter och minoriteternas hälsosituation och 
att det finns behov av hälsoförbättrande insatser 
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bland de nationella minoriteterna på olika nivåer 
i samhället. Förslagen i rapporten bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Hemsida om nationella minoriteter 
I regeringens minoritetspolitiska strategi 
konstateras att en ökad kunskap om 
minoritetsrättigheter bland de nationella 
minoriteterna stärker de nationella 
minoriteternas egenmakt (prop. 2008/09:158, 
bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272). För att 
öka berörda gruppers kunskaper har Sametinget 
i uppdrag att etablera och driva hemsidan 
minoritet.se. Hemsidan lanserades i december 
2009 och innehåller bl.a. information om 
minoritetsrättigheter, minoritetspolitik, natio-
nella minoriteter samt minoritetsspråken. 

Inflytande och delaktighet 

I målet för minoritetspolitiken ingår att stärka de 
nationella minoriteternas möjligheter till 
inflytande i frågor som berör dem inom viktiga 
samhällsområden.  

Skyldighet att samråda 
Genom den nya lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, som trädde i 
kraft den 1 januari 2010, har de nationella 
minoriteternas möjligheter till inflytande stärkts. 
Lagen föreskriver att förvaltningsmyndigheter 
ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt 
det är möjligt samråda med representanter för 
dessa grupper. Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Sametinget har i uppdrag att följa upp 
samråden. 

Samrådsmöten och samrådsformer  
Under 2009 och 2010 har samrådsmöten genom-
förts med ansvarigt statsråd och företrädare för 
de nationella minoriteterna där frågor som berör 
dessa grupper behandlats.  

Inom ramen för det nationella uppföljnings-
ansvaret för minoritetspolitiken har Läns-
styrelsen i Stockholms län och Sametinget under 
2010 påbörjat arbetet med samrådsmöten med 
företrädare för de nationella minoriteterna.  

För att stärka samers, sverigefinnars och 
tornedalingars förutsättningar för samråd och 
dialog med kommunerna inom respektive 
förvaltningsområde har ett särskilt statsbidrag 
utgått under 2010 på 400 000 kronor var till 

Sverigefinländarnas delegation, Svenska torne-
dalingarnas riksförbund respektive Sametinget.  

Myndigheter som haft uppdrag på minoritets-
området har också samrått med referensgrupper 
under arbetets gång. 

Statsbidrag till företrädare för de nationella 
minoriteterna  
För 2009 har 3,8 miljoner kronor utbetalats i 
statsbidrag enligt förordningen (2005:765) om 
statsbidrag för nationella minoriteter till 7 av 14 
sökande organisationer.  

I samband med att Länsstyrelsen i 
Stockholms län gavs ett uppföljningsansvar 
avseende minoritetspolitiken övertog myndig-
heten ansvaret för bidragshanteringen avseende 
statsbidrag till nationella minoriteters 
organisationer från Ungdomsstyrelsen. För 2010 
har totalt 4,6 miljoner kronor utbetalats i 
statsbidrag till fem organisationer som företräder 
andra nationella minoriteter än samer. Bidrag till 
samiska organisationer till stöd för verksamhet 
inom minoritetspolitiska området utbetalas av 
Sametinget. För 2009 och 2010 uppgår bidraget 
till sammanlagt 200 000 kronor per år.  

Språk och kulturell identitet 

Att stödja de nationella minoritetsspråken så att 
de hålls levande innebär att de nationella 
minoriteterna ska ges möjligheter att tillägna sig, 
använda och utveckla sitt modersmål samt 
utveckla en egen kulturell identitet. De 
nationella minoriteterna ska kunna överföra sitt 
minoritetsspråk och sin kultur till nästa 
generation. De nationella minoritetsspråken, 
som utgör en del av det svenska kulturarvet, ska 
kunna bevaras och utvecklas som levande språk i 
Sverige. 

Genom den nya lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk har det all-
männa ett särskilt ansvar för att skydda och 
främja de nationella minoritetsspråken och att i 
övrigt främja de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i 
Sverige. 

Under 2009 genomfördes ett antal möten och 
konferenser med bl.a. kommunföreträdare i 
syfte att förbereda genomförandet av 
regeringens minoritetspolitiska strategi och 
ikraftträdandet av lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
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Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholms län 
och minoritetsorganisationer har på olika sätt 
arbetat aktivt med att sprida kunskap om 
minoritetsreformen. 

Regeringens arbete med minoritetsspråk inom 
utbildningsväsendet redovisas under utgifts-
område 16, Barn och ungdomsutbildning. 

Utvidgade förvaltningsområden 
Under 2009 fördelades 6 miljoner kronor i 
bidrag till sju kommuner och ett landsting inom 
förvaltningsområdena för samiska respektive 
finska och meänkieli för åtgärder i enlighet med 
den tidigare lagen om nationella minoriteter. 

Syftet med det förstärkta skyddet inom de 
språkliga förvaltningsområdena är att höja 
minoritetsspråkens status, synliggöra språket 
och att öka samhällsservicen på minoritetsspråk. 
Från och med den 1 januari 2010 har antalet 
kommuner som ingår i förvaltningsområden för 
minoritetsspråk utökats från sju kommuner till 
38 kommuner. Det innebär att 13 kommuner 
tillkommit i förvaltningsområdet för samiska 
och 18 kommuner i förvaltningsområdet för 
finska. Regeringen har genom minoritets-
reformen även infört en möjlighet för 
kommuner att ansöka om frivillig anslutning till 
ett förvaltningsområde. Under 2010 har 
regeringen beviljat fyra kommuner sådan an-
slutning. Därmed har ett förstärkt minoritets-
skydd införts i 42 kommuner. Enligt 
förordningen (2009:1299) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk får dessa 
kommuner liksom nio landsting statsbidrag med 
49 miljoner kronor under 2010. 

Möjligheten till frivillig anslutning har 
inneburit att olika minoritetsorganisationer 
uppvaktat kommuner i denna fråga. Detta har 
varit särskilt påtagligt i den sverigefinska 
gruppen. Exempelvis har intresset bland sverige-
finnar och samer för förskola på minoritets-
språket visat sig vara stort. I flera av de nya 
förvaltningsområdena förbereds nu förskole-
verksamhet helt eller delvis på minoritetsspråket. 

I de nya kommunerna i förvaltningsområdena 
har arbetet under 2009 och 2010 bl.a. handlat om 
att inom organisationen förmedla kunskap om 
den nya lagstiftningen, kartlägga personalens 
språkkunskaper, se över den egna organisationen 
för att kunna ge service på minoritetsspråk, 
skapa lokala samrådsformer och påbörja en 
dialog med de nationella minoriteterna om det 
fortsatta arbetet. 

Aktiva revitaliseringsinsatser 
Institutet för språk och folkminnen fördelar 
under 2010 3,4 miljoner kronor till olika typer av 
språkprojekt i enlighet med förordningen 
(2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för 
de nationella minoritetsspråken. Intresset för 
statsbidraget har varit mycket stort. När 
ansökningstiden gick ut i maj 2010 hade 130 
ansökningar inkommit till myndigheten. 

Sametinget har under 2010 påbörjat 
etableringen av samiskt språkcentrum i Tärnaby 
respektive Östersund. Regeringen har avsatt 6 
miljoner kronor för ändamålet. Språkcentrumen 
ska aktivt främja och stimulera ökad användning 
av samiska i samhället, bistå med sakkunskap, 
utveckla metoder för att stärka enskildas förut-
sättningar att använda och återta det samiska 
språket samt sprida kunskap om revitalisering. 
Insatser som riktar sig till barn och ungdomar 
ska prioriteras särskilt.  

Vid regeringens samråd med de nationella 
minoriteterna har det framkommit att en rad 
ytterligare åtgärder behövs på utbildningssidan 
för att stärka barns och ungdomars möjligheter 
att tillägna sig och utveckla sitt minoritetsspråk. 
Bristen på lärare som kan undervisa i och på 
nationella minoritetsspråk behöver t.ex. åtgärdas, 
vilket även Europarådet rekommenderat. I juni 
2010 gav regeringen Högskoleverket i uppdrag 
att föreslå åtgärder för hur Sverige på ett bättre 
sätt kan uppfylla åtagandena i Europarådets 
minoritetsspråkskonventioner när det gäller 
tillgång på lärare som kan undervisa i och på de 
nationella minoritetsspråken. 

Vidare innebär uppdraget att Högskoleverket 
ska, om det bedöms lämpligt, efter dialog med 
berörda lärosäten, föreslå förändringar i 
nuvarande ansvarsfördelning mellan de lärosäten 
som anordnar utbildningar i nationella 
minoritetsspråk. Högskoleverket ska redovisa 
uppdraget senast den 30 april 2011. 

Regeringen har i mars 2010 tillsatt en 
referensgrupp för revitalisering av de nationella 
minoritetsspråken. Referensgruppen ska bistå 
regeringen med sakkunskap i revitaliserings-
frågor, följa utvecklingen på området, identifiera 
förbättringsområden, utgöra en arena för 
erfarenhetsutbyte samt initiera en dialog rörande 
revitalisering med ytterligare aktörer i samhället.  

Kultur och språkvård  
Institutet för språk och folkminnen (SOFI) ska 
bl.a. verka för att den offentliga förvaltningen 
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använder de nationella minoritetsspråken finska, 
meänkieli, romani chib och jiddisch enligt 
gällande lagar och förordningar. Sametinget har 
motsvarande uppdrag avseende samiskan. 

I juni 2010 anordnade SOFI i samarbete med 
Lantmäteriet och Trafikverket en konferens för 
kommuner rörande god ortnamnssed och 
minoritetsspråkiga ortnamn i syfte att öka 
kommunernas medvetenhet om regelverket på 
området. 

I villkoren för statligt presstöd finns vissa 
särskilda regler för ekonomiskt stöd till 
dagstidningar som vänder sig till språkliga 
minoriteter. Riksdagen beslutade i juni 2010 om 
ändringar i presstödet med anledning av 
propositionen Nya villkor för stödet till 
dagspressen (prop. 2009/10:199, bet. 
2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308). I 
propositionen gör regeringen bedömningen att 
initiativ till ett samarbete bör tas med berörda 
myndigheter och aktörer i Finland och Norge 
för att underlätta utgivningen av gräns-
överskridande dagstidningar på meänkieli och 
samiska. Ett sådant samarbete kan innehålla en 
undersökning av förutsättningarna för 
gränsöverskridande tidningssamarbeten på de 
aktuella språken. 

Statens kulturråd har i uppdrag att stödja och 
främja de nationella minoriteternas språk och 
kultur. Sedan 2002 lämnas för detta ändamål bl.a. 
ett allmänt kulturstöd som för 2009 uppgick till 
8 miljoner kronor. Kulturrådet lämnar också 
särskilda bidrag för bokutgivning och tid-
skriftsproduktion på de nationella minoritets-
språken.  

Rapportering om den Europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk 
Sverige ratificerade den Europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk år 2000. Var 
tredje år ska konventionsstaterna lämna en 
rapport till Europarådet om efterlevnaden av 
konventionen. I början av hösten 2010 lämnar 
Sverige den fjärde periodiska rapporten till 
Europarådet. Rapporten lyfter fram de för-
ändringar som skett under de senaste tre åren, 
inte minst den nya minoritetspolitiska strategin, 
och svarar också på den kritik och de 
rekommendationer Europarådet lämnade under 
den tredje övervakningsomgången. Europarådet 
har bl.a. rekommenderat Sverige att överväga 
geografisk utvidgning av förvaltningsområdena, 
vidta insatser på utbildningsområdet, vidta 

åtgärder för att bevara sydsamiskan, främja 
utgivning av en dagstidning på samiska 
respektive meänkieli samt främja användningen 
av minoritetsspråk i kontakter med myndigheter 
och domstolar. 

10.4.2 Analys och slutsatser  

Regeringens minoritetspolitiska arbete under 
2009 och innevarande år har präglats av 
förberedelser inför och det initiala skedet av 
genomförandet av minoritetsreformen. 
Reformen har inneburit att de nationella 
minoriteternas rättigheter stärkts, att det 
allmännas ansvar förtydligats och att 
förutsättningarna för minoritetspolitikens 
genomförande har förbättrats både centralt och 
lokalt. Möjligheten för kommuner att ansöka 
om frivillig anslutning till förvaltningsområden 
och kravet på samråd har inneburit att 
minoritetsorganisationer uppvaktat kommuner. 
Vidare har en rad initiativ tagits under hösten 
2009 och våren 2010 för att stärka nationella 
minoriteters möjligheter att vara delaktiga i 
frågor som berör dem på lokal nivå. Därutöver 
pågår diskussioner om frivillig anslutning till ett 
förvaltningsområde i ca tio kommuner. 

Minoritetsreformen innebär även att 
regeringen skapat bättre förutsättningar för att 
Sverige ska kunna leva upp till de folkrättsliga 
åtagandena rörande nationella minoriteter. De 
vidtagna åtgärderna innebär att mycket av den 
kritik som Europarådet riktat mot Sveriges 
efterlevnad av minoritetskonventionerna är 
beaktad. När det gäller rekommendationer på 
utbildningsområdet har regeringen i minoritets-
politiska strategin aviserat att den avser att 
återkomma i frågan (prop. 2008/09:158, bet. 
2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272). 

Genom att ett nationellt uppföljningsansvar 
införts, statliga myndigheters ansvar för de 
minoritetspolitiska målen förtydligats och 
återrapporteringen till regeringen förbättrats, har 
regeringen bättre förutsättningar att följa den 
fortsatta utvecklingen på området. 

Inom området Diskriminering och utsatthet 
har DO framförallt uppmärksammat 
diskriminering av romer och samer. 
Erfarenheterna från deras arbete visar att ett 
systematiskt främjandearbete för att sprida 
kunskap om mänskliga rättigheter och 
diskrimineringslagen är ett viktigt verktyg för att 
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öka medvetenheten bland grupper som är 
särskilt utsatta för diskriminering. Olika studier 
på området har dock visat på fortsatt bristande 
kunskap i offentlig förvaltning både vad gäller 
deras rättigheter och eventuella särskilda 
situation och behov. En annan viktig del inom 
området diskriminering och utsatthet är jäm-
ställdhetsarbetet. Genom riktade insatser har ett 
sådant arbete kunnat påbörjas som redan givit 
resultat men också visat på fortsatta behov.  

Inom området Inflytande och delaktighet har 
de nationella minoriteternas rättsliga möjligheter 
till inflytande förstärkts. Det ökade ekonomiska 
stödet till minoriteterna ger också bättre 
förutsättningar att bedriva samråd och att öka 
kunskapen om minoritetsrättigheter inom 
grupperna. Informationsinsatser som genom-
förts bland de nationella minoriteterna har varit 
av stor betydelse för att stärka de nationella 
minoriteternas egenmakt eftersom kunskap om 
rättigheter är en grundförutsättning för att 
kunna nyttja dessa. Hur möjligheterna till 
inflytande och förverkligandet av samråd på 
lokal nivå används måste dock bevakas 
fortsättningsvis. 

Det rättsliga regelverket på området och det 
allmännas ansvar för att främja minoritets-
språkens bevarande har förtydligats och ger 
bättre förutsättningar att verka för revitalisering 
av minoritetsspråken. Medlen för revitalisering 
och etableringen av samiska språkcenter ger 
också de nationella minoriteterna fler 
möjligheter att genomföra olika språkprojekt. 

10.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar 
när det gäller Länsstyrelsen i Norrbottens läns 
verksamhet avseende nationella minoriteter. 

10.6 Politikens inriktning 

Tio år efter det att Sverige ratificerade 
ramkonventionen om skydd för nationella 
minoriteter och den europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk finns nu ett 
ramverk för att förverkliga det minoritets-
politiska målet genom den minoritetspolitiska 
strategin. Kommunernas, landstingens och 

statliga myndigheters ansvar för minoritets-
politikens genomförande har förtydligats. 
Förutsättningar har skapats för ökat inflytande 
för de nationella minoriteterna och för att 
förstärka minoritetsspråken. Ett system för 
uppföljning är på plats. Under det kommande 
budgetåret kommer politiken framför allt att 
inriktas på att följa genomförandet av den 
minoritetspolitiska strategin och att identifiera 
eventuella hinder i förverkligandet.  

Myndigheters och kommuners ansvar för 
genomförandet av minoritetspolitiken 
De statliga myndigheternas och kommunernas 
ansvar för genomförandet av minoritetspolitiken 
är central. Kunskapen om de nationella 
minoriteternas rättigheter är dock begränsad i 
såväl den egna organisationen som i verk-
samheten och behöver därför fördjupas. 
Myndigheter och kommuner måste därför finna 
former för att kontinuerligt bevaka och beakta 
de nationella minoriteternas rättigheter och 
intressen i det ordinarie arbetet. Regeringens 
insatser på området syftar till att förstärka detta 
arbete. 

Den lokala nivån är särskilt viktig. Det är först 
när rättigheter får genomslag på lokal nivå – där 
beslut som rör enskilda oftast fattas – som 
intentionerna i minoritetspolitiken kan för-
verkligas och minoritetspolitiken kan få reell 
betydelse i människors vardag. Erfarenheterna 
från det tidigare minoritetsarbetet i Norrbotten 
visar att det är viktigt att kommunerna – särskilt 
inom förvaltningsområdena – kan få aktivt stöd i 
sitt arbete, vilket de nu kan få av Länsstyrelsen i 
Stockholms län och Sametinget. Samordning 
och samarbete mellan kommunerna kan också 
underlätta och effektivisera det minoritets-
politiska arbetet, särskilt i små kommuner. 

Diskriminering och utsatthet 
Ett systematiskt arbete för att främja kunskapen 
om de mänskliga rättigheterna bland de 
nationella minoriteterna kan ytterligare stärka 
dessa gruppers egenmakt. Diskriminerings-
ombudsmannens insatser på området är ett 
viktigt bidrag till detta arbete. Det handlar dels 
om att enskilda ska känna till sina rättigheter och 
därmed ha möjlighet att kunna kräva sin rätt, 
dels att skapa förtroende mellan samhällets 
företrädare och enskilda som lever i en utsatt 
situation. Inom ramen för regeringens dialog 
med det civila samhällets organisationer om 
deras roll i det framtida arbetet för de mänskliga 
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rättigheterna i Sverige, som påbörjas under 
hösten 2010, kommer dessa frågor också finnas 
med. 

Arbetet för ökad jämställdhet behöver fortsatt 
stödjas och utvecklas. Kvinnor och män bland de 
nationella minoriteterna ska liksom 
majoritetsbefolkningens kvinnor och män ha 
samma möjligheter och rättigheter. 
Erfarenheterna av det påbörjade samarbetet 
mellan kvinnor bland de nationella minoriteterna 
bör tas tillvara. 

Det är oacceptabelt att det svenska välfärds-
samhället inte lyckas ge romska kvinnor och 
män, flickor och pojkar, samma förutsättningar i 
livet som andra medborgare. I betänkandet 
Romers rätt – en strategi för romer i Sverige 
(SOU 2010:55) lämnas förslag som syftar till att 
åtgärda dessa brister. Förslagen behandlas för 
närvarande.  

På internationell nivå kommer Sverige att 
fortsätta driva på arbetet för att öka romers 
sociala och ekonomiska inkludering i samhället, 
samt minska diskriminering och anti-ziganism. 

Inflytande och delaktighet 
Samrådsskyldigheten i lagen (2009:724) om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk har 
medfört en mobilisering inom de nationella 
minoriteternas organisationer. Detta engage-
mang bör tas tillvara eftersom dessa 
organisationer är en resurs i förändringsarbetet.  

Kommunerna och landstingen har ett ansvar 
att utveckla formerna för samråd så att samtliga 
nationella minoriteter har möjlighet att utnyttja 
samråden och göra sina röster hörda, såväl 
kvinnor som män, i frågor som berör dem. Detta 
oavsett om de är medlemmar i minoritets-
organisationer eller inte.  

Statsbidraget till kommuner och landsting 
inom förvaltningsområdena behöver användas på 
ett kostnadseffektivt sätt till det som är mest 
angeläget. Genom samråd och ömsesidigt 
ansvarstagande kan de fortsatta prioriteringarna i 
det lokala arbetet slås fast. Detta skapar 
transparens i användningen av ekonomiska 
resurser och ger bättre samsyn och långsiktighet 
i det fortsatta minoritetspolitiska arbetet.  

Språk och kulturell identitet 
Att rädda ett hotat språk kräver ansvarstagande, 
engagemang, långsiktighet och medvetet 
revitaliseringsarbete. Genom att satsa på barn 
och ungdomar är det också möjligt att uppnå 
positiva resultat inom en relativt begränsad tid. 

Antalet talare kan således ökas genom att 
språklagens och minoritetslagens intentioner 
efterlevs. 

Det är mycket angeläget att insatserna inom 
minoritetspolitiken kommer igång utan större 
dröjsmål, eftersom läget för vissa av minoritets-
språken är allvarligt. Om de mindre samiska 
varieteterna ska kunna återta förlorad mark och 
fortleva som levande språk i Sverige, behöver 
antalet talare ökas inom en snar framtid. Att få 
till stånd förskoleverksamhet på samiska inom 
förvaltningsområdet är därför av avgörande 
betydelse för samiskans bevarande.  

Kommunerna behöver informera familjer som 
tillhör nationella minoriteter om rätten till 
modersmålsstöd och modersmålsundervisning i 
minoritetsspråket. Familjer som önskar stöd och 
undervisning behöver ges möjlighet till det. 

Det är också viktigt att fortsätta det 
långsiktiga arbetet med aktiv revitalisering och 
att stödja de nationella minoriteternas egna 
språkarbete. Regeringen bedömer att det finns 
ett fortsatt behov av revitaliseringsinsatser som 
kan genomföras av organisationer och stiftelser. 
Det är angeläget att ta vara på den optimism som 
de nationella minoriteterna nu visar i 
språkfrågorna för att därmed förstärka arbetet 
med att bryta och vända den pågående 
språkbytesprocessen. Även arbetet med att 
sprida kunskap om revitaliseringsmetoder 
behöver fortsätta eftersom enskilda behöver 
konkreta verktyg för att kunna återta språket. 

Antalet kommuner där förstärkt minoritets-
skydd ska säkerställas har ökat väsentligt genom 
utvidgningen av förvaltningsområdena. Stats-
bidraget till kommuner och landsting inom 
förvaltningsområdena ger större möjligheter att 
arbeta aktivt med att förbättra de nationella 
minoriteternas situation på det lokala planet. 
Regeringen välkomnar att fler kommuner visat 
sig vara villiga att ta större ansvar för minoritets-
politiken genom frivillig anslutning. Regeringen 
vill också ge fler kommuner möjlighet att ansluta 
sig som frivillig kommun och avsätter ytterligare 
resurser för detta. 

Att höja de nationella minoritetsspråkens 
status i Sverige handlar om attitydförändrande 
arbete och att öka kunskapen om de nationella 
minoriteternas språk och kultur som en del av 
det svenska kulturarvet. Majoritetssamhällets 
ökade förståelse för frågorna och intentionerna i 
minoritetspolitiken påverkar även de nationella 
minoriteternas vilja att bevara sina språk. 
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Regeringen anser därför att arbetet med att 
synliggöra och öka kunskapen om de nationella 
minoriteterna behöver fortsätta. Det är särskilt 
viktigt att kommunerna lever upp till inten-
tionerna i läroplanen att alla elever i Sverige ska 
ges kunskap om de nationella minoriteterna. 

Att synliggöra de nationella minoriteternas 
närvaro i lokalsamhället stärker också språk-
bevarandet. Bland annat behöver arbetet med 
skyltning med minoritetsspråkiga namn fortsätta 
och intensifieras.  

10.7 Budgetförslag 

10.7.1 7:1 Åtgärder för nationella 
minoriteter 

Tabell 10.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 14 224  
Anslags- 
sparande 129

2010 Anslag 80 417 1 
Utgifts- 
prognos 78 622

2011 Förslag 85 417   

2012 Beräknat 85 417   

2013 Beräknat 85 417   

2014 Beräknat 85 417   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används till åtgärder för nationella 
minoriteter såsom statsbidrag till kommunerna i 
språkliga förvaltningsområden. Anslaget används 
även för Länsstyrelsens i Stockholms län och 
Sametingets kostnader för uppföljning enligt 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk. 

Regeringens överväganden 

Anslaget ökas med 5 miljoner kronor fr.o.m. 
2011 för att finansiera ytterligare statsbidrag till 
de kommuner som frivilligt ansluter sig till de 
språkliga förvaltningsområdena. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 85 417 000 kronor anvisas under 
anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 
för 2011. För åren 2012–2014 beräknas anslaget 
till 85 417 000 kronor respektive år. 
 
Tabell 10.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 80 417 80 417 80 417 80 417

Förändring till följd av:  

Beslut 5 000 5 000 5 000 5 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 85 417 85 417 85 417 85 417

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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11 Medier 

11.1 Omfattning 

Kapitlet omfattar dagspress, radio och television. 
Området är delat mellan utgiftsområdena 1 
Rikets styrelse och 17 Kultur, medier, trossam-
fund och fritid. I den del av budgetpropositionen 
som behandlar det senare utgiftsområdet åter-
finns en mer utförlig beskrivning och analys av 
medieområdet. 

11.2 Budgetförslag 

11.2.1 8:1 Presstödsnämnden 

Tabell 11.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 6 280  
Anslags- 
sparande 307

2010 Anslag 6 787 1 
Utgifts- 
prognos 6 746

2011 Förslag 6 128   

2012 Beräknat 6 189 2  

2013 Beräknat 6 276 3  

2014 Beräknat 6 410 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 6 128 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 6 128 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 6 120 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Presstödsnämndens för-
valtningskostnader. Presstödsnämndens huvud-
sakliga uppgift är att fördela det statliga stödet 
till dagspressen. 

 

Regeringens överväganden 

Tabell 11.2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:1 Presstödsnämnden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 6 787 6 787 6 787 6 787

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 41 109 206 365

Beslut 300 303 307 314

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 000 -1 010 -1 024 -1 047

Övrigt 3  -9

Förslag/ 
beräknat 
anslag 6 128 6 189 6 276 6 410

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av preliminärt beräknade samordningsvinster 
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvalt-
ningen. 

 
Presstödsnämnden har fram till den 31 juli 2010 
fullgjort kansligöromålen åt Taltidnings-
nämnden. Riksdagen beslutade i juni 2010 att 
Taltidningsnämnden avvecklas som myndighet 
(prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 
2009/10:130, 2009/10:131) och att Taltidnings-
nämndens verksamhet förs över till Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket. Förändringen trädde i 
kraft den 1 augusti 2010.  

Mot bakgrund av att Presstödsnämnden inte 
längre fullgör kansligöromål åt Taltidnings-
nämnden till följd av omorganiseringen minskas 
anslaget från och med 2011 med 700 000 kronor. 
Regeringen föreslår att 6 128 000 kronor anvisas 
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under anslaget 8:1 Presstödsnämnden för 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
6 189 000 kronor, 6 276 000 kronor respektive 
6 410 000 kronor. 

11.2.2 8:2 Presstöd 

Tabell 11.3 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 550 946  
Anslags- 
sparande 33 187

2010 Anslag 567 119 1 
Utgifts- 
prognos 569 983

2011 Förslag 567 119   

2012 Beräknat 567 119   

2013 Beräknat 567 119   

2014 Beräknat 567 119 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för bidrag till dagspressen. 
Presstöd lämnas i form av driftsstöd och 
distributionsstöd. Utgifterna för stödet styrs 
bl.a. av antalet stödberättigade tidningar och 
storleken på dessa tidningars upplagor. 

Regeringens överväganden 

Tabell 11.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:2 Presstöd 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 567 119 567 119 567 119 567 119

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 567 119 567 119 567 119 567 119

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Riksdagen beslutade i juni 2010 om nya villkor 
för stödet till dagspressen (prop. 2009/10:199, 
bet. 2009/106:KU42, rskr. 2009/10:308). Dessa 
ändringar träder i kraft den 1 januari 2011.  

Regeringen föreslår att 567 119 000 kronor 
anvisas under anslaget 8:2 Presstöd för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 

567 119 000 kronor, 567 119 000 kronor respek-
tive 567 119 000 kronor. 

11.2.3 8:3 Myndigheten för radio och tv 

Tabell 11.5 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 0  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 0 1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 25 178   

2012 Beräknat 25 422 2  

2013 Beräknat 25 777 3  

2014 Beräknat 26 331 4  
1 Myndigheten bildades den 1 augusti 2010. Under 2010 har medel disponerats 
från anslag 8:4 Radio- och TV-verket samt 8:5 Granskningsnämnden för radio och 
TV 
2 Motsvarar 25 178 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 25 178 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 25 143 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Myndigheten för radio och 
tv:s förvaltningskostnader. Myndigheten an-
svarar för bl.a. tillstånd, avgifter och registrering 
som rör ljudradio- och tv-sändningar riktade till 
allmänheten, för granskning och tillsyn av 
programföretagen samt bevakning av utländska 
radio- och tv-sändningar som riktas till den 
svenska allmänheten. Anslaget får även användas 
för avvecklingskostnader hänförbara till avveck-
lingen av Granskningsnämnden för radio och 
TV och Radio- och TV-verket. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 11.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:3 Myndigheten för radio och tv 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2   

Beslut 25 178 25 422 25 777 26 368

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -37

Förslag/ 
beräknat 
anslag 25 178 25 422 25 777 26 331

1 Myndigheten bildades den 1 augusti 2010. År 2010 har medel disponerats från 
anslag 8:4 Radio- och TV-verket samt 8:5 Granskningsnämnden för radio och TV. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av preliminärt beräknade samordningsvinster 
i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvalt-
ningen. 

 
Myndigheten för radio och tv bildades den 
1 augusti 2010 och övertog då de ansvars-
områden som tidigare åvilat Radio- och TV-
verket samt Granskningsnämnden för radio och 
TV. Dessa myndigheter avvecklades den 31 juli 
2010. 

Delar av verksamheten vid Myndigheten för 
radio och tv finansieras genom att medel anvisas 
från rundradiokontot till statsbudgetens 
inkomstsida. För 2011 föreslås att 7 570 000 
kronor delfinansierar myndighetens verksamhet 
(se utgiftsområde 17, avsnitt 14.6.6). 

Regeringen föreslår att 25 178 000 kronor 
anvisas under anslaget 8:3 Myndigheten för radio 
och tv för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 25 422 000 kronor, 
25 777 000 kronor respektive 26 331 000 kronor.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 11.7 Offentligrättslig verksamhet – Lokalradioavgift 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 121 729 0  

Prognos 2010 134 203 0  

Budget 2011 136 350 0  

Tabell 11.8 Offentligrättslig verksamhet särskild avgift 
(bötesmedel) 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 1 800 0  

Prognos 2010 2 600 0  

Budget 2011 2 000 0  

 
Sedan 2003 och fram till och med den 31 juli 
2010 har Radio- och TV-verket ansvarat för 
inkassering och eventuell indrivning av särskild 
avgift enligt radio- och tv-lagen. Under 2009 
inkasserades sammanlagt cirka 1 800 000 kronor 
i särskilda avgifter. Ansvaret för dessa uppgifter 
övertogs den 1 augusti 2010 av Myndigheten för 
radio och tv.  
 
Tabell 11.9 Offentligrättslig verksamhet – Avgifter för 
tillstånd att sända tv 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 1 200 0 1 200 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
Möjligheten att utlysa och meddela tillstånd för 
marksänd tv är beroende av hur stort frekvens-
utrymme som fördelats för sådana sändningar. 
Hur många tillstånd som kan meddelas är också 
beroende av hur det tillgängliga utrymmet 
fördelats mellan olika tjänster och tekniska 
lösningar. Ansökningsavgiften uppgick 2010 till 
30 000 kronor per ansökt programtjänst. 
 
Tabell 11.10 Uppdragsverksamhet – Utgivningsbevis 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 235 821 -586

(varav tjänsteexport)  

Prognos 2010 250 800 -550

(varav tjänsteexport)  

Budget 2011 250 800 -550

(varav tjänsteexport)  

 
Radio- och TV-verket har från 2003 fram till den 
31 juli 2010 fått utfärda utgivningsbevis för 
webbsidor m.m. Denna uppgift övertogs den 
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1 augusti 2010 av Myndigheten för radio och tv. 
En ansökningsavgift om 2 000 kronor per an-
sökan eller ändringsansökan tas ut enligt för-
ordningen (2002:916) om avgifter i vissa 
yttrandefrihetsärenden. Verksamheten är av-
giftsfinansierad och målet är att eftersträva att 
avgifterna ska täcka myndighetens kostnader 
fullt ut. Myndigheten för radio och tv arbetar 
aktivt med att informera om möjligheten att 
söka utgivningsbevis för att på detta sätt öka 
avgiftsintäkterna. Trots detta råder fortfarande 
ett underskott för denna verksamhet. Åtgärder 
för att verksamhetens intäkter och kostnader ska 
balanseras kan därför bli nödvändiga. 
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12 Sieps samt EU-information 

12.1 Budgetförslag 

12.1.1 9:1 Svenska institutet för 
europapolitiska studier samt EU-
information 

Tabell 12.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 18 025  
Anslags- 
sparande 27

2010 Anslag 18 920 1 
Utgifts- 
prognos 18 647

2011 Förslag 18 899   

2012 Beräknat 19 092 2  

2013 Beräknat 19 362 3  

2014 Beräknat 19 799 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 18 898 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 18 899 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar18 899 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Svenska institutet för europapolitiska studier 
(Sieps) tar fram forskningsbaserade analyser och 
annat underlag i frågor om utvecklingen av 
Europeiska unionen och Sveriges europapolitik. 
Inom anslaget finansieras vidare viss verksamhet 
från regeringens sida för information om EU 
och utvecklingen i samarbetet inom unionen. 

Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inga erinringar och bedömer 
att årsredovisningen för Sieps i allt väsentligt är 
rättvisande. 

Regeringens överväganden 

Sieps ska ta fram forskningsbaserade analyser 
och annat underlag i frågor om utvecklingen av 
Europeiska unionen och Sveriges Europapolitik, 
göra analyser och underlag tillgängliga för 
regeringen och andra aktörer samt delta i 
internationellt utbyte. Sieps forsknings- och 
utredningsverksamhet bedrivs huvudsakligen 
inom ramen för tre övergripande teman: makt 
och demokrati i EU, EU:s roll i världen samt 
effekter av EU:s politik.  

Under år 2009 har Sieps publicerat olika 
skrifter och analyser samt anordnat ett antal 
välbesökta seminarier. Spridning av rapporter 
och analyser via myndighetens webbplats har 
ökat i betydelse. Myndigheten har även utvecklat 
det internationella utbytet.  

Genom ny instruktion för Sieps ändrade 
regeringen Sieps ledningsform från en styrelse-
myndighet till en enrådighetsmyndighet, se 
förordningen (2008:748) med instruktion för 
Svenska institutet för europapolitiska studier. 
Enligt den nya instruktionen ska det vid 
myndigheten finnas ett insynsråd med uppdrag 
att vara rådgivande organ till myndighetschefen 
samt en direktör som tillika är myndighetschef.  

För 2011 föreslår regeringen att anslaget ska 
uppgå till 18 889 000 kronor. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget uppgå till 
19 092 000 kronor, 19 362 000 kronor respektive 
19 799 000 kronor. 
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Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-
information 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 18 920 18 920  18 920 18 920

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 -21 172 442 879

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 18 889 19 092 19 362 19 799

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
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1.1 Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de 
Stockholmsbaserade ambassadörerna 

I. Beskickningar 

(sidoackrediteringar inom parentes) 
 
Abu Dhabi 
(Doha, Manama) 
Abuja 
(Accra, Banjul, Lomé, Porto Novo) 
Addis Abeba 
(Djibouti) 
Alger 
Amman 
Ankara 
Astana1)  
Athen 
Bagdad 
Bamako 
(Bissau, Conakry, Niamey, 
Nouakchott, Ouagadougou) 
Bangkok 
(Manila, Rangoon, Vientiane) 
Belgrad 
(Podgorica) 
Berlin 
Bern 
(Vaduz) 
Bogotá D.C. 
(Caracas, Panamà, Quito,) 
Brasilia 
(Paramaribo) 
Bryssel 
(Luxemburg) 
Budapest 
Buenos Aires 
(Asunción, La Paz, Montevideo) 
Bukarest 
Canberra 
(Apia, Honiara, Nuku`alofa 
Port Moresby, Port Vila, Suva, Wellington) 
Chisinau 
Damaskus 
(Beirut) 
Dar es Salaam 
(Antananarivo) 
Dhaka 
Guatemala 
(Managua, San José, San Salvador, Tegucigalpa) 
Haag 
Hanoi 
Harare 
(Lilongwe, Port Louis) 

Havanna 
Helsingfors 
Islamabad 
Jakarta 
(Dili) 
Kabul 
Kampala 
Kairo 
Khartoum 
(N’Djamena) 
Kiev 
Kigali1) 
Kinshasa 
(Bangui, Brazzaville, Libreville, Malabo, 
Yaoundé) 
Kuala Lumpur 
Köpenhamn 
La Paz1) 
Lissabon 
(Praia, Sao Tomé) 
London 
Luanda 
Lusaka 
Madrid 
(Andorra la Vella) 
Maputo 
(Mbabane) 
Mexico 
Minsk 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 

om en kredit på räntekonto i Riksgälds-
kontoret på högst 355 000 000 kronor för 
att tillgodose Kammarkollegiets behov av 
likviditet i samband med inrättande av nya 
myndigheter (avsnitt 3.8.2), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den 
statliga budgetprocessen ingå avtal för 
utveckling och underhåll av informations-
systemet Hermes som medför behov av 
framtida anslag på högst 45 000 000 kronor 
under 2012–2016 (avsnitt 3.8.3), 

3. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
om en kredit på räntekonto i Riksgälds-
kontoret på högst  100  000 000 kronor för 
att tillgodose Statens tjänstepensionsverks 
behov av likviditet i pensionshanteringen 
(avsnitt 5.6.2), 

4. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Statens fastighetsverk för 2011–2013 
(avsnitt 8.5.1),  

5. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
att Statens fastighetsverk får ta upp lån intill 
ett belopp av 12  000  000  000 kronor i 
Riksgäldskontoret för investeringar i fastig-
heter i enlighet med vad regeringen 
förordar (avsnitt 8.5.1), 

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå 
avtal om underhåll av bidragsfastigheter 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 

30  000 000 kronor under 2012 och 2013 
(avsnitt 8.5.2), 

7. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Fortifikationsverket för 2011–2013 (avsnitt 
8.5.3), 

8. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
att Fortifikationsverket får ta upp lån intill 
ett belopp av 9 700 000 000 kronor i Riks-
gäldskontoret för investeringar i mark, 
anläggningar och lokaler i enlighet med vad 
regeringen förordar (avsnitt 8.5.3),  

9. bemyndigar regeringen att för 2011 för 
Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta 
om lån i Riksgäldskontoret för 
investeringar i anläggningstillgångar som 
används i verksamheten intill ett belopp av 
5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på 
räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett 
belopp av 185 000 000 kronor (avsnitt 
11.5), 

10. godkänner att Sverige medverkar i kapital-
höjningen i Europeiska utvecklingsbanken 
(EBRD) och bemyndigar regeringen att 
ikläda staten betalningsansvar i form av 
statliga garantier till EBRD som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett 
belopp om högst 541 590 000 euro (avsnitt 
12.5.1), 

11. godkänner att Sverige medverkar i kapital-
höjningen i Nordiska Investeringsbanken 
(NIB) och bemyndigar regeringen att 
ikläda staten betalningsansvar i form av 
statliga garantier till NIB som inklusive 
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tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett 
belopp om högst 1 963 299 161 euro 
(avsnitt 12.5.2), 

12. godkänner ändringen av stadgarna i NIB 
som innebär att kapitalstocken ökar i 
enlighet med kapitalhöjningen under p. 11 
(avsnitt 12.5.2), 

13. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning, såvitt avser anslag som 
står till regeringens disposition (anslagen 
1:1–1:14, 1:16 och 1:17), enligt följande 
uppställning: 
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Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen 

 
14. bemyndigar Riksrevisionen att för 2011 ta 

upp lån i Riksgäldskontoret för 
investeringar i anläggningstillgångar som 
används i verksamheten intill ett belopp av 
17 000 000 kronor (avsnitt 15.5.1), 

15. för budgetåret 2011 anvisar ett anslag under 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning för Riksrevisionen enligt 
följande uppställning: 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp   

1:1 Statskontoret Ramanslag 84 975

1:2 Kammarkollegiet Ramanslag 79 406

1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen Ramanslag 44 485

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor Ramanslag 2 443

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. Ramanslag 10 785 000

1:6 Finanspolitiska rådet Ramanslag 7 357

1:7 Konjunkturinstitutet Ramanslag 52 850

1:8 Ekonomistyrningsverket Ramanslag 108 614

1:9 Statistiska centralbyrån Ramanslag 532 268

1:10 Bidragsfastigheter Ramanslag 340 000

1:11 Finansinspektionen Ramanslag 286 154

1:12 Riksgäldskontoret Ramanslag 306 973

1:13 Bokföringsnämnden Ramanslag 11 203

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter Ramanslag 2 370

1:15 Riksrevisionen1 Ramanslag 299 031

1:16 Finansmarknadsforskning Ramanslag 30 000

1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse  Ramanslag 25 000

Summa  12 998 129
1 Anslag avsett för Riksrevisionen. 
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2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 

2.1 Omfattning 

I utgiftsområdet ingår i likhet med tidigare år 
statlig förvaltningspolitik (avsnitt 3), offentlig 
upphandling (avsnitt 4), statliga arbetsgivar-
frågor (avsnitt 5), statistik samt prognos- och 
uppföljningsverksamhet (avsnitt 6–7). Vidare 
ingår fastighetsförvaltning (avsnitt 8), Finans-
inspektionens tillsyn m.m. (avsnitt 9), Riks-
gäldskontorets finans- och skuldförvaltning 
(avsnitt 10), Kredit till annan stat (avsnitt 13) 
samt normgivning i redovisningsfrågor (avsnitt 
14).  

Några mindre förändringar av utgiftsområdets 
innehåll är att gemensamma e-förvaltnings-
projekt av strategisk betydelse och verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen föreslås 
få egna anslag (avsnitt 3). Vidare hanteras hela 
den statliga inköpssamordningen under utgifts-
området (avsnitt 4). Andra förändringar är att 
finansmarknadsforskning föreslås få ett eget 
anslag (avsnitt 9), att Sjunde AP-fondens kredit-
behov hanteras under utgiftsområdet (avsnitt 
11) och att ett nytt avsnitt om kapitalhöjningar i 
vissa finansiella institutioner tillkommit (avsnitt 
12).  

Utgiftsområdet omfattar ett femtontal 
förvaltningsmyndigheter under regeringen, ett 
tiotal nämnder m.m. och Riksrevisionen under 
riksdagen (avsnitt 15).  

I en bilaga redovisas statsförvaltningens 
utveckling . 
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

1:1 Statskontoret 81 82 82 85 85 87 89

1:2 Kammarkollegiet 47 60 59 79 70 71 73

1:3 Verksamhetsstöd för den statliga 
budgetprocessen 0 44 45 46 47 

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 13 19 18 2 2 2 2

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 9 992 10 147 10 186 10 785 10 891 11 199 11 607

1:6 Finanspolitiska rådet 7 7 8 7 7 8 8

1:7 Konjunkturinstitutet 51 53 52 53 53 54 55

1:8 Ekonomistyrningsverket 117 124 120 109 105 106 109

1:9 Statistiska centralbyrån 501 521 508 532 525 532 538

1:10 Bidragsfastigheter 304 280 280 340 180 180 180

1:11 Finansinspektionen 238 285 279 286 269 273 278

1:12 Riksgäldskontoret 260 304 278 307 310 313 321

1:13 Bokföringsnämnden 9 9 9 11 11 12 10

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 2 2 2 2 2 2 2

1:15 Riksrevisionen 287 296 297 299 302 307 314

1:16 Finansmarknadsforskning 30 29 30 30 31 31

1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av 
strategisk betydelse 4 4 25 25 26

Äldreanslag 

2010 01:03 Avveckling av Verket för 
förvaltningsutveckling 38 11 11  

2008 01:04 Täckning av merkostnader för lokaler 4  

2008 01:11 E-legitimationer -0  

2003 01:06 Folk- och bostadsstatistik 57 43  

Totalt för UO2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 12 006 12 234 12 266 12 998 12 915 13 247 13 664
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
Utgiftsområdets utfall för 2009 uppgick till 
12 006 miljoner kronor och var därmed 106 
miljoner kronor (0,9 procent) högre än vad som 
anvisades i statsbudgeten och 628 miljoner 
kronor (5,5 procent) högre än 2008. 

Den främsta förklaringen till det högre 
utfallet är att utfallet för anslaget 1:5 Statliga 
tjänstepensioner m.m. blev 56 miljoner kronor 
högre än vad som anvisades i statsbudgeten och 
531 miljoner kronor (5,6 procent) högre än 
2008. Vissa manuellt utbetalda förmåner blev 
något högre än väntat och såväl förmåns-
utbetalningarna som antalet förmånstagare har 
ökat under året. 

En annan förklaring är utfallet på 57 miljoner 
kronor för äldreanslaget (2003) 1:6 Folk- och 
bostadsstatistik.  

En tredje förklaring är att utfallen för de tre 
anslagen 1:3 Avveckling av Verket för förvalt-
ningsutveckling m.m., 1:9 Statistiska centralbyrån 
och 1:11 Finansinspektionen inkluderar de 
sammanlagt 61 miljoner kronor som anvisades 
på tilläggsbudget för 2009 (prop. 2008/09:99, 
bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311 och prop. 
2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 
2009/10:43). 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 12 171 12 171 12 171 12 171

Förändring till följd av:   

Pris- och löne omräkning 2 11 28 52 93

Beslut 159 -48 -47 -79

Övriga makro ekonomiska 
förutsättningar 104 267 459 720

Volymer 351 357 479 640

Överföring till/från andra 
utgiftsområden 17 18 18 19

Övrigt 3 185 122 115 101

Ny ramnivå  12 998 12 915 13 247 13 664
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 
 
Tabell 2.3 Precisering av ramförändringar för utgiftsområdet  
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Tjänstepensioner  638 744 1 052 1 460

- varav LFV  129 118 112 104

Bidragsfastigheter 60 -100 -100 -100

Finans. forskning 30 30 30 30

E-förvaltning 25 25 25 -3

Budgetprocesstöd 21 21 21 21

FI, intern. tillsyn och 
penningtvätt 21 1 1 1

Krus komp.medel till 
RK, Etos-projekt upphör 1 -11 -11 -11

RK, E-delegation och 
normering -2 -2 -2 -2

BFN nya redovisnings-
regelverk 2,5 2,5 2,5 0,5

SCB, kvalitetsarbete, 
äktenskapsreg. o AKU 13,8 1,1 1,1 -3,9

Överklagandenämnd o 
Samtjänstlagen (KamK) 0,8 0,8 0,8 0,8

ESV FUT o EU-revision 5,3 0,3 0,3 0,3

Statskontoret Tandvårds-
reform  -0,5 -0,5 -0,5

Kostnadsmäss anslags-
avräkn, prel PLO 0,2 1,5 1,5 1,6

Förändring jmf med 
BP2010 827 744 1 076 1 493

 
När det gäller föreslagna anslagsförändringar för 
2011 och beräknade anslag för 2012–2014 
framgår av ovanstående tabell att utgifterna för 
statliga tjänstepensioner svarar för mer än tre 

fjärdedelar av förändringen av utgiftsområdets 
ram 2011–2014 jämfört med vad som beräknades 
i budgetpropositionen för 2010. Förutom en 
ökning på grund av förändrade makro- och 
volymantaganden, ökar utgifterna även med 
drygt 100 miljoner kronor till följd av att 
Luftfartsverket löser in delar av sin pensions-
skuld i den statliga försäkringsrörelsen. Det 
innebär att Luftfartsverket betalar en 
engångspremie som redovisas mot inkomsttitel 
och att förmånerna som omfattas av inlösen 
därefter belastar anslaget. 

Andra stora förändringar är att utgifterna för 
bidragsfastigheter minskar mindre än beräknat 
2011. Vidare har tre nya anslag för finansmark-
nadsforskning, gemensamma e-förvaltnings-
projekt av strategisk betydelse och verksamhets-
stöd för den statliga budgetprocessen tagits upp 
på statsbudgeten. Det senare anslaget finansieras 
till cirka hälften inom utgiftsområdet och till 
hälften från övriga utgiftsområden. 

Utgiftsområdets sammansättning i real-
ekonomiska termer är oförändrat sedan 2008. 
Totalt 84 procent utgörs av transfereringar och 
16 procent av verksamhetskostnader. Utgifter 
för investeringar utgör mindre än 1 procent av 
utgiftsområdet.  

2.3 Mål 

Riksdagen har den 2 juni 2010 beslutat om ett 
nytt mål för förvaltningspolitiken inom 
utgiftsområde 2 (prop. 2009/10:175, bet. 
2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315).  

Målet är en innovativ och samverkande stats-
förvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl 
utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och 
som därigenom bidrar till Sveriges utveckling 
och ett effektivt EU-arbete. 

Ett mål för det finansiella systemet beslutades 
av riksdagen efter förslag i budgetpropositionen 
för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 2, bet. 
2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:147). Enligt detta 
gäller att: 

- det finansiella systemet ska vara effektivt 
och tillgodose såväl samhällets krav på 
stabilitet som konsumenternas intresse av 
ett gott skydd,  

- reglering och tillsyn ska bidra till för-
troendet för den finansiella sektorn,  
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- tillsynen ska bedrivas effektivt,  

- statens finansförvaltning ska bedrivas 
effektivt, och  

- kostnaderna för statsskulden ska långsiktigt 
minimeras samtidigt som risken i för-
valtningen beaktas. 

2.4 Resultat  

Turbulensen på de finansiella marknaderna och 
dess inverkan på samhällsekonomin har fortsatt 
att prägla utgiftsområdet. Detta framgår särskilt 
av avsnitt 2.4.2, 2.6.1 och 9–13. 

Omfattningen och innehållet i statens egen 
verksamhet har redovisats i skrivelsen 
Årsredovisning för staten 2009 (skr. 
2009/10:101).  

Resultatredovisning har även lämnats i 
skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och 
skuldförvaltning 2005–2009 (skr. 2009/10:104), i 
skrivelsen Redovisning av AP-fondernas 
verksamhet t.o.m. 2009 (skr. 2009/10:130), i 
propositionen Offentlig förvaltning för 
demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 
2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 
2009/10:315) samt i skrivelsen Villkoren för 
Sveriges kredit till Lettland m.m. (skr. 
2009/10:244).  

Den övriga resultatredovisningen görs i 
avsnitt 2.4.2 och avsnitt 3–15.  

Utgiftsområdets kompetensförsörjning 
Utgiftsområdets personalram har minskat med 
knappt 300 årsarbetskrafter mellan 2008 och 
2009 på grund av avvecklingen av Premie-
pensionsmyndigheten och Verket för förvalt-
ningsutveckling. Personalramen uppgick 2009 
till 3 700 årsarbetskrafter, motsvarande ca 4 000 
anställda, varav Statistiska centralbyrån (SCB) 
svarade för en tredjedel. Fördelningen mellan 
kvinnor och män är den samma som för staten 
som helhet (51 procent kvinnor och 49 procent 
män). Närmare hälften av personalen finns inom 
Stockholmsområdet, jämfört med 20 procent för 
staten som helhet. Personalstyrkan har en något 
högre genomsnittlig lön, högre medelålder (47 
år) samt fler tillsvidareanställda och heltids-
anställda än staten som helhet. Personalomsätt-
ningen var någon procentenhet högre, men sjuk-
frånvaron något lägre än genomsnittet för staten. 
Skillnaderna mellan enskilda myndigheter inom 

utgiftsområdet är stora, t.ex. varierade sjukfrån-
varon mellan 1,5–4,5 procent. 

2.4.1 Den finansiella krisens 
konsekvenser för finansiella sektorn 

Regeringen vidtog under hösten 2008 kraftfulla 
åtgärder för att hantera effekterna av den globala 
finansiella krisen. I oktober 2008 presenterade 
regeringen en omfattande stabilitetsplan med 
såväl omedelbara åtgärder som en omfattande 
stödlagstiftning (prop. 2008/09:61, bet. 
2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17). Dessa 
åtgärder, tillsammans med Riksbankens 
likviditetsstöd, har varit avgörande för att 
återställa förtroendet för den finansiella sektorn.  

Insättningsgarantin förbättras  
Insättningsgarantin har höjts till 500 000 kronor, 
eller ett belopp motsvarande 50 000 euro om det 
är högre. Syftet var att stärka insättarnas 
förtroende och bidra till en stabil inlåning. Ett 
arbete pågår för närvarande för att göra ytter-
ligare förbättringar i insättningsgarantin. Bland 
annat ska utbetalningarna påskyndas och 
spararna få förbättrad information. Belopps-
gränsen för insättningsgarantin kommer att 
harmoniseras inom EU till 100 000 euro.  

Stödprogrammen har förlängts  
För att underlätta finansieringen för solventa 
institut införde regeringen genom förordningen 
(2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. 
ett garantiprogram för medelfristig upplåning. I 
korthet innebär programmet att staten, mot en 
avgift, åtar sig att infria ett instituts förpliktelser 
om det inte kan betala sina långivare. 
Programmet har en ekonomisk ram på 1 500 
miljarder kronor och har förlängts t.o.m. den 31 
december 2010. Från och med den 1 juli  2010 
skärptes villkoren för garantier i enlighet med 
EU-kommissionens riktlinjer, vilket minskar 
risken för att användningen av statliga garantier 
får snedvridande effekter på konkurrensen.  

Utnyttjandet av statliga garantier var stort 
under våren 2009, men allt eftersom den 
finansiella oron avtagit har de utestående 
bankgarantierna minskat. Vid halvårsskiftet 2010 
uppgick det garanterade beloppet till knappt 196 
miljarder kronor, att jämföra med  353 miljarder 
kronor när utnyttjandet var som störst. Alla 
institut har nu lämnat programmet och därmed 
sker ingen nyupplåning. Tidigare har Carnegie 
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Investment Bank, SBAB, SEB Sparbanken 
Gripen, Swedbank, Swedbank Hypotek och 
Volvofinans Bank deltagit i programmet. 

Även förordningen (2009:46) om kapital-
tillskott till solventa banker m.fl. har förlängts 
och gäller t.o.m. den 17 februari 2011. Kapital-
tillskottsprogrammet omfattar maximalt 50 
miljarder kronor och har fram till idag bara 
utnyttjats i samband med Nordeas nyemission 
våren 2009.  

Förutsättningar för en avveckling av stöd-
åtgärderna  
Garantiprogrammet tillkom för att återställa 
funktionen på den privata marknaden för lån 
mellan och till banker som till följd av 
finanskrisen inte fungerade. Efter en längre 
period av normalisering på de finansiella mark-
naderna försämrades situationen abrupt under 
senvåren 2010 till följd av den statsfinansiella 
situationen i Irland, Grekland och några andra 
sydeuropeiska länder. Framför allt drabbades 
bankerna i euroområdet, men det blev generellt 
dyrare och svårare för banker att få tillgång till 
längre finansiering.  

Svenska banker framstår som kapitalstarka i 
ett internationellt perspektiv och har begränsade 
exponeringar mot de EU-länder som har de 
största statsfinansiella problemen. Samtidigt kan 
bankerna påverkas av marknadsoron genom 
indirekta kanaler och smittoeffekter, vilket gör 
läget svårbedömt. Om bankerna möter svårig-
heter att få tillgång till längre finansiering skulle 
det kunna medföra en begränsning av utlåningen 
till allmänheten.  

Regeringens bedömning under våren 2010 var 
därför att det finns ett värde i att ha kvar 
stödprogrammen som en beredskapsåtgärd inför 
en eventuell försämring av läget. Även om 
programmen inte utnyttjas utgör den en 
trygghet för bankernas långivare. Programmen 
bör dock enligt regeringens mening fasas ut när 
situationen så tillåter. Detta bör ske gradvis och i 
samråd med andra EU-länder enligt de principer 
om avveckling av stödåtgärder som antogs av 
EU:s finansministrar (Ekofinrådet) i december 
2009. 

2.4.2 Analys och slutsatser 

Verksamheten inom utgiftsområdet har med 
enstaka undantag bedrivits planenligt, inom 

givna finansiella ramar, enligt uppställda 
kvalitetskrav och med goda kundomdömen. En 
orsak till avvikelserna är de speciella förut-
sättningar som har rått till följd av den finansiella 
oron. Verksamhet har fått prioriterats om, det 
har tagit längre tid än beräknat att bygga upp 
verksamhet bl.a. upphandlingsstödet och avveck-
lingen av Verket för förvaltningsutveckling har 
blivit både dyrare och mer tidskrävande än vad 
som ursprungligen beräknades.   

Regeringen bedömer dock sammantaget att 
myndigheterna i hög grad bidragit till målupp-
fyllelsen genom att effektivisera statsförvalt-
ningen samt stabilisera och kontrollera finans-
marknaderna. Det finns utrymme för fortsatta 
förbättringar av myndigheternas utvecklings- 
och kvalitetsarbete, t.ex. i form av tillskapande av 
nya e-tjänster och en mer utvecklad intern 
styrning och kontroll. 

2.5 Revisionens iakttagelser 

2.5.1 Den årliga revisionen 

Riksrevisionen har bedömt att de allra flesta av 
de årsredovisningar som upprättats av myndig-
heterna inom utgiftsområdet har varit i allt 
väsentligt rättvisande. 

De myndigheter som fått revisionsberättelser 
med invändningar är Avvecklingsmyndigheten 
för Verket för förvaltningsutveckling, som inte 
kostnadsfört framtida lokalkostnader, och SCB, 
som inte redovisat vilka åtgärder som vidtagits 
med anledning av en revisionsrapport (se vidare 
nedan). 

Inom ramen för Riksrevisionens årliga 
revision har två revisionsrapporter tagits fram 
för dels Kammarkollegiets ramavtalsupphandl-
ingar inom IT-området, dels SCB:s IT-miljö för 
statistikproduktion av konsumentprisindex och 
nationalräkenskaperna samt processen för intern 
styrning och kontroll (se vidare avsnitt 3.5.1 och 
6.3.2).  

Från och med 2009 ställs det enligt 3 kap. 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag nya krav på innehållet i 
myndigheternas resultatredovisningar. Riks-
revisionen har för tre myndigheter inom utgifts-
området haft synpunkter på redovisningen av 
volymer och kostnader för prestationer (Arbets-
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givarverket, Finansinspektionen och Konjunk-
turinstitutet, se vidare avsnitt 5.4 och 9.3.2).  

Riksrevisionen har även bedömt att Kammar-
kollegiet kan utveckla sin tillämpning av förord-
ningen (2007:603) om intern styrning och 
kontroll . 

SCB och Statens fastighetsverk har, i likhet 
med tidigare år, erhållit revisorsrapport i enlighet 
med 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa 
finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen). 

2.5.2 Effektivitetsrevisionens 
granskningsrapporter 2009 och 
2010 

Ett tema i Riksrevisionens granskningar under 
2009 och 2010 har varit effektiv förvaltning, 
särskilt omstrukturering av statlig förvaltning 
inklusive e-förvaltning. Följande revisions-
rapporter behandlas i avsnitt 3.5.1: 

- Från många till en – sammanslagningar av 
myndigheter (RiR 2010:3), 

- E-legitimation – en underutnyttjad resurs 
(RiR 2009:26), och  

- IT-investeringar över gränserna (RiR 
2009:18). 

 
Ett annat område för Riksrevisionens 
granskningar har varit risker i statens 
ekonomiska åtaganden och risker i tekniska 
system. Följande rapporter behandlas i avsnitt 
2.6.1, 10.2.1 och 10.3: 

- Säkerheten i statens betalningar (RiR 
2010:13), 

- Statens garantier i finanskrisen (RiR 
2009:26), och 

- Krisberedskap i betalningssystemet – 
Tekniska hot och risker (RiR 2007:28, 
framst. 2007/08:RRS24, bet. 
2007/08:FiU31). 

2.5.3 Pågående effektivitetsrevisioner 

Informationsutbytet mellan myndigheter inför 
utbetalningar till enskilda granskas för när-
varande av Riksrevisionen. Syftet med gransk-
ningen är att undersöka om regeringen och 
myndigheterna utnyttjar den potential elek-
troniskt informationsutbyte har för att öka 

kostnadseffektiviteten, förbättra servicen för 
medborgarna och minska antalet felaktiga 
utbetalningar. 

Riksrevisionen genomför också en granskning 
kring fördyrade IT-utvecklingsprojekt. 

Riksrevisionen har även inlett granskningar av 
om statliga myndigheter gör en tillräcklig 
prövning av outsourcing av IT-verksamheten i 
syfte att säkerställa effektiviteten.  

2.6 Politikens inriktning 

Politikens inriktning för olika delområden 
redovisas i avsnitt 3–14. Nedan redovisas 
regeringens ambitioner inom finansmarknads-
området. 

2.6.1 Regeringens ambitioner inom 
finansmarknadsområdet 

Initiativ för att minska risken för nya 
finansiella kriser 
Ett omfattande arbete pågår på internationell 
nivå för att finna lösningar och implementera 
åtgärder som såväl minskar risken för framtida 
finansiella kriser som dämpar skadeverkningarna 
när en kris inträffar. 

Under det svenska ordförandeskapet hösten 
2009 träffades en överenskommelse inom EU 
om att stärka tillsynen av finansiella institut. 
Bland annat kommer tre nya EU-organ att 
inrättas för tillsynen av gränsöverskridande 
institut. Ett nyinrättat råd kommer samtidigt att 
bedöma systemrisker. Den nya tillsynen kan 
förhoppningsvis vara på plats redan under 2011. 

För att stärka motståndskraften inom de 
enskilda bankerna pågår det en process som 
syftar till att skapa högre kapitalkrav och 
strängare likviditetsregler. Beslut om nya regler 
har nyligen tagits i Baselkommittén och EU-
kommissionen förväntas lägga förslag om 
ändringar i kapitaltäckningsdirektiven (CRD IV) 
under första kvartalet 2011. Initiativet skärper 
den globala finansmarknadsregleringen med 
syfte att stärka institutens motståndskraft vid 
finansiell oro. Ökade kapitalkrav på vissa 
transaktioner och mer hållbara ersättnings- och 
incitamentsystem i den finansiella sektorn är 
redan på väg att genomföras (CRD II och III). 

Arbetet inriktas också på att förbättra hela 
ramverket för krishantering. EU-kommissionen 
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väntas i oktober 2010 lägga fram förslag på de tre 
områdena policykoordinering, krisreglering samt 
finansiering av krisåtgärder. Lagstiftningsförslag 
väntas under 2011.  

Syftet är att uppnå en effektivare och mer 
harmoniserad reglering av myndigheternas 
verktyg för dels tidiga ingripanden dels 
krislösningar. Som en viktig del av ett sådant 
regelverk har frågan om stabilitetsavgifter och 
stabilitetsfonder fått stor  uppmärksamhet.  

Sverige har som första land i EU infört en 
stabilitetsfond som finansieras genom en 
stabilitetsavgift. Kommissionen har i maj 2010 
lagt fram riktlinjer om införande av 
harmoniserade nationella stabilitetsfonder. Det 
pågår ett fortsatt arbete inom EU och förslag 
väntas inom det närmsta året om hur de 
europeiska stabilitetsfonderna ska finansieras.  

Under juli 2010 har även ett förslag till ett 
nytt insättningsgarantidirektiv presenterats. 
Ansatsen i förslaget är att även insättnings-
garantifondernas finansiering och användning 
ska harmoniseras inom EU. Det 
harmoniseringsarbete som nu pågår på EU-nivå 
avseende stabilitetsfonderna och insätt-
ningsgarantin kommer att påverka den svenska 
lagstiftningen. Regeringen har tidigare aviserat 
att stabilitetsavgiften ska riskdifferentieras och 
att en sammanslagning av stabilitetsfonden och 
insättningsgarantin bör övervägas. Det är 
emellertid i dagsläget inte lämpligt att på 
nationell nivå föregå den pågående processen 
inom EU. Regeringen fortsätter därför att aktivt 
delta i beredningen av frågorna inom EU. 

Medlemsstaterna i EU ska senast den 31 
december 2010 se till att täckningen för varje 
insättare sammanlagt uppgår till 100 000 euro i 
enlighet med ett EU-direktiv 1. Regeringen 
förbereder därför ett förslag om att höja 
täckningsnivån för insättningsgarantin. Avsikten 
är att lagändringarna ska träda i kraft vid 
kommande årsskifte.  

En reglering på europeisk nivå bidrar till att de 
nationella tillsynsmyndigheterna i EU-länderna 
har likadana verktyg för krishantering. Därmed 
kommer det att vara lättare att hantera problem 
inom en internationell bankgrupp. För att 

 
 
                                                      
1 Europarlamentets och rådets direktiv 2009/14/EG av den 11 mars 2009 

om ändring av direktivet 94/19/EG om system för garanti av insättningar, 

vad gäller täckningsnivån och utbetalningsfristen. 

förbättra samordningen av det praktiska inter-
nationella krisarbetet har Sverige undertecknat 
en överenskommelse med de nordiska och 
baltiska länderna om att inrätta en internationell 
krishanteringsgrupp. Ett nordiskt-baltiskt 
samarbetsavtal har nyligen ingåtts och arbetet 
enligt detta kommer att inledas under hösten.  

Regeringen kommer att arbeta för att 
regelverket för banker utformas så att deras 
motståndskraft mot kriser stärks och risk-
kontrollen i instituten förbättras. Vidare avser 
regeringen verka för att metoder utvecklas som 
ger tillsynsmyndigheterna möjlighet att upp-
täcka kriser tidigare. Myndigheterna bör ha 
verktyg för att dels kunna ingripa i tid, dels 
kunna lösa uppkomna kriser effektivt. Insättare 
och andra konsumenter måste skyddas på 
lämpligt sätt vid en kris och instituten ska stå för 
finansieringen av krisåtgärder så att skatte-
betalarna kan hållas skadeslösa. 

En kommitté planeras som ska göra en 
översyn av det svenska regelverket för hantering 
av finansiella kriser bl.a. mot bakgrund av de 
lärdomar som kan dras av utvecklingen och 
hanteringen av den senaste finansiella krisen. Det 
övergripande syftet med översynen är att säker-
ställa att regelverket är utformat så att olika slag 
av finansiella kriser i första hand kan förebyggas 
och i andra hand kan lösas på ett effektivt sätt 
samtidigt som skattebetalarnas intressen värnas 
och allmänhetens förtroende för det finansiella 
systemets funktion kan säkerställas. Kommittén 
ska överväga hur den svenska lagstiftningen kan 
anpassas för att effektivt förebygga och 
omhänderta en finansiell kris i såväl ett rent 
nationellt institut som ett institut med 
gränsöverskridande verksamhet, samtidigt som 
regelverket blir förenligt med det arbete som 
pågår inom EU, IMF och G20-gruppen. 

Värdepappersområdet 
Erfarenheter av den finansiella krisen, i kom-
bination med önskemål om att effektivisera 
värdepappersmarknadernas infrastruktur, har 
motiverat ett stort antal förslag till lagstiftnings-
åtgärder som förhandlas eller kommer att för-
handlas i EU inom den närmsta framtiden och 
därefter genomföras i svensk rätt. Dessa åtgärder 
syftar bl.a. till att öka genomlysningen, förbättra 
tillsynen, mildra systemrisker och stärka 
investerarskyddet. 

I EU förhandlas för närvarande ett direktiv-
förslag om förvaltare av alternativa investerings-
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fonder, såsom hedgefonder, riskkapitalfonder 
och fastighetsfonder. Förslaget innebär att 
sådana förvaltare ska stå under tillsyn och 
innehåller bl.a. regler om auktorisation, 
organisation och hantering av risker och 
intressekonflikter. Vidare förhandlas ett förslag 
till ändring av förordningen om kredit-
värderingsinstitut (Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 
september 2009 om kreditvärderingsinstitut 2) 
och ett förslag till ändring av direktivet om 
system för ersättning till investerare 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
97/9/EG av den 3 mars 1997 om system för 
ersättning till investerare). 

Under hösten förväntas EU-kommissionen 
lägga fram resterande förslag till lagstiftning vad 
avseende bl.a. handel med finansiella derivat, 
försäljning av värdepapper som säljaren inte äger 
(s.k. blankning), harmoniserade regler för 
kontoförda värdepapper och system för 
avveckling av förpliktelser på finansmarknaden 
samt regler mot marknadsmissbruk. 

Vad gäller genomförande i svensk lagstiftning 
pågår ett sådant arbete bl.a. avseende ett nytt 
direktiv om fondföretag, s.k. UCITS. Förslaget 
till direktiv innehåller regler om fonder som 
riktar sig till allmänheten och det kännetecknas 
av ett högt konsumentskydd. 

Regeringen välkomnar arbetet med att skapa 
en harmoniserad och konkurrenskraftig 
värdepappersmarknad i Europa med ett 
bibehållet högt konsumentskydd för investerare.  

Försäkringsområdet 
När det gäller försäkringsföretag har regeringen 
påbörjat en fullständig reformering av regel-
verket som sker i tre steg. I ett första steg har 
regeringen föreslagit en modernisering de 
associationsrättsliga reglerna för försäkrings-
företagen (prop. 2009/10:246). Försäkrings-
rörelse ska enligt de föreslagna reglerna kunna 
bedrivas i tre associationsrättsliga former; 
försäkringsaktiebolag, ömsesidiga bolag och 
försäkringsföreningar. Reformen innebär att 
försäkringsaktiebolagen ska tillämpa aktiebolags-
lagen (2005:551) om inte annat föreskrivs i den 
föreslagna försäkringsrörelselagen. Ömsesidiga 
bolag ska även fortsättningsvis utgöra en egen 

 
 
                                                      
2 1 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060). 

associationsrättslig form men ska där så är 
lämpligt följa bestämmelserna i lagen (1987:667) 
om ekonomiska föreningar. Försäkrings-
föreningar blir en särskild form av ekonomisk 
förening som med vissa undantag ska tillämpa 
föreningslagen. Vidare innebär reformen att de 
näringsrättsliga reglerna för försäkrings-
föreningarna anpassas till de regler som gäller för 
bolagen, vilket innebär strängare regler för 
föreningarna, men också nya möjligheter att på 
lika villkor konkurrera med bolagen. 
Regeringens mål har varit att uppnå konkurrens-
neutralitet mellan de olika associationsrättsliga 
formerna.  

I ett andra steg kommer solvensreglerna för 
försäkringsföretagen att reformeras, dvs. de 
regler som syftar till att försäkringsbolag ska ha 
tillräckligt med tillgångar och likviditet för att 
uppfylla åtagandena gentemot de försäkrade. 
EU:s nya solvensregelverk för försäkringsbolag. 
kommer att träda i kraft i slutet av 2012. En 
utredning har tillsatts som ska ge förslag på hur 
dessa regler ska genomföras i svensk rätt (dir. 
2010:14). En viktig fråga som utredningen ska 
överväga särskilt är vilka solvensregler som bör 
gälla för tjänstepensionsinstitut. Regeringen har 
också som ett första steg i genomförandet av 
Solvens II lämnat förslag som ger Finans-
inspektionen möjlighet att förhandsgranska 
interna modeller som försäkringsföretag i 
framtiden ska kunna använda för att beräkna sitt 
kapitalkrav (prop. 2009/10:240).  

I ett tredje steg kommer reglerna för 
livförsäkringsföretagen att ses över, däribland  
flytträttsreglerna. Sedan tidigare har det införts 
flytträtt i nytecknade individuella pensionsför-
säkringar med vissa egenskaper och det har 
gjorts möjligt för branschen att införa flytträtt 
på frivillig väg i gamla försäkringsavtal. Endast 
ett fåtal av de större pensionsbolagen har dock 
frivilligt infört en rätt för försäkringstagarna att 
flytta sitt sparande. För att stärka försäkrings-
tagarnas intressen har regeringen därför under 
året tillsatt en utredning med uppdrag att bl.a. 
lämna förslag till lagstiftning om flytträtt för 
befintligt försäkringssparande (dir 2010:43). 
Därutöver ska utredningen titta på vissa andra 
frågor med syfte att stärka försäkringstagarnas 
intressen i livförsäkringsföretagen. 

Regeringens ambition är att Sverige även 
fortsättningsvis ska ha en effektiv, konkurrens-
kraftig och konsumentvänlig försäkrings-
marknad. 
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Kunniga konsumenter 
I dag erbjuds konsumenterna ett brett utbud av 
finansiella tjänster, samtidigt som krav ställs på 
genomtänkta beslut om t.ex. olika former av 
pensionssparande eller bostadslån. För att fullt 
ut kunna utnyttja valmöjligheterna krävs att 
konsumenterna har tillräckliga kunskaper om 
olika produkters kostnader, risker och för-
väntade avkastning. Finansinspektionen tillförs 
därför även resurser 2011 för att på regeringens 
uppdrag fortsätta att, i samverkan med olika 
berörda aktörer, leda konsumentsatsningen om 
ökad information och förbättrade kunskaper om 
finansiella tjänster. 

Finansmarknadskommittén 
För att stärka utvecklingen inom det finansiella 
området finns det behov av att utveckla 
samverkan mellan finansbranschen, myndig-
heterna och regeringen. En kommitté, Finans-
marknadskommittén (dir. 2009:22) tillsattes 
därför under 2009 och har i uppdrag att utgöra 
ett forum för dialog och samråd kring den 
finansiella sektorns villkor för att främja 
stabilitet, förtroende, effektivitet och utveck-
lingsmöjligheter.  

Kommittén har initierat ett antal 
gemensamma projekt, med fokus på bl.a. EU-
området. Dessa omfattar t.ex. frågor som 
effekterna av de kommande kapitalkraven på 
banker och försäkringsföretag samt frågor om 
finansiell folkbildning. Inom ramen för 
kommitténs arbete träffar finansmarknads-
ministern två gånger per år koncerncheferna för 
de större finansiella företagen i Sverige för att 
diskutera aktuella regleringsfrågor. 

Bekämpning av penningtvätt och terrorism-
finansiering 
Regeringen kommer under 2011 att fortsätta att 
aktivt delta i och driva det internationella sam-
arbetet kring att sätta höga globala standarder 
för att motverka att de finansiella systemen 
utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av 
terrorism, bl.a. i Financial Action Task Force 
(FATF). FATF är standardsättare inom ovan 
nämnda områden och har även i uppdrag att följa 
upp hur medlemsländerna följer FATF:s rekom-
mendationer och föreslå förbättringsåtgärder. 
Finansinspektionen har tilldelats särskilda 
resurser för att samordna tillsynen över de 
aktörer som är skyldiga att följa regelverket om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.  

Krisberedskap 
Det är viktigt att det finns en effektiv reglering 
om hur allvarliga kriser inom betalningssystemet 
ska hanteras och förebyggas. En utredare har 
därför getts i uppdrag att klargöra hur statens 
förmåga att hantera allvarliga kriser i betalnings-
systemet kan stärkas (Fi 2010/1619). Utredaren 
samarbetar med samverkansforumen mellan 
offentliga och privata aktörer i den finansiella 
sektorn (FSPOS och SOES), vilket gör att 
upparbetade erfarenheter kan tas tillvara. 
Utredaren ska redovisa sitt uppdrag i december 
2010. Även Riksrevisionen har i gransknings-
rapporten Krisberedskap i betalningssystemet – 
tekniska hot och risker (RiR 2007:28) påtalat 
behov av klargöranden på området.  

Säkerheten i statens betalningar måste vara 
god och därför har ett arbete initierats för att 
ytterligare stärka säkerheten. Regeringen har 
gett Riksgäldskontoret, Kammarkollegiet och 
Ekonomistyrningsverket i uppdrag att redogöra 
för vilka åtgärder de kommer att vidta för att öka 
säkerheten i statens betalningar (Fi 2010/3400). 
Redogörelsen ska också innehålla en tidsplan för 
insatserna. Uppdragen ska redovisas vid två 
tillfällen under hösten 2010. Riksrevisionen har i 
en rapport, Säkerheten i statens betalningar (RiR 
2010:13), också framfört synpunkter som är 
värdefulla i arbetet. 

Finansinspektionen stärks och effektiviseras 
Finansinspektionen har till uppgift att bidra till 
ett stabilt och väl fungerande finansiellt system 
och till konsumentskyddet inom det finansiella 
området. Arbetet med att stärka regelverket för 
samt tillsynen av de finansiella företagen och 
marknaderna har intensifierats. Detta gäller 
också det arbete som bedrivs på internationell 
nivå och inom EU i syfte att minska risken för 
allvarliga finansiella kriser. Detta arbete medför 
ökade krav på Finansinspektionen att aktivt delta 
i arbetet inom såväl EU som globala standard-
sättande organ. Samtidigt ska Finansinspek-
tionen genomföra reformer och övervaka att nya 
regler följs.  

Under 2010 har anslaget för Finans-
inspektionen ökats med 49 miljoner kronor. Av 
beloppet utgör 20 miljoner kronor en tillfällig 
förstärkning som också tillförs under 2011. 
Totalt har anslaget tillförts omkring 80 miljoner 
kronor i resursförstärkning sedan 2008. 
Tillförseln av nya resurser måste dock alltid 
prövas mot befintlig verksamhet för att klargöra 
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möjligheterna till ökad samordning och ökad 
effektivitet inom myndigheten.  

Inom Finansinspektionen pågår ett föränd-
ringsarbete som syftar till att skapa en mer 
effektiv verksamhet. Samtidigt pågår ett arbete 
med att utveckla redovisningen av genomförda 
insatser. Regeringen ser positivt på dessa initiativ 
och avser att följa upp detta arbete innan 
ytterligare resurser tillförs.  

Riksgäldskontorets centrala roll 
Riksgäldskontoret är statens centrala finans-
förvaltning med uppdrag att finansiera det som 
regering och riksdag beslutat. Myndigheten 
ansvarar också för statsskuldens förvaltning, 
statliga garantier och lån samt insättnings-
garantin och investerarskyddet. Sedan hösten 
2008 ansvarar Riksgäldskontoret även för 
hanteringen av statligt stöd till banker och andra 
kreditinstitut enligt lagen (2008:814) om statligt 
stöd till kreditinstitut.  

Huvudinriktningen för statsskuldens förvalt-
ning är att kostnaden för skulden ska minimeras 
samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. 
Under den turbulenta perioden hösten 2008 och 
våren 2009 beslutade regeringen om ändringar i 
de enskilda riktlinjerna vid tre tillfällen. 
Ändringarna avsåg extra emissioner av stats-
skuldväxlar, upphävt löptidsriktvärde för 
nominell kronskuld samt utökat mandat för 
positioner avseende kronans växelkurs. 
Regeringen bedömer att statens upplåning och 
skuldförvaltning har fungerat väl. Regeringen har 
därför för avsikt att i stort bibehålla nuvarande 
styrsystem. Regeringen arbetar dock vidare med 
att utveckla några av styrsystemets enskilda 
delar. 

Regeringen avser att under hösten 2010 lämna 
förslag till riksdagen om en ny budgetlag. Den 
statliga utlåningen föreslås regleras på ett 
liknande sätt som de statliga garantierna. 
Utlåningsmodellen skulle innebära att inkomster 
från räntor och avgifter förs till reservkonton, 
från vilka medel ska användas för att täcka 
konstaterade förluster i statens utlåning och 
åtaganden. De nya bestämmelserna kommer att  
öka effektiviteten i utlåningen.  

Regeringen har gett Riksgäldskontoret i 
uppdrag att senast under hösten 2010 redovisa 
hur en årlig bedömning av riskerna i de samlade 
statliga garantierna kan göras. Syftet är att 
förbättra regeringens underlag för bedömningen 

av statens risker för framtida kostnader inom 
garantiområdet. 

Satsning på finansmarknadsforskning 
Regeringen har uppdragit åt Verket för 
innovationssystem (Vinnova) att, efter samråd 
med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig 
satsning på finansmarknadsforskning. Syftet 
med satsningen är att stödja utvecklingen av 
forskning som är både internationellt kon-
kurrenskraftig och har en hög relevans för den 
finansiella sektorns aktörer i såväl privat som 
offentlig verksamhet. En förutsättning för det 
program som ska tas fram är att finans-
marknadsbranschen bidrar med en betydande del 
av satsningen, med målet att på sikt komma upp 
till motsvarande nivå som staten som helhet 
satsar. Medel motsvarande 30 miljoner kronor 
bör årligen föras till denna forskning.  

Effektivisering av AP-fondernas verksamhet 
En översyn av AP-fondernas regelverk planeras. 
Översynen görs inom ramen för regeringens 
ordinarie arbete utifrån det mandat 
pensionsgruppen har givit.  

Regelverket för AP-fonderna har varit i bruk i 
närmare tio år och det har mot den bakgrunden 
uppstått ett behov att se över reglerna. Syftet är 
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 
en god förräntning av fondkapitalet efter 
kostnader. 

Regeringen avser också att följa upp vilka 
initiativ Första–Fjärde AP-fonderna har tagit för 
att undersöka möjligheter till ytterligare 
samarbete i kostnadsbesparande syfte.  
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3 Statlig förvaltningspolitik 

3.1 Omfattning 

Den statliga förvaltningspolitiken omfattar 
främst principer som gäller generellt i förvalt-
ningen. Det rör bl.a. organisering, styrning, led-
ning och utveckling av de statliga myndighe-
terna. Området omfattar även vissa frågor som 
berör den kommunala förvaltningen, ansvarsför-
delningen och relationen mellan stat och 
kommun, samt frågor om landets indelning i län, 
landsting och kommuner.  

I detta avsnitt ingår myndigheterna Ekonomi-
styrningsverket (ESV), Kammarkollegiet och 
Statskontoret. Myndigheternas verksamhet syf-
tar till att upprätthålla och vidareutveckla en 
effektiv och rättssäker statsförvaltning, bl.a. 
genom att bistå regeringen med beslutsunderlag.  

Statliga arbetsgivarfrågor redovisas i avsnitt 5. 
Utvecklingen i den kommunala sektorn beskrivs 
under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner. Statliga myndigheters verksamhet 
inom olika sakområden behandlas inom respek-
tive utgiftsområde. Vidare redovisas i bilagan 
Statsförvaltningens utveckling en allmän be-
skrivning av organisationsförändringar och 
kompetensförsörjning i staten.  

3.2 Mål 

I enlighet med förslag i propositionen Offentlig 
förvaltning för demokrati, delaktighet och 
tillväxt (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, 
rskr. 2009/10:315), förkortad till 2010 års 
förvaltningspolitiska proposition, beslutade 
riksdagen ett nytt mål för den statliga 
förvaltningspolitiken. Målet är en innovativ och 

samverkande statsförvaltning som är rättssäker 
och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service 
och tillgänglighet och som därigenom bidrar till 
Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.  

3.3 Resultatredovisning 

Målet för den statliga förvaltningspolitiken 
under 2009 var att stärka statsförvaltningens för-
måga att lösa sina uppgifter rättssäkert och 
effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och 
beslutsfattare. Resultatredovisningen görs i 
förhållande till detta mål. 

Resultatredovisningen görs dels avseende 
vissa aspekter av statsförvaltningens utveckling 
som helhet (avsnitt 3.4), dels avseende vissa 
myndigheter inom utgiftsområdet (avsnitt 3.5). 

3.3.1 Den statliga förvaltningens 
organisation och kostnader 

Sedan början av 1990-talet har antalet statliga 
myndigheter minskat. Organisationsföränd-
ringar pågår kontinuerligt i statsförvaltningen. 
Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) myndig-
hetsregister finns det för närvarande 369 myn-
digheter under regeringen.  

Kostnaderna för statens egen verksamhet 
uppgick 2009 till 217,4 miljarder kronor, vilket 
utgör 21 procent av statens totala kostnader. 
Fördelningen av statsförvaltningens driftskost-
nader och jämförelser med 2008 redovisas i tabell 
3.1. 
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Tabell 3.1 Statsförvaltningens driftskostnader 
Miljoner kronor 

 2009 2008 

Personal  104 410 99 040 

Lokaler 16 334 15 949 

Övrig drift 74 170 71 108 

Av- och nedskrivningar1 22 464 23 699 

Totalt 217 378 209 796 
Källa: ESV. 
1 Inkl. vissa garanti- och kreditkostnader. 

 
Kostnaderna har stigit med 7,5 miljarder kronor 
jämfört med 2008, vilket motsvarar en ökning 
om 3,6 procent. Ökningen beror bl.a. på en ökad 
användning av entreprenadtjänster, konsulter 
och andra externa tjänster. De största ök-
ningarna av detta slag finns inom Vägverket, 
Banverket och Försvarsmakten. En stor del av de 
ökade kostnaderna beror också på att de för-
säkringstekniska avsättningarna för 2009 ökade 
jämfört med 2008 till följd av att prisbasbeloppet 
höjdes kraftigt mellan 2008 och 2009. År 2009 
var ca 234 500 personer anställda i statsförvalt-
ningen, vilket är en minskning med ca 1 500 an-
ställda jämfört med 2008. En redovisning av 
kompetensförsörjningen i staten finns i bilagan. 
En närmare redovisning av förvaltningens kost-
nader finns i regeringens skrivelse Årsredo-
visning för staten 2009 (skr. 2009/10:101).  
 
Myndigheternas ledningsformer 
Den vanligaste ledningsformen för förvaltnings-
myndigheter är s.k. enrådighetsmyndighet, som 
leds av en myndighetschef. En majoritet av de 
myndigheter som har denna ledningsform har 
också ett insynsråd. Ledningsformerna utgörs i 
övrigt av styrelsemyndighet respektive nämnd-
myndighet.  
 
Organisations- och strukturförändringar i myndig-
hetsorganisationen 
Regeringen har under 2009 och första halvåret 
2010 genomfört och inlett en rad organisations-
förändringar för att fortlöpande stärka och 
effektivisera förvaltningen. Genom regeringens 
reformer har antalet myndigheter under perio-
den 1 juli 2009–1 juli 2010 minskat med 20 
stycken. En närmare beskrivning av statsförvalt-
ningens utveckling avseende organisations- och 
strukturförändringar m.m. redovisas i bilagan. 

3.4 Resultat avseende 
statsförvaltningens utveckling 

Som stöd för att bedöma den samlade statliga 
förvaltningens utveckling och resultat finns bl.a. 
ESV:s och Statskontorets rapporter och utvärde-
ringar. Det finns också brukarundersökningar av 
myndigheternas verksamhet och underlag från 
forskningsinstitut om allmänhetens förtroende 
för olika samhällsinstitutioner. Vidare finns 
internationella jämförande studier som utförs av 
bl.a. OECD. Ytterligare underlag erhålls av 
Riksrevisionens årliga revision och effektivitets-
revisioner samt Justitiekanslerns (JK) och Riks-
dagens ombudsmäns (JO) tillsyn över och 
granskningar av offentlig verksamhet.  

Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag 
att analysera hur uppföljningen av den statliga 
förvaltningen kan utvecklas (se avsnitt 3.4.3).  

3.4.1 Förvaltningens effektivitet och 
rättssäkerhet 

Utveckling av e-förvaltning 
Sverige avancerade i två internationella mät-
ningar av effektivitet inom offentlig förvaltning 
som presenterades under 2009. I en rapport från 
Europeiska kommissionen avancerade Sverige 
inom de två centrala indexen Tillgänglighet av 
tjänster på internet och Utvecklingsnivå på 
grundläggande tjänster (8th eGovernment 
Benchmark Measurement: Smarter, Faster and 
Better eGovernment). I det index som mäter 
tillgängligheten av 20 tjänster över Internet 
avancerade Sverige från sjunde till femte plats 
bland EU:s 27 medlemsstater. I det andra 
indexet som mäter graden av utvecklingsnivån 
hos tjänsterna avancerade Sverige från sjunde till 
tredje plats.  

I en mätning av The Economist, med ett 
bredare index i vilket e-förvaltning är en del-
komponent, avancerade Sverige från tredje plats 
2008, till andra plats 2009 för att under 2010 
avancera till första plats (The Economist 
Intelligence Unit e-readiness rankings and scores 
2008–2010). 

Inom ramen för OECD-samarbetet utarbetas 
indikatorer för att belysa den offentliga förvalt-
ningens utveckling. Syftet är att ge medlems-
länderna underlag för att analysera sin egen 
förvaltning och jämföra utvecklingen med den i 
andra länder. 
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Av en första rapport som publicerades hösten 
2009 framgår att Sverige ligger långt framme i 
fråga om utveckling av e-förvaltning. Sverige 
klarar sig bäst tillsammans med Norge vid en 
jämförelse med andra länder avseende förvalt-
ningens beredskap, tillgänglighet och använd-
ning av offentliga e-tjänster. OECD:s indika-
torer pekar dock på att det finns behov av att 
öka ansträngningarna när det gäller företagens 
användning av offentliga e-tjänster (OECD 
Government at a Glance 2009). 

Granskningar utförda av JK och JO 
Antalet anmälda tillsynsärenden till JK från 
enskilda eller myndigheter och ärenden som 
inletts på myndighetens eget initiativ uppgick 
under 2009 till cirka 1 500 ärenden. Av dessa för-
anledde 13 ärenden kritik i någon form. Motsva-
rande siffror för 2008 var cirka 1 400 ärenden, 
varav 22 ärenden föranledde kritik i någon form. 

Under 2009 riktade JO bl.a. kritik mot 
myndigheter i 41 fall för långsam handläggning. 
En redovisning av JO:s granskningar ges i JO:s 
ämbetsberättelse för riksdagen (2008/09:JO1). 

Myndigheternas ekonomiadministration 
ESV har rapporterat ekonomiadministrativa 
värden (EA-värden) för myndigheterna inom 
ramen för sitt uppdrag att bistå regeringen med 
att säkerställa att statsförvaltningens interna 
styrning och kontroll är betryggande. ESV har 
för 2009 fastställt EA-värdena för 203 myndig-
heter. Jämfört med föregående år är resultatet 
sammantaget i princip oförändrat.  

Riksrevisionens iakttagelser redovisas i avsnitt 
3.5.1. 

Genomförande av handikappolitiken 
Myndigheten för handikappolitisk samordning 
(Handisam) följer årligen upp hur de statliga 
myndigheterna lever upp till förordningen 
(2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar 
för genomförandet av handikappolitiken. Upp-
följningen visar att 68 procent av myndigheterna 
under 2009 hade en handlingsplan i enlighet med 
vad som föreskrivs i förordningen. Motsvarande 
siffra för 2008 var 69 procent. Uppföljningen 
visar vidare att 78 procent av myndigheterna 
under 2009 hade inventerat sina lokaler till stor 
del eller fullständigt, jämfört med 77 procent för 
2008.  

3.4.2 Förvaltningens nytta för 
medborgare, näringsliv och 
beslutsfattare 

Medborgarnas och näringslivets syn på 
förvaltningen 
Svenskt Kvalitetsindex genomför studier som 
baseras på intervjuer av personer som varit i 
kontakt med en myndighet. De myndigheter 
som uppvisar högst värden på indexet kund-
nöjdhet är Skatteverket, universitet och hög-
skolor samt Lantmäteriverket, medan Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan får lägst 
värden bland de 13 myndigheter som ingår i 
studien (Svenskt Kvalitetsindex 2009). Varia-
tionerna mellan myndigheterna är relativt stora. 
Enligt undersökningen har de granskade myn-
digheterna ett lägre genomsnittvärde än andra 
delar av den offentliga sektorn såsom sjukvården 
samt grund- och gymnasieskolan.  

Jämförelser av brukares eller allmänhetens 
förtroende för olika myndigheter måste dock ta i 
beaktande att olika myndigheter kan ha helt 
skilda verksamheter. Till exempel har myndig-
heter som i första hand arbetar med behovs-
prövning andra förutsättningar än myndigheter 
som arbetar med generell service till allmän-
heten. Jämförelser över tid av förtroendet för de 
statliga myndigheterna är ändå ett betydelsefullt 
underlag för att kunna bedöma förvaltningens 
utveckling inom olika områden. 

En studie av Företagarna som mäter myndig-
heternas service och bemötande gentemot före-
tagen visar att företrädare för de små företagen 
uppfattar det som att de flesta myndigheter har 
förbättrat sin service och sitt bemötande. Listan 
toppas av Bolagsverket, följt av Skatteverket, 
länsstyrelserna, Arbetsmiljöverket, Arbetsför-
medlingen och SCB (Företagarnas myndighets-
ranking 2008). 

3.4.3 Redovisning av vissa 
förvaltningspolitiska åtgärder 

E-förvaltning  

Regeringen tillsatte våren 2009 en delegation för 
e-förvaltning i syfte att uppnå en ökad samord-
ning och koordinering av e-förvaltningen (dir. 
2009:19). Delegationen har i uppdrag att koordi-
nera myndigheternas arbete med e-förvaltning 
på myndighetsövergripande nivå och föreslå hur 
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utvecklingen av e-förvaltning på förvaltnings-
gemensam nivå bör bedrivas. Delegationen läm-
nade i sitt första betänkande Strategi för myn-
digheternas arbete med e-förvaltning (SOU 
2009:86) förslag till en ny strategi för myndig-
heternas arbete med e-förvaltning samt till hur 
styrning och finansiering av utvecklingsarbetet 
kan förbättras. Dessutom föreslås ett antal 
strategiska utvecklingsprojekt. Delegationen 
föreslår bl.a. att en långsiktigt hållbar lösning för 
statens och kommunernas hantering av elek-
tronisk identifiering och signering införs, att 
gemensamma administrativa verksamhetsstöd 
införs samt att vissa myndigheter får ett särskilt 
ansvar inom särskilt utpekade områden för att 
koordinera utvecklingen av e-förvaltningen. I sitt 
andra betänkande Så enkelt som möjligt för så 
många som möjligt (SOU 2010:20) presenterar 
delegationen ett antal strategiska utvecklings-
projekt som delegationen anser bör drivas vidare.  

 
E-förvaltning inom EU 
Sverige driver på utvecklingen av framtidens e-
förvaltning i Europa. Under det svenska ord-
förandeskapet i EU andra halvåret 2009 organi-
serades ett informellt ministermöte och en 
ministerkonferens om e-förvaltning i Malmö. 
Vid ministermötet antogs en deklaration om e-
förvaltning med gemensamma prioriteringar och 
mål. Enligt deklarationen ska den offentliga 
förvaltningen öppnas så att offentlig information 
och offentliga tjänster kan återanvändas av olika 
aktörer. En annan viktig prioritering är att öka 
rörligheten på den inre marknaden genom att 
utveckla e-tjänster som kan underlätta studier, 
arbete och boende i andra medlemsländer än i 
hemlandet. Deklarationen behandlar även frågan 
om hur IT ska användas för att skapa en effektiv 
offentlig förvaltning i Europa. Deklarationen 
kommer att ligga till grund för en ny handlings-
plan inom EU för 2011–2015 som avses att 
presenteras under december 2010. 

 
Samordning av förvaltningens hantering av e-
legitimationer 
Regeringen gav den 17 juni 2010 en särskild 
utredare i uppdrag att förbereda och genomföra 
bildandet av en nämndmyndighet för samord-
ning av statens och kommunernas hantering av 
metoder och tjänster för elektronisk identi-
fiering och signering (e-legitimationer). Myndig-
heten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 
januari 2011 (dir. 2010:69). 

Samordningen innebär effektiviseringar och 
besparingar för kommuner och statliga myndig-
heter genom att deras hantering av e-legiti-
mationer förenklas. För företag och medborgare 
innebär samordningen bl.a. att samma e-legiti-
mation kommer att kunna användas för alla för-
valtningens tjänster. 
 
Elektroniska beställningar i staten 
I regeringens handlingsplan för e-förvaltning 
anges att målet är att göra hela inköpsprocessen 
elektronisk. Regeringen har angett i 
budgetpropositionen 2010 att målet är att 
myndigheterna senast vid utgången av 2013 ska 
kunna hantera utgående beställningar av varor 
och tjänster elektroniskt (se vidare avsnitt 4.3.1). 

Samordning av administrativ stödverksamhet 
I 2010 års förvaltningspolitiska proposition 
anges att regeringen avser att ge några av de 
statliga myndigheter som har inrättat interna 
servicecenter i uppdrag att utveckla dessa. Syftet 
är att genom ökad samordning inom staten öka 
kostnadseffektiviteten och kvaliteten samt för-
bättra möjligheterna till konkurrensutsättning i 
takt med att marknaden utvecklas. Frågan bereds 
för närvarande i Regeringskansliet. 

Vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn  

Den information som framställs eller samlas in i 
den offentliga sektorn är en viktig samhälls-
resurs. Information hos en statlig eller kommu-
nal myndighet kan vara till nytta i en annan 
myndighets verksamhet. Information som sam-
las in eller framställs av myndigheter har ofta 
även användningsområden för aktörer utanför 
den offentliga förvaltningen. Genom att förädla, 
sammanställa och på andra sätt använda infor-
mation kan sådana aktörer skapa nya kom-
mersiella och ideella tjänster och därmed ge 
förutsättningar för samhället att tillgodogöra sig 
det värde informationen kan ha när den används 
för andra ändamål än för myndigheternas egen 
verksamhet. Det kan t.ex. gälla geografisk infor-
mation som vidareutnyttjas i en kommersiell 
navigeringstjänst eller väderinformation som 
används i en tjänst för väderprognoser. 

Den 1 juli 2010 trädde lagen (2010:566) om 
vidareutnyttjande av handlingar från den offent-
liga förvaltningen i kraft. Genom lagen genom-
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förs Europaparlamentets och rådets direktiv 
2003/98/EG av den 17 november 2003 om 
vidareutnyttjande av information från den 
offentliga sektorn, det s.k. PSI-direktivet i 
svensk rätt. Lagen syftar till att främja utveck-
lingen av en informationsmarknad genom att 
underlätta enskildas användning av handlingar 
som tillhandahålls av myndigheter. Lagen inne-
håller bestämmelser som avser att förhindra att 
myndigheter beslutar om villkor för hur hand-
lingar får användas som begränsar konkurrensen. 
Därigenom förbättras förutsättningarna för 
enskilda att utnyttja de informationsresurser 
som finns hos myndigheterna för kommersiella 
och icke-kommersiella ändamål. 

Lokal service 

I 2010 års förvaltningspolitiska proposition gör 
regeringen bedömningen att utgångspunkten för 
utvecklingen av myndigheternas service bör vara 
en så långt möjligt likvärdig tillgång till service 
för alla. Den samverkan som inletts mellan myn-
digheter med behov av lokal närvaro bör utvid-
gas och fördjupas. I betänkandet Se med-
borgarna – för bättre offentlig service (SOU 
2009:92) föreslås åtgärder för att förbättra 
samordningen av den offentliga servicen. 
Betänkandet har remissbehandlats och förslaget 
bereds för närvarande i Regeringskansliet. 

En samordnad statlig inköpssamordning  

Regeringen beslutade den 6 maj 2010 att ge 
Kammarkollegiet i uppdrag att inordna inköps-
verksamheter från vissa myndigheter (dnr 
Fi2010/2733, se vidare avsnitt 4.3.1). 

Uppföljning av förvaltningens utveckling 

Regeringen beslutade den 23 juni 2010 att ge två 
uppdrag åt Statskontoret som rör uppföljning av 
den offentliga förvaltningen. Syftet med upp-
dragen är att regeringen ska få en bättre bild av 
den offentliga förvaltningens resultat och dess 
utveckling samt av hur allmänheten och före-
tagen uppfattar kvaliteten i offentlig verksamhet. 
Uppdragen omfattar såväl statliga myndigheter 
som kommuner och landsting. Enligt det ena 
uppdraget ska Statskontoret genomföra en 

undersökning om allmänhetens och företagens 
uppfattningar om kvaliteten i offentlig verk-
samhet (dnr Fi2010/3496). Enligt det andra upp-
draget ska Statskontoret göra en samlad redo-
visning av den offentliga sektorn och dess 
utveckling, lämna förslag på hur en samlad och 
systematisk uppföljning av produktivitet, kvali-
tet och effektivitet i offentlig sektor kan uppnås 
samt ta fram en modell för förvaltningspolitisk 
uppföljning i staten (dnr Fi2010/3495). 

Utveckling av myndighetsanalyser  

Statskontoret har på uppdrag av regeringen 
genomfört myndighetsanalyser av Länsstyrel-
serna i Gotlands och i Kalmar län, samt av 
Ungdomsstyrelsen, Sametinget, Skogsstyrelsen 
och Fastighetsmäklarnämnden. Myndighets-
analyserna innehåller närmare granskningar av 
myndigheterna och av hur de fullgör sina 
uppdrag. Analyserna innehåller även redogörel-
ser för vilka faktorer som påverkar myndig-
heternas möjligheter och förutsättningar att även 
framöver genomföra sina verksamheter.  

Ledning, styrning och organisation  

Arbetet med att ytterligare utveckla regeringens 
myndighetsstyrning fortsätter på såväl övergri-
pande nivå som inom respektive område. Styr-
ningen verksamhetsanpassas och utvecklas 
löpande bl.a. med inriktningen att bli mer strate-
gisk. I Regeringskansliet genomförs insatser i 
syfte att utveckla arbetet med regeringens 
styrning.  

Organiseringen av den statliga förvaltningen 
är ett viktigt styrinstrument för regeringen. I 
Regeringskansliet pågår ett arbete som syftar till 
att utveckla kvaliteten i arbetet och förbättra 
rutinerna i samband med avveckling eller 
inrättande av myndigheter.  
 
Projekt för en mer strategisk styrning  
Inom området företagande har en projektgrupp 
sett över Regeringskansliets arbetsformer och 
regeringens styrinstrument i syfte att skapa en 
helhetsinriktad styrning med utgångspunkt i 
företagarens vardag samt för att utveckla rege-
ringens styrning av berörda myndigheter (dnr 
Fi2007/9781). Projektgruppen, som redovisade 
sitt uppdrag den 30 september 2009, har gjort en 
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samlad bedömning av hur regeringens myndig-
hetsstyrning kan förändras för att bättre främja 
företagande. Projektet har utarbetat en generell 
metod som kan ligga till grund för en mer 
strategisk styrning även på andra områden. 

Utvecklingen av regeringens resultatstyrning 
behandlas i Förslag till statsbudget, finansplan 
m.m. avsnitt 12.  

Regional indelning och ansvarsfördelning 

Utredningen om översyn av statlig regional 
förvaltning m.m. 
Utredningen om översyn av statlig regional för-
valtning m.m. har i uppdrag att göra en översyn 
av den statliga regionala förvaltningen och bl.a. 
lämna förslag på hur den statliga regionala 
förvaltningen kan bli tydligare, mer samordnad 
och ändamålsenlig (dir. 2009:62). Förslagen 
syftar till att skapa förbättrade förutsättningar 
för dels statlig samordning, dels samordning 
mellan statlig och kommunal nivå. Översynen 
omfattar såväl länsstyrelseorganisationen som de 
statliga myndigheternas geografiska indelning. 
Utredningen har även i uppdrag att lämna 
förslag på ändrad länsindelning i de fall där en 
sådan kan bli aktuell. Utredningen ska redovisa 
sitt uppdrag senast den 15 december 2012. 

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till 
utredningen (dir. 2010:12). Utredningen ska 
utöver det ursprungliga uppdraget pröva om det 
är möjligt att finna en gränsdragning för de 
landsting som ansökt om en ändrad landstings-
indelning som uppfyller de krav som anges i 
lagen (1979:411) om ändring i Sveriges indelning 
i kommuner och landsting.  
 
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län (prop. 2009/10:156) föreslog regeringen 
att försöksverksamheten med ändrad regional 
ansvarsfördelning i Skåne och Västra Götalands 
län skulle göras permanent. Verksamheten regle-
ras genom en ny lag, lagen (2010:630) om regio-
nalt utvecklingsansvar i vissa län, som även om-
fattar Hallands och Gotlands län. Lagen träder i 
kraft den 1 januari 2011. 

Med anledning av riksdagens tillkännagivande 
att Gotlands kommun bör ges möjlighet att 
använda beteckningarna regionfullmäktige och 
regionstyrelse (prop. 2009/10:156, bet. 
2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324) har rege-

ringen beslutat om tilläggsdirektiv till Utred-
ningen om översyn av statlig regional förvaltning 
m.m. (dir. 2010:72). Uppdraget ska redovisas 
senast den 13 december 2010.  

Kredit vid inrättande av nya myndigheter  

Riksdagen har ansett att regeringen i samband 
med budgetpropositionen skulle återkomma till 
riksdagen med en redovisning över hur den nya 
modellen för finansiering av inrättandet av nya 
myndigheter fungerat (bet. 2008/09:FiU2, bet. 
2009/10:FiU2). 

I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag kan 
anskaffningen av tillgångar och övriga utgifter 
för nya myndigheters räkning tillfälligt finansie-
ras från en kredit hos Kammarkollegiet. När 
myndigheten har bildats ska utnyttjad kredit 
inklusive ränta regleras. Denna modell infördes 
2009.  

Krediten har hittills använts vid inrättandet av 
Inspektionen för socialförsäkringen, Pensions-
myndigheten, Trafikverket, Försvarsexportmyn-
digheten och Myndigheten för radio och TV. 

Regeringen bedömer att modellen har fun-
gerat väl. Att den ekonomiadministrativa hante-
ringen flyttats till Kammarkollegiet har inneburit 
att det administrativa arbetet kunnat bedrivas på 
ett kostnadseffektivt sätt. Den särskilda krediten 
för inrättande av nya myndigheter ökar även 
tydligheten i den ekonomiska redovisningen. 
Den minskar dock samtidigt möjligheten att 
utnyttja den flexibilitet som finns med en större 
kredit. Svårigheterna att bedöma storleken på 
kommande investeringsbehov för inrättande av 
nya myndigheter har lett till att krediten 
dimensionerats med marginal och hittills inte 
utnyttjats fullt ut. 

3.5 Resultat avseende vissa 
myndigheter inom utgiftsområdet 

Resultatbedömningen baseras på en övergripan-
de analys och bedömning av det sätt på vilket 
myndigheterna utfört sina uppgifter.  
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Statskontoret  

Statskontoret är regeringens stabsmyndighet för 
utredningar, utvärderingar och uppföljningar av 
statligt finansierad verksamhet. Myndigheten ska 
även bistå regeringen i övergripande frågor om 
den offentliga förvaltningens funktionssätt. 
Inför 2009 stärktes och utvidgades Statskon-
torets roll i enlighet med förslagen i Stabsutred-
ningens slutbetänkande Ett stabsstöd i tiden 
(SOU 2008:22).  

Statskontoret har arbetat med utredningsupp-
drag från och utgjort stabsbiträde till samtliga av 
Regeringskansliets departement. Statskontoret 
har också genomfört uppdrag åt enskilda kom-
mittéer. Antalet genomförda uppdrag har ökat 
jämfört med 2008. Statskontoret har fortsatt att 
följa och granska pågående reform- och utveck-
lingsarbeten i bl.a. Försäkringskassan samt har 
genomfört uppdrag gällande omprövning och 
effektivisering av den offentliga verksamheten.  

Kammarkollegiet  

Kammarkollegiet har till huvuduppgift att till-
handahålla service inom det statliga området, 
främst avseende ekonomi, juridik, kapital-
förvaltning, riskhantering och administration. 
Därutöver har Kammarkollegiet uppgifter inom 
en rad olika verksamheter som bl.a. rör stiftelser, 
avveckling av dödsbon, indelningsfrågor och 
miljörätt.  

Kammarkollegiet har under 2009 tillförts ett 
antal nya arbetsuppgifter och har numera bl.a. 
ansvar för IT-upphandling och upphandlings-
stöd. Som ett led i att renodla Regeringskansliets 
uppgift att biträda regeringen har vissa uppgifter 
av förvaltningskaraktär, bl.a. redovisningen av 
statens aktier, flyttats från Regeringskansliet till 
Kammarkollegiet.  

Under 2009 har Kammarkollegiet prioriterat 
utvecklingsarbete inom bl.a. kapitalförvaltning, 
IT-upphandling och upphandlingsstöd (se 
avsnitt 4). 

Ekonomistyrningsverket  

ESV har bistått regeringen med underlag i syfte 
att öka effektiviteten samt förbättra den interna 
styrningen och kontrollen i statsförvaltningen. 
ESV har även samordnat den statliga intern-

revisionen. Myndigheten har vidare utvecklat 
och förvaltat regelverk och metoder för en ända-
målsenlig ekonomisk styrning i staten. Utveck-
lingen av den ekonomiska styrningen, myndig-
heternas interna styrning och kontroll samt ar-
betet för att motverka felaktiga utbetalningar 
från välfärdssystemen beskrivs utförligare i För-
slag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 12. 

Regeringen gav 2007 ESV i uppdrag att fun-
gera som nationellt revisionsorgan för de EU-
medel som hanteras i Sverige. Under 2009 har 
myndighetens organisation för EU-revisionen 
kommit på plats och verksamhetens kompetens 
har säkerställts. ESV ska granska de EU-program 
och fonder där ansvaret för en sund ekonomisk 
förvaltning och genomförandet av effektiva kon-
troller är delat mellan svenska myndigheter och 
Europeiska kommissionen. ESV ska för varje 
program eller fond lämna en årlig revisionsrap-
port och i anslutning till denna även ett 
revisionsutlåtande. 

ESV har i enlighet med EU-regelverket utfört 
systemgranskningar och finansiell revision för 
ett antal EU-fonder. Då programmen ännu inte 
helt kommit i gång har dock enbart ett fåtal 
granskningar av redovisade kostnader hos stöd-
mottagare utförts.  

3.5.1 Revisionens iakttagelser 

Enmyndighetsreformer 
Riksrevisionen har i rapporten Från många till en 
– sammanslagningar av myndigheter (RiR 
2010:3) redovisat sin granskning av de s.k. 
enmyndighetsreformerna. Riksrevisionens 
huvudsyfte har varit att granska om samman-
slagningarna lett till en större enhetlighet i 
handläggningen. De myndigheter som har gran-
skats är Försäkringskassan, Skatteverket och 
Åklagarmyndigheten. Reformen har för samtliga 
tre myndigheter lett till ett ökat fokus på 
styrningen av rättsliga frågor och ärendehan-
teringsprocesser. Riksrevisionen skriver i sin 
rapport att på samma gång som styrningen har 
centraliserats har de lokala kontoren blivit mer 
självständiga, då avståndet till den högsta beslu-
tande ledningen har blivit större. Ansvaret har 
således centraliserats och decentraliserats på 
samma gång. Riksrevisionen bedömer att möjlig-
heterna att omfördela resurser och ärenden har 
ökat, men att dessa bör utnyttjas i större om-
fattning. Variationerna i handläggningstiderna 
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har minskat medan regionala och lokala skill-
nader i centrala delar av myndighetsutövningen 
till viss del kvarstår. Granskningen av enmyndig-
hetsrefomerna indikerar att det för den enskilde 
medborgaren fortsätter att ha betydelse var i 
landet eller av vem ett ärende avgörs. Genom att 
koncentrera stora delar av verksamheten, och 
därmed möjliggöra en ökad specialisering av 
handläggningen, kan en minskad flexibilitet och 
en sårbarhet i organisationen uppstå. Riksrevi-
sionen rekommenderar regeringen att bl.a. ge 
myndigheterna i uppdrag att följa upp variatio-
nerna i handläggningen.  

Regeringens bedömningar med anledning av 
rapporten redovisas under respektive utgifts-
område (se vidare under utg.omr. 3 avsnitt 3 
utg.omr. 4 avsnitt 3 samt utg.omr. 10 avsnitt 3). 
 
E-legitimation 
I rapporten E-legitimation – en underutnyttjad 
resurs (RiR 2009:19) redovisar Riksrevisionen 
sin granskning av om systemet för e-legitimation 
är rättssäkert, tillgängligt, kostnadseffektivt och 
teknikneutralt samt om regeringen och ansvariga 
myndigheter har agerat i enlighet med riks-
dagens intentioner på området. Riksrevisionens 
bedömning är att systemet för e-legitimationer 
har haft en positiv effekt på utvecklingen av e-
förvaltningen och att det till stora delar uppfyller 
de krav på rättssäkerhet, tillgänglighet, kostnads-
effektivitet och teknikneutralitet som riksdagen 
har uttalat. Riksrevisionen framhåller dock att 
det finns mindre brister i nämnda avseenden, 
bl.a. att den valda upphandlingsmodellen med-
fört inlåsningseffekter och att den tekniska 
utvecklingen därför inte stimulerats på ett sätt 
som hade varit möjligt. Vidare framhålls att 
användningen av e-legitimationer kunde ha 
främjats genom en mer aktiv marknadsföring. 
Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att 
flera av de påpekade bristerna kan avhjälpas 
genom att genomföra E-delegationens förslag. 
Regeringen gav därför den 17 juni 2010 en 
särskild utredare i uppdrag att förbereda och 
genomföra bildandet av en nämndmyndighet för 
samordning av statens och kommunernas 
hantering av metoder och tjänster för 
elektronisk identifiering och signering (e-
legitimationer). Myndigheten ska kunna inleda 
sin verksamhet den 1 januari 2011 (dir. 2010:69). 

 

IT-investeringar 
I rapporten IT-investeringar över gränserna (RiR 
2009:18) bedömer Riksrevisionen att en generell 
översyn av registerlagstiftningen är nödvändig 
och att regeringen behöver bli tydligare i sin 
styrning, finansiering och uppföljning av samver-
kande myndigheters IT-investeringar eftersom 
staten annars inte har förutsättningar att bedriva 
sin verksamhet med fullt kapacitetsutnyttjande. 
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att 
överväga ett antal åtgärder i syfte att underlätta 
myndigheternas genomförande av IT-investe-
ringar.  

Riksrevisionen noterar vidare att E-delega-
tionen har redovisat nya former för hur viktiga 
samverkansprojekt ska rapportera hinder för IT-
investeringar. En sådan ordning kan ge E-delega-
tionen och regeringen bättre förutsättningar att 
få till stånd den tvärsektoriella samordning som 
krävs för att hantera hinder i strategiska IT-
projekt. E-delegationen har i sitt betänkande 
Strategi för myndigheternas arbete med e-
förvaltning uppmärksammat problemet med att 
en myndighet inte gör en IT-investering om 
nyttan med investeringen tillfaller någon annan 
(SOU 2009:86 s. 54). I takt med att e-förvalt-
ningen utvecklas kommer det enligt Riksrevi-
sionen bli allt viktigare att hantera denna investe-
ringsparadox. Att IT-investeringar i myndighets-
samverkan görs är enligt Riksrevisionen en viktig 
förutsättning för att utveckla e-förvaltningen. 

Under de senaste åren har regeringen vidtagit 
ett antal åtgärder för att förbättra styrningen av 
myndighetsövergripande e-förvaltningsprojekt. 
E-delegationen spelar en central roll i förverk-
ligandet genom att initiera, planera, genomföra 
och följa upp myndighetsövergripande e-förvalt-
ningsprojekt. Genom att nu tillföra resurser för 
att genomföra e-förvaltningsprojekt av strategisk 
betydelse anser regeringen att förutsättningar 
har skapats för att säkerställa myndighetsöver-
gripande IT-investeringar (se vidare avsnitt 
3.7.5). Regeringen delar vidare Riksrevisionens 
bedömning att en översyn av registerlagstift-
ningen bör genomföras.  

 
Riksrevisionens årliga revision 
Riksrevisionen har utfört sin årliga revision av 
myndigheternas årsredovisningar för 2009. Av 
de 250 granskade myndigheterna bedöms 12 inte 
ha lämnat en korrekt redovisning av sin verk-
samhet i årsredovisningen och får därför en 
invändning i sin revisionsberättelse. Det innebär 
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att antalet invändningar ökat med sju stycken för 
2009 jämfört med 2008. Regeringen har i 
skrivelsen Årsredovisning för staten 2009 (skr. 
2009/10:101) angett att en möjlig förklaring till 
detta kan vara att 2009 är det första året då 
myndigheterna lämnar en resultatredovisning 
enligt de ändrade reglerna i förordningen 
(2000:605) om årsredovisningar och budget-
underlag som gäller fr.o.m. den 1 januari 2009. 
Regeringen anger vidare i skrivelsen att det är 
värt att notera att två av de redovisade invänd-
ningarna avser avvecklingsmyndigheter. 

Riksrevisionens iakttagelser behandlas i För-
slag till statsbudget, finansplan m.m. i avsnitt 
12.2. 

 
Avvecklingsmyndigheten för Verva  
Avvecklingsmyndigheten för Verva har fått en 
revisionsinvändning av Riksrevisionen på grund 
av att myndigheten har underlåtit att kostnads-
föra 1 miljon kronor för outhyrda lokaler. Då 
dessa kostnader inte ryms inom anvisade medel 
föreslår regeringen i propositionen Hösttilläggs-
budget för 2010 att anslaget 1:3 Avveckling av 
Verket för förvaltningsutveckling tillförs 3 
miljoner kronor (prop. 2010/11:2). 

 
Kammarkollegiet 
Inom ramen för Riksrevisionens årliga revision 
har en revisionsrapport tagits fram avseende 
Kammarkollegiets ramavtalsupphandlingar inom 
IT-området. Riksrevisionen konstaterar att det 
finns brister som avser otydlighet i den interna 
styrningen. Kammarkollegiet har med anledning 
av rapporten tagit fram en realiseringsplan och 
förstärkt kompetensen på området. Riksrevisio-
nens iakttagelser föranleder inga ytterligare 
åtgärder från regeringens sida. 

3.6 Analys och slutsatser 

Regeringen har under 2009 och första halvåret 
2010 genomfört och inlett en rad organisations-
förändringar för att fortlöpande förstärka och 
effektivisera statsförvaltningen. Genom rege-
ringens reformer fortsätter antalet myndigheter 
att minska (se bilagan Statsförvaltningens 
utveckling avsnitt 2).  

Utvecklingen inom e-förvaltningen visar att 
Sverige upprätthåller och vidareutvecklar sin 
internationella position med en förvaltning som 

kännetecknas av en hög utvecklingsnivå på sina 
tjänster. 

Ett antal utredningar inom det förvaltnings-
politiska området har initierats och inkommit 
med betänkanden. Regeringen har redovisat sina 
bedömningar av utredningsförslagen och angett 
den fortsatta inriktningen för förvaltnings-
politiken i 2010 års förvaltningspolitiska propo-
sition. De åtgärder som redovisades i proposi-
tionen genomförs nu successivt. 

Statskontoret 
Mot bakgrund av bl.a. Regeringskansliets åter-
koppling till Statskontoret på de uppdrag som 
myndigheten genomfört anser regeringen att 
verksamheten för 2009 i huvudsak motsvarade 
regeringens krav och förväntningar på myndig-
heten.  

Kammarkollegiet 
Regeringen anser att Kammarkollegiets verk-
samhet för 2009 i huvudsak motsvarade rege-
ringens krav och förväntningar på myndigheten.  

Ekonomistyrningsverket 
Regeringen anser att ESV:s verksamhet för 2009 
i huvudsak motsvarade regeringens krav och för-
väntningar på myndigheten. ESV:s prognosverk-
samhet beskrivs närmare i avsnitt 7 och Förslag 
till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 12. 

3.7 Politikens inriktning 

Den offentliga förvaltningen har en central roll i 
utvecklingen av Sverige. En rättssäker och effek-
tiv förvaltning stärker demokratin. En väl funge-
rande förvaltning är grundläggande för att uppnå 
en hållbar tillväxt och är en viktig del i regering-
ens politik för ett starkt och välmående Sverige. 
Hur den offentliga förvaltningen utvecklas, 
organiseras och styrs har därmed stor betydelse.  

Statsförvaltningen bör i än högre grad än i dag 
bidra till att underlätta företagande och en håll-
bar tillväxt. Myndigheter ska som regel inte sälja 
varor och tjänster på marknaden. Det bör vidare 
inte vara en uppgift för en myndighet att bedriva 
opinionsbildning eller företräda särintressen 
inom sitt verksamhetsområde.  

Ett syfte med regeringens förvaltningspolitik 
är att tydliggöra statsförvaltningens gemen-
samma grund och det särpräglade i statens ansvar 
och uppgifter. De statsanställdas kunskaper om 
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och förståelse för de grundläggande värdena 
demokrati, rättssäkerhet och effektivitet ska 
därför stärkas (se vidare avsnitt 5). 

EU-medlemskapet är en central del av 
förvaltningens verksamhet, vilket understryker 
betydelsen av att förvaltningen har förmåga att 
arbeta strategiskt, samlat, tydligt, korrekt och 
effektivt.  

En likvärdig tillgång till service bör utvecklas, 
t.ex. med hjälp av lokala servicekontor och 
kontaktpunkter samt utnyttjande av ny teknik. 
En central förvaltningspolitisk princip är att all 
offentlig verksamhet ytterst syftar till att tjäna 
medborgarna och att dessa därför i hög grad bör 
involveras i utvecklingen av myndigheternas 
verksamhet.  

Samverkan behöver utvecklas ytterligare, inte 
minst myndigheter emellan, dels av effektivitets-
skäl, dels för att medborgare och företagare för-
väntar sig att staten uppträder samordnat. Det 
samma gäller samverkan mellan statsförvalt-
ningen och kommunerna. 

Staten behöver i än högre grad än i dag 
utnyttja de möjligheter som finns att göra det 
enklare för enskilda och företag att ta till vara 
sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. 
Genom statsförvaltningens förnyelsearbete med 
elektronisk förvaltning och fler innovativa lös-
ningar i offentlig tjänsteproduktion bör ytter-
ligare effektivitetsvinster kunna göras. Det finns 
en stor effektiviseringspotential att ta till vara 
med hjälp av ny teknik. Tekniken ska också 
bidra till att förstärka förvaltningens öppenhet. 

Regeringen har sedan 2007 drivit på och 
förbättrat styrningen av myndigheternas arbete 
med e-förvaltning genom att bygga upp en 
organisation och en strategi för förvaltningen 
som helhet samt genom att förbättra förut-
sättningarna för gemensamma e-förvaltnings-
projekt av strategisk betydelse. Detta har bl.a. 
skett genom att en statssekreterargrupp för e-
förvaltning tillsatts som i en handlingsplan har 
definierat gemensamma mål och principer för e-
förvaltningen (dnr Fi2008/491). Handlings-
planen har legat till grund för direktiven till E-
delegationen (dir. 2009:19).  

E-delegationen har bl.a. föreslagit en strategi 
för myndigheternas arbete med e-förvaltning 
och ett antal e-förvaltningsprojekt av strategisk 
betydelse. E-delegationen har vidare påpekat 
vissa problem vid finansieringen av e-förvalt-
ningsprojekt.  

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
25 miljoner kronor per år tillförs 2011–2013 för 
att ett antal myndighetsgemensamma e-förvalt-
ningsprojekt av strategisk betydelse ska kunna 
bedrivas. Det gäller t.ex. elektroniska legitima-
tioner och beställningar samt gemensamma verk-
samhetsstöd m.m. Dessutom ska förstudier 
kunna finansieras för att analysera kostnader och 
effekter av de e-förvaltningsprojekt som E-
delegationen föreslagit eller avser att genomföra.  

Regeringen avser att fortsätta driva på det 
gemensamma arbetet om utvecklingen av 
framtidens e-förvaltning i Europa utifrån den 
ministerdeklaration som antogs under det 
svenska ordförandeskapet i EU under andra 
halvåret 2009. En viktig prioritering i detta 
arbete är att den offentliga förvaltningen ska 
öppnas upp så att offentlig information och 
offentliga tjänster kan återanvändas av olika 
aktörer. En ytterligare viktig prioritering är att 
öka rörligheten på den inre marknaden genom 
att utveckla e-tjänster som kan underlätta 
studier, arbete och boende i andra medlems-
länder än i hemlandet. Arbetet med e-förvaltning 
ska vidare ha ett tydligt miljö- och 
klimatförbättrande perspektiv. Regeringens 
agenda IT för en grönare förvaltning, som 
beslutades i juli 2010, utgör ett viktigt underlag 
(dnr N2009/3482, se vidare under utgiftsområde 
22 avsnitt 4). 

Statsförvaltningen ska vara organiserad på ett 
sådant sätt att det klart och tydligt framgår vilket 
organ som är ansvarigt för vad. En överskådlig 
förvaltningsstruktur eftersträvas i syfte att för-
enkla för medborgare och företag. Vidare finns 
ett stort behov av en samlad statlig förvaltning 
på regional nivå. En sådan förvaltning bör 
utformas med hänsyn till regionala förutsätt-
ningar och myndigheternas olika verksamheter. 

Resultat och verksamhetsanpassning är ledord 
för inriktningen av det fortsatta arbetet med att 
utveckla styrningen av statsförvaltningen. För 
att uppnå det förvaltningspolitiska målet krävs 
övergripande regelverk, principer och arbetssätt 
som är gemensamma för regeringens styrning av 
alla statliga myndigheter, samtidigt som myndig-
hetsstyrningen förblir verksamhetsanpassad, dvs. 
att den tar hänsyn till de specifika förutsättning-
ar som gäller för myndigheter inom olika verk-
samhetsområden. 

I 2010 års förvaltningspolitiska proposition 
redovisas ett antal åtgärder som förväntas bidra 
till det förvaltningspolitiska målet (prop. 
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2009/10:175, s. 27). Under avsnitt 3.4.3 redo-
visas ett antal åtgärder som regeringen redan har 
vidtagit. Regeringen kommer att vidta ytterligare 
åtgärder successivt. 

Regeringens inriktning och åtgärder för verk-
samhetsspecifik utveckling av statliga myndig-
heters organisation och styrning m.m. redovisas 
under respektive utgiftsområde. 

Kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen 
ESV har på regeringens uppdrag utvecklat en 
metod för att utvärdera den kontroll som sker av 
utbetalningar i välfärdssystemen och lämnat 
förslag på vilka myndigheter som ska omfattas 
av en sådan utvärdering (dnr Fi2009/4747). I 
likhet med ESV anser regeringen att Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen, Centrala 
studiestödsnämnden och Migrationsverket bör 
omfattas av utvärderingen. Kontrollutvärde-
ringsinstrumentet ska vidareutvecklas och 
förvaltas av ESV. 

3.8 Budgetförslag 

3.8.1 1:1 Statskontoret 

Tabell 3.2 Anslagsutveckling för 1:1 Statskontoret 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
81 277 

 

   
Anslags- 
sparande 5 415

 
2010 

 
Anslag 

 
82 347 

 

 
Utgifts- 
prognos 81 854

2011 Förslag 84 975     

2012 Beräknat 85 496 1  

2013 Beräknat 86 691 2  

2014 Beräknat 88 637 3  
1 Motsvarar 84 655 tkr i 2011 års prisnivå. 
2 Motsvarar 84 657 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 84 633 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Statskontorets förvalt-
ningskostnader och för regeringens behov av 
vissa förvaltningspolitiska insatser. 

Statskontoret har också möjlighet att ta ut 
avgifter om det finns betydande extraordinära 
kostnader kopplade till projekten. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Statskontoret 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 82 347 82 347 82 347 82 347

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 288 1 108 2 273 4 197

Beslut 5 017 4 544 4 607 4 712

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 678 -2 705 -2 742 -2 805

Övrigt 3 1 202 205 185

Förslag/ 
beräknat 
anslag  84 975 85 496 86 691 88 637

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 
 

Anslaget ökas varaktigt med 5 017 000 kronor 
avseende medel som tidigare använts för att 
finansiera ökade kostnader för avveckling under 
äldreanslaget (2010) 1:3 Avveckling av Verket för 
förvaltningsutveckling. 

Anslaget minskas varaktigt med 2 068 000 
kronor som flyttas till det under utgiftsområde 1 
Rikets styrelse upptagna anslaget 4:1 Regerings-
kansliet m.m. Medlen ska finansiera E-
delegationens och Regeringskansliets norme-
ringsarbete inom e-förvaltning. 

Anslaget minskas varaktigt med 550 000 kro-
nor för att finansiera Sveriges medlemsavgift till 
European Institute of Public Administration 
(EIPA). Medlen flyttas till anslaget 1:14 Vissa 
garanti- och medlemsavgifter i syfte att skapa en 
enhetlig hantering av avgifter till internationella 
organisationer. 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 84 975 000 kronor, varav regeringen 
beräknar att 79 587 000 kronor kommer att 
disponeras av Statskontoret. 

För 2012 beräknas anslaget till 85 496 000 
kronor, för 2013 till 86 691 000 kronor och för 
2014 till 88 637 000 kronor. 
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3.8.2 1:2 Kammarkollegiet 

Tabell 3.4 Anslagsutveckling för 1:2 Kammarkollegiet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
46 880 

 

   
Anslags- 
sparande 7 374

 
2010 

 
Anslag 

 
60 469 

 

 
Utgifts- 
prognos 59 119

2011 Förslag 79 406    

2012 Beräknat 70 196 1 

2013 Beräknat 71 188 2 

2014 Beräknat 72 701 3 

1 Motsvarar 69 504 tkr i 2011 års prisnivå. 
2 Motsvarar 69 505 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 69 407 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Kammarkollegiets förvalt-
ningskostnader och inkluderar kollegiets kost-
nader för att bevaka statens rätt och andra all-
männa intressen samt vissa mindre skadestånd 
enligt 4 § förordningen (1995:1301) om hand-
läggning av skadeståndsanspråk. 

Utöver förvaltningsanslaget disponerar 
Kammarkollegiet anslagsposter under ett åttio-
tiotal anslag inom 21 utgiftsområden för olika 
ändamål. Kammarkollegiets verksamhet finansie-
ras dock till större delen av avgifter.  

Anslaget används även för att finansiera 
Kompetensrådet för utveckling i statens (Krus) 
verksamhet. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.5 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 3 730 0 12 129 -8 399

Prognos 2010 3 050 0 11 700 -8 650

Budget 2011 3 050 0 12 100 -9 050
 
Den avgiftsbelagda offentligrättsliga verksamhe-
ten avser auktorisation av tolkar m.m. och 
stiftelserätt. 

Verksamheten är anslagsfinansierad. I sam-
band med ansökan tas en avgift ut enligt avgifts-
förordningen (1992:191). Kammarkollegiet dis-
ponerar inte ansökningsavgifterna. 

 

Tabell 3.6 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 312 836 316 737 -3 901

Prognos 2010 307 275 314 570 -7 295

Budget 2011 337 400 343 200 -5 800

 
Uppdragsverksamheten avser administrativ ser-
vice, kapitalförvaltning, försäkringsverksamhet, 
upphandling av informationsteknik, fordrings-
bevakning och registrering av trossamfund. Från 
och med den 1 januari 2011 ingår även upp-
handling som sker genom ramavtal. Intäkternas 
och resultatets storlek inom uppdragsverksam-
heten beror i huvudsak på försäkringsverk-
samheten. Kostnaderna inom försäkringsverk-
samheten består till största delen av försäkrings-
ersättningar. 

Avgiften för IT-upphandlingen ska sättas så 
att full kostnadstäckning uppnås. Över- och 
underskott bör balanseras över flera verksam-
hetsår eftersom kostnaderna uppstår i inled-
ningen av upphandlingen, medan intäkterna 
kommer först när avtalen är tecknade. Intäk-
terna, som är baserade på leverantörernas om-
sättning på ramavtalen, faktureras kvartalsvis i 
efterskott och varierar mellan kvartalen på grund 
av säsongsvariationer i försäljningen.  
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Regeringens överväganden 

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:2 
Kammarkollegiet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 60 469 60 469 60 469 60 469

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 302 907 1 774 3 185

Beslut 3 815 3 853 3 907 3 996

Överföring 
till/från andra 
anslag 14 810 4 957 5 027 5 142

Övrigt 3 10 10 10 -92

Förslag/ 
beräknat 
anslag  79 406 70 196 71 188 72 701

1 Anvisat på statsbudgeten enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 
2009/10:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under 
innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 
 
Anslaget har under 2010 använts för att tillfälligt 
finansiera avvecklingskostnader under äldre-
anslaget (2010) 1:3 Avveckling av Verket för 
förvaltningsutveckling. Motsvarande summa förs 
därför tillbaka till anslaget. Anslaget ökas till 
följd av detta med 3 015 000 kronor 2011.  

Anslaget ökas med 1 100 000 kronor fr.o.m. 
2011 till följd av kraftigt ökande ärendevolymer 
för Statens överklagandenämnd. Kammarkolle-
giet ansvarar fr.o.m. den 1 januari 2008 för 
kanslistödet åt Statens överklagandenämnd. 

Anslaget ökas med 15 577 000 kronor netto 
för att finansiera Krus verksamhet inklusive 
projektet om offentligt etos. Samtidigt överförs 
1 900 000 kronor för Regeringskansliets 
kompetensutveckling till det under utgifts-
område 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 
Regeringskansliet m.m. Etos-projektet upphör 
2012, varför endast 5 732 000 kronor beräknas 
för Krus verksamhet 2012. 

Anslaget minskas med 300 000 kronor avse-
ende initiala kostnader för uppgiften att följa 
upp verksamhet som bedrivs enligt lagen 
(2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. 

Anslaget minskas med 400 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhetsstö-
det för den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 79 406 000 kronor, varav regeringen 
beräknar att 63 829 000 kronor kommer att 
disponeras av Kammarkollegiet. För 2012 
beräknas anslaget till 70 196 000 kronor, för 
2013 till 71 188 000 kronor och för 2014 till 
72 701 000 kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2011 besluta om en kredit på räntekonto i 
Riksgäldskontoret på högst 355 000 000 kronor 
för att tillgodose Kammarkollegiets behov av 
likviditet i samband med inrättande av nya 
myndigheter. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: I avvaktan på 

ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet anser 
regeringen att tillgångar och övriga utgifter för 
nya myndigheters räkning vid anskaffnings-
tillfället tillfälligt bör finansieras från en kredit 
hos Kammarkollegiet. När en myndighet har 
bildats bör anskaffningen av tillgångar eller 
övriga utgifter inklusive ränta regleras genom 
betalning av krediten. Regeringen föreslår mot 
denna bakgrund att riksdagen bemyndigar 
regeringen att för 2011 låta Kammarkollegiet 
disponera en kredit på räntekonto i Riksgälds-
kontoret på högst  355  000 000 kronor för att 
tillgodose behovet av likviditet i samband med 
inrättandet av nya myndigheter. 

3.8.3 1:3 Verksamhetsstöd för den 
statliga budgetprocessen 

Tabell 3.8 Anslagsutveckling för 1:3 Verksamhetsstöd för 
den statliga budgetprocessen 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 

   
Anslags- 
sparande 

 
2010 

 
Anslag 

 

 
Utgifts- 
prognos 

2011 Förslag 44 485     

2012 Beräknat 44 915 1  

2013 Beräknat 45 537 1  

2014 Beräknat 46 523 2  
1 Motsvarar 44 485 tkr i 2011 års prisnivå. 
2 Motsvarar 44 423 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslagets ändamål är att finansiera kostnader för 
utveckling och förvaltning av statens informa-
tionssystem för budgetering och uppföljning 
(Hermes). I detta ingår kostnader för utveckling 
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och förvaltning av verksamhetsstöden för bud-
getering och hantering av dokument inom den 
statliga budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd). 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:3 
Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010  0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 44 485 44 915 45 537 46 588

Övrigt1  -65

Förslag/ 
beräknat 
anslag  44 485 44 915 45 537 46 523

1 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Verksamheten kommer fr.o.m. den 1 januari 
2011 endast att finansieras med anslag på stats-
budgeten. Anslaget har av denna anledning till-
förts sammanlagt 44 485 000 kronor från ansla-
get 1:8 Ekonomistyrningsverket och från de an-
slag som under 2010 använts för att betala 
avgifter för informationssystemet Hermes.  

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 44 485 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 44 915 000 kronor, för 2013 till 
45 537 000 kronor och för 2014 till 46 523 000 
kronor. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 
Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 
ingå avtal om utveckling och underhåll av 
informationssystemet Hermes som medför 
behov av framtida anslag på högst 45 000 000 
kronor under 2012–2016. 

 

Skälen för regeringens förslag: Det finns ett 
stort behov av att renovera, modernisera och 
anpassa verksamhetsstödet för budgetprocessen. 
Anpassningar behöver bl.a. ske till Regerings-

kansliets IT-miljö. Insatserna avser bl.a. arbete 
med förstudier, detaljerade kravspecifikationer 
och prototyper för olika applikationer. 

Beslut om utvecklingsinsatser av ovannämnda 
slag förutsätter fleråriga ekonomiska åtaganden. 
För att kunna planera utvecklingsinsatserna på 
ett rationellt sätt bör regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:3 Verksamhetsstöd 
för den statliga budgetprocessen ingå avtal om 
utveckling och underhåll av informations-
systemet Hermes som medför behov av framtida 
anslag på högst 45 000 000 kronor under 2012–
2016.  
 
Tabell 3.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 
Tusental kronor 

 Progno
s 

2010 

Förslag 
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat
2013-16 

Ingående 
åtaganden 

  45 000 36 000 

Nya åtaganden  45 000   

Infriade åtaganden   -9 000 -36 000 

Utestående 
åtaganden 

 45 000 36 000 0 

Erhållet/föreslaget 
bemyndigande 

 45 000 36 000  

3.8.4 1:8 Ekonomistyrningsverket 

Tabell 3.11 Anslagsutveckling för 1:8 
Ekonomistyrningsverket 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
116 642 

 

   
Anslags- 
sparande 7 365

 
2010 

 
Anslag 

 
124 370 

 

1 
Utgifts- 
prognos 120 022

2011 Förslag 108 614    

2012 Beräknat 104 660 2 

2013 Beräknat 106 130 3 

2014 Beräknat 108 616 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 103 614 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 103 613 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 103 685 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för ESV:s förvaltningskost-
nader. Anslaget får även användas för myndig-
hetsövergripande samverkansuppdrag i arbetet 
mot felaktiga utbetalningar. Kostnaderna för att 
förvalta Hermes belastar fr.o.m. 2011 anslaget 
1:3 Verksamhetsstöd för den statliga budget-
processen. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.12 Uppdragsverksamhet  
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 73 863 68 031 5 832

(varav tjänsteexport) 14 700 14 824 -124

Prognos 2010 63 744 67 263 -3 519

(varav tjänsteexport) 2 500 2 800 -300

Budget 2011 20 575 15 558 5 017

(varav tjänsteexport) 1 000 1 000 0

 
Uppdragsverksamheten avser områdena 
Ekonomisk styrning, Administrativa system och 
Information om statlig ekonomi. 
Samordningsfunktionen inom den statliga in-
köpssamordningen flyttas fr.o.m. 2011 från ESV 
till Kammarkollegiet. Den statliga inköpssam-
ordningen finansieras helt genom avgifter. 

Myndigheternas avgifter för att finansiera in-
formationssystemet Hermes avskaffas fr.o.m. 
2011 och kostnaderna finansieras i sin helhet av 
anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga bud-
getprocessen. 

 
Tabell 3.13 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 2 183 0 0 

Prognos 2010 2 167 0 0 

Budget 2011 2 167 0 0 
 
Den offentligrättsliga verksamheten avser hyres-
intäkter från avtal med landsting. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:8 Ekonomistyrningsverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 124 070 124 070 124 070 124 070

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 695 1 954 3 726 6 627

Beslut 5 702 709 719 735

Överföring 
till/från andra 
anslag -21 853 -22 074 -22 384 -22 892

Övrigt 3  75

Förslag/ 
beräknat 
anslag  108 614 104 660 106 130 108 616

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Anslaget ökas tillfälligt 2011 med 5 000 000 kro-
nor för att främja det myndighetsövergripande 
samverkansuppdraget om utveckling av metoder 
för redovisning av resultat av arbetet mot fel-
aktiga utbetalningar från välfärdssystemen. 

Vidare ökas anslaget med 300 000 kronor per 
år fr.o.m. 2011 för ESV:s revisionskostnader för 
Europeiska fonden för integration av tredje-
landsmedborgare som avser programperioden 
2007–2013.  

Anslaget ökas även varaktigt med 402 000 
kronor som avser återföring av medel från 
anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 
som tillfälligt delfinansierat medlemskap i 
Bruegel. 

Anslaget minskas varaktigt med 21 853 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av verk-
samhetsstödet för den statliga budgetprocessen.  

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 108 614 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 104 660 000 kronor, för 2013 till 
106 130 000 kronor och för 2014 till 108 616 000 
kronor. 
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40 

3.8.5 1:17 Gemensamma e-
förvaltningsprojekt av strategisk 
betydelse 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling för 1:17 Gemensamma e-
förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 
Tusental kronor 

2009 Utfall   
Anslags- 
sparande 

2010 Anslag 4 000 1 
Utgifts- 
prognos 3 911

2011 Förslag 25 000   

2012 Beräknat 25 274 2  

2013 Beräknat 25 637 2  

2014 Beräknat –   
1 Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 25 000 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslagets ändamål är att finansiera e-förvalt-
ningsprojekt som är av strategisk betydelse för 
statsförvaltningens utveckling, t.ex. elektroniska 
legitimationer och beställningar samt gemen-
samma verksamhetsstöd m.m. Anslaget ska 
vidare användas för att analysera kostnader och 
effekter av de e-förvaltningsprojekt som E-
delegationen föreslagit eller avser driva.  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:17 gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk 
betydelse 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning   

Beslut 25 000 25 274 25 637

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 25 000 25 274 25 637 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Utgångspunkten för alla e-förvaltningsprojekt är 
att de ska vara väl underbyggda med förstudier 
som specificerar hur kostnader ska fördelas och 
hur besparingar och andra nyttor ska uppnås 
samt hur och när dessa ska realiseras. Pågående 
och planerade e-förvaltningsprojekt bedöms ha 

en betydande besparingspotential inom den 
statliga förvaltningen och i flera avseenden även 
för kommunerna. Enligt en preliminär bespa-
ringskalkyl uppgår besparingarna i statsför-
valtningen till ca 650 miljoner kronor under 
perioden 2011–2014, varav merparten beräknas 
uppkomma 2014. Regeringen anser att statens 
minskade kostnader ska realiseras i de verksam-
heter där nyttor och besparingseffekter uppstår 
och avser därför att ge ESV i uppdrag att löpande 
följa upp och spåra effekterna av de enskilda e-
förvaltningsprojekten samt att lämna förslag på 
en modell för hur minskade kostnader för staten 
kan realiseras. En utvecklad modell bedöms 
kunna implementeras fr.o.m. 2014. Regeringen 
beräknar mot denna bakgrund, bl.a. i avvaktan på 
ESV:s underlag, en schablonmässig minskning 
om 0,14 procent eller motsvarande ca 330 
miljoner kronor för 2014 av de anslag som 
årligen räknas upp för pris- och lönekostnader, 
s.k. PLO-anslag. Detta motsvarar hälften av de 
preliminärt beräknade besparingarna. Regeringen 
föreslår att anslaget för 2011 uppgår till 
25 000 000 kronor. För 2012 beräknas anslaget 
till 25 274 000 kronor och för 2013 till 
25 637 000 kronor. 
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4 Effektiv offentlig upphandling 

4.1 Omfattning 

Området Effektiv offentlig upphandling om-
fattar upphandlingslagstiftningen, information 
om lagstiftningen och annat upphandlingsstöd, 
elektronisk upphandling, tillsyn och rättsmedel 
m.m. 

Kammarkollegiet ansvarar sedan den 1 januari 
2009 för ett nationellt upphandlingsstöd och för 
att utveckla e-upphandling.  

Konkurrensverket är ansvarig tillsynsmyndig-
het för frågor om offentlig upphandling och för 
frågor som omfattas av lagen (2008:962) om val-
frihetssystem, förkortad LOV. Närmare infor-
mation om lagen, som trädde i kraft den 1 janu-
ari 2009, återfinns under utgiftsområde 9 Hälso-
vård, sjukvård och social omsorg avsnitt 3 samt 
under utgiftsområde 24 Näringsliv avsnitt 2. 

Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och analyser, Socialstyrelsen 
och Verket för innovationssystem är andra 
myndigheter som arbetar med och informerar 
om offentlig upphandling och valfrihetssystem. 
Även AB Svenska Miljöstyrningsrådet arbetar 
med och informerar om offentlig upphandling.  

4.2 Mål 

Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv 
och rättssäker och har till syfte att tillvarata 
konkurrensen på marknaden så att skattemedlen 
används på bästa sätt till nytta för medborgarna, 
den offentliga sektorn och näringslivet.  

4.3 Resultatredovisning 

4.3.1 Resultat 

Det nationella upphandlingsstödet 

Kammarkollegiet presenterade i början av 2010 
webbportalen upphandlingsstöd.se där leveran-
törer och inköpare hittar information om offent-
lig upphandling. Webbportalen riktar sig framför 
allt till de inköpare och leverantörer som har be-
gränsad erfarenhet av offentlig upphandling och 
syftar till att bidra till en mer effektiv, kvali-
tetsmedveten och rättssäker offentlig upphand-
ling. 

Kammarkollegiet har i sin arbetsplan för 2010 
redovisat de aktiviteter som kollegiet har påbör-
jat under 2009 och avser att arbeta med fram-
över. Arbetsplanen berör främst upphandlingar 
under tröskelvärdena enligt lagen (2007:1091) 
om offentlig upphandling, förkortad LOU, och 
LOV eftersom dessa, både volym- och antals-
mässigt, utgör större delen av de upphandlingar 
som genomförs i Sverige. 

Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att 
ansvara för en nationell databas för annonsering 
av valfrihetssystem. Kammarkollegiet lämnade 
vidare den 1 mars 2010 en rapport om arbetet 
med att utveckla en vägledning för upphandling 
inom vård och omsorg samt hur vägledningen 
kan läggas samman med kollegiets upphand-
lingsstöd (dnr S2007/11029). Kammarkollegiet 
ska redovisa vägledningen för upphandling av 
primärvård och upphandling av hemtjänst i 
slutet av 2010. 
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Senast den 30 november 2010 ska Kammar-
kollegiet redovisa sitt arbete med att inom ramen 
för upphandlingsstödet särskilt beakta de behov 
som finns vid offentliga upphandlingar i bygg-
sektorn. 

Kammarkollegiet redovisade den 1 september 
2010 en vägledning för förfarandena kon-
kurrenspräglad dialog och elektroniska auktioner 
(dnr Fi2010/1674), se vidare under avsnittet Nya 
rättsmedel på upphandlingsområdet. 

Elektronisk upphandling 

Kammarkollegiet har i oktober 2010 i enlighet 
med sin arbetsplan redovisat en kartläggning av 
marknaden för upphandlingssystem och kom-
mersiella databaser för upphandlingsförfarandet. 
Syftet är att kartlägga hur olika systemstöd för 
upphandling förhåller sig till varandra. 

Sverige deltar sedan den 12 mars 2010 i Euro-
peiska kommissionens arbete med uppbyg-
gandet av den elektroniska databasen e-CERTIS. 
Databasen innehåller information om vilka 
kvalificeringskrav för leverantörer som ställs i de 
mest använda intygen i respektive medlemsstat. 
Syftet är att underlätta handeln mellan medlems-
staterna och möjliggöra för upphandlande myn-
digheter och enheter samt för leverantörer att 
tolka och förstå innehållet i andra medlems-
staters certifikat och intyg. Databasen ska tas i 
bruk under oktober 2010.  

Ekonomistyrningsverket (ESV) har regering-
ens uppdrag att leda och samordna införandet av 
elektroniska beställningar från ramavtal i stats-
förvaltningen (dnr Fi2007/9783).  Den 21 janu-
ari 2010 beslutade regeringen att förnya ESV:s 
uppdrag att leda och samordna införandet av 
elektroniska beställningar i statsförvaltningen 
(dnr Fi2008/1186). Målet är att införandet ska 
vara klart vid utgången av 2013 (prop. 2009/10:1 
utg.omr. 2 avsnitt 4). 

Regeringen har den 22 oktober 2009 beslutat 
att Sverige ska delta i Pan European Public 
Procurement On Line (dnr Fi2009/1897). 
Projektet syftar till att stimulera utvecklingen av 
den gränsöverskridande handeln och att förenkla 
upphandlingsprocessen genom elektroniska för-
faranden. Projektet täcker hela upphandlings-
processen från förfrågningsunderlag till betal-
ning. Avsikten är att alla företag inom EU ska 
kunna kommunicera elektroniskt med 
upphandlande myndigheter och enheter under 

hela upphandlingsprocessen. Det svenska 
deltagandet är koncentrerat till att skapa 
förutsättningar för gränsöverskridande 
elektronisk fakturering inom EU. Projektet 
kommer att slutredovisas den 31 december 2011.  

Centraliserad statlig inköpssamordning 

Statskontoret föreslog i rapporten En effektivare 
statlig inköpssamordning – analys och förslag att 
en ny myndighet för samordnad upphandling i 
staten skulle inrättas, vars uppgift borde vara att 
upphandla och förvalta ramavtal för statsförvalt-
ningens räkning (dnr Fi2008/4012). 

I propositionen Offentlig förvaltning för 
demokrati, delaktighet och tillväxt gör regering-
en bedömningen att det finns ett fortsatt behov 
av en centraliserad inköpssamordning och att 
den statliga inköpssamordningen kan effektivi-
seras (prop. 2009/10:175 s. 92). Kammarkolle-
giet fick den 6 maj 2010 i uppdrag att förbereda 
inordnandet av den statliga inköpssamordningen 
i myndigheten (dnr Fi2010/2733). Uppdraget 
ska slutredovisas senast den 31 januari 2011.  

Utredning av upphandlingsstödjande 
verksamheter i statlig regi 

Den 6 maj 2010 gav regeringen Statskontoret i 
uppdrag att se över den statliga myndig-
hetsstrukturen på upphandlingsområdet (dnr 
Fi2010/2735). Syftet med översynen är att 
utreda hur upphandlingsstödjande verksamheter 
i statlig regi kan samordnas. Uppdraget ska 
redovisas senast den 15 oktober 2010. Vidare 
ska, enligt samma uppdrag, förslag lämnas om 
hur Regeringskansliets behov av stabsstöd bör 
utvecklas. Dessa delar av uppdraget ska redovisas 
senast den 10 januari 2011.  

Nya rättsmedel på upphandlingsområdet 

Nya rättsmedel 
Den 15 juli 2010 trädde nya bestämmelser i kraft 
i LOU och lagen (2007:1092) om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster, förkortad LUF, som införlivar 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/66/EG av den 11 december 2007 om änd-
ring av rådets direktiv 89/665/EEG och 
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92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för 
prövning av offentlig upphandling (prop. 
2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 
2009/10:311). Bestämmelser om avtalsspärr och 
bestämda tidsfrister för att komma in med en 
ansökan om överprövning har införts. Ett avtal 
kan förklaras ogiltigt i vissa fall och leverantörer 
har getts möjlighet att föra talan om ogiltighet.  

En sanktionsavgift, en s.k. upphandlings-
skadeavgift, har införts för att bl.a. komma till 
rätta med otillåtna direktupphandlingar. Kon-
kurrensverket har fått talerätt i mål om upp-
handlingsskadeavgift.  

Bestämmelser om inköpscentraler  
För att ytterligare förbättra effektiviteten i upp-
handlingarna har bestämmelser om inköps-
centraler införts i LOU och LUF. Med inköps-
central avses en upphandlande myndighet som 
ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller 
tjänster som är avsedda för andra upphandlande 
myndigheter eller enheter, eller medverkar vid en 
upphandling i egenskap av ombud åt flera 
upphandlande myndigheter eller enheter.  

Konkurrenspräglad dialog och elektroniska 
auktioner  
Ett nytt upphandlingsförfarande, konkurrens- 
präglad dialog, har införts vid tilldelning av sär-
skilt komplicerade kontrakt. Den upphandlande 
myndigheten eller enheten kan med detta för-
farande under vissa förutsättningar inleda en 
dialog med anbudssökande som valts ut. Vidare 
har bestämmelser om elektroniska auktioner 
införts. En elektronisk auktion är inte ett full-
ständigt upphandlingsförfarande utan kan ingå 
som en avslutande del i ett annat upphandlings-
förfarande. 

Miljöhänsyn och sociala hänsyn  
En generell målsättningsparagraf har införts i 
LOU och LUF som anger att upphandlande 
myndigheter och enheter bör beakta miljöhän-
syn och sociala hänsyn i sina upphandlingar om 
upphandlingens art motiverar detta.  

Regelförenklingar  
Regeringen har genomfört regelförenklingar i 
LOU och LUF för upphandlingar såväl över 
som under tröskelvärdena. Den upphandlande 
myndigheten eller enheten ansvarar numera för 
att hämta in vissa uppgifter från Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten. Vidare gäller att den 
upphandlande myndigheten eller enheten får 

begränsa kontrollen av vissa intyg, certifikat, 
betyg och andra handlingar. För upphandlingar 
under direktivens tröskelvärden anges fasta 
beloppsgränser för direktupphandlingar. 

Upphandling från statliga och kommunala företag 

Bestämmelser har införts i LOU som innebär att 
statliga och kommunala myndigheter inte behö-
ver tillämpa lagen när de anskaffar varor eller 
tjänster m.m. från sina egna företag (prop. 
2009/10:134, bet. 2009/10:FiU33, rskr. 
2009/10:310). Detta gäller dock endast under 
förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Vill-
koren motsvarar de s.k. Teckal-kriterierna som 
har slagits fast i EU-domstolens praxis. Bestäm-
melserna är tidsbegränsade och kommer att gälla 
under tiden 15 juli 2010–31 december 2012. 

I det längre perspektivet är det dock inte givet 
att statliga och kommunala företag ska undantas 
från kravet på konkurrensutsättning. Regeringen 
anser att det är angeläget att ta till vara de för-
delar som en ökad konkurrens kan medföra både 
för att effektivisera den statliga och kommunala 
verksamheten och för att bidra till en bättre 
fungerande marknad med fler små och medel-
stora företag. Rätt genomförd leder konkurrens-
utsättning genom upphandling till högre kvalitet 
och lägre kostnader för det allmänna och för 
konsumenterna. Samtidigt är det viktigt att värna 
om den kommunala organisationsfriheten och 
möjligheterna för staten, kommuner och 
landsting att organisera sin verksamhet på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt. I de fall upp-
handling inte bedöms vara ett lämpligt medel bör 
andra åtgärder vidtas för att säkerställa att 
samhällets resurser används på ett effektivt sätt. 

För att kunna ta ställning till om Teckal-
kriterierna bör införas permanent i svensk lag-
stiftning behövs en mer ingående analys av 
behovet och omfattningen av en sådan eventuell 
reglering. En särskild utredare har därför fått i 
uppdrag att analysera om det finns ett behov av 
ett undantag från kravet på att staten, kom-
muner och landsting ska tillämpa upphandlings-
lagstiftningen när de anskaffar varor eller tjänster 
från sina egna företag (dir. 2009:81). I uppdraget 
ingår att göra en analys av vilka ekonomiska och 
organisatoriska konsekvenser ett krav på upp-
handling skulle medföra på kort och lång sikt 
samt vilka effekter detta skulle medföra på 
konkurrensen och för små och medelstora 
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företag. Utredningen, som antagit namnet Ut-
redningen om offentliga företag – upphandling, 
kontroll, insyn (Fi 2009:08), ska redovisa sitt 
uppdrag senast den 30 november 2010. 

Nytt förslag om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet 

Försvars- och säkerhetsupphandlingsutredning-
en har utrett hur Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om 
samordning av förfarandena vid tilldelning av 
vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och 
tjänster av upphandlande myndigheter och 
enheter på försvars- och säkerhetsområdet och 
om ändring av direktiven 2004/17/EG och 
2004/18/EG ska genomföras i svensk rätt (dir. 
2009:37). I betänkandet Upphandling på för-
svars- och säkerhetsområdet (SOU 2010:13) 
lämnas förslag till en ny lag. Betänkandet har 
remitterats och en lagrådsremiss bereds för 
närvarande i Regeringskansliet. 

Det nya upphandlingsdirektivet har framför 
allt till syfte att skapa bättre förutsättningar för 
upphandling i konkurrens på försvars- och 
säkerhetsområdet av sådan materiel och sådana 
tjänster som är av känslig natur.  

Direktivet utgör en del av ett paket som även 
omfattar ett direktiv om förenkling av villkoren 
för överföring av försvarsmateriel mellan  unio-
nens medlemsstater samt ett meddelande som 
gäller en strategi för en starkare och mer 
konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri.  

Innovationsupphandling 

En särskild utredare har fått i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en ökad tillämpning av 
innovationsupphandling i Sverige (dir. 
2009:104). Utredaren lämnade sitt betänkande 
Innovationsupphandling den 31 augusti 2010 
(SOU 2010:56), se vidare under utgiftsområde 
24 Näringsliv avsnitt 2.  

Arbetet med att öka små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling 

Regeringen har fortsatt arbetet med att skapa 
förutsättningar för att öka små och medelstora 
företags deltagande i offentlig upphandling. 

Kammarkollegiets webbaserade upphandlings- 
stöd är ett exempel; satsningen på elektronisk 
upphandling är ett annat. De metoder och hjälp-
medel som utvecklas inom Kammarkollegiets 
upphandlingsstöd bör särskilt syfta till att upp-
handlande myndigheter och enheter ska under-
lätta för små och medelstora företag att delta i 
upphandlingarna. Vidare gäller att Konkurrens-
verket enligt sitt regleringsbrev bl.a. ska lägga 
särskild vikt vid att underlätta för små och 
medelstora företag att delta i offentliga upp-
handlingar. Verket har prioriterat tillsynsverk-
samheten och lagt särskild vikt vid åtgärder för 
att underlätta för små och medelstora företag att 
delta i offentliga upphandlingar.  

Genom införandet av LOV har nya mark-
nader för leverantörer skapats som även möjlig-
gör enklare etablering för nya företag (se vidare 
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg avsnitt 3 samt utgiftsområde 24 
Näringsliv avsnitt 2).  

Efter förslag i propositionen Nya rättsmedel 
på upphandlingsområdet (prop. 2009/10:180, 
bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311) har 
regelförenklingar och nya rättsmedel för att bl.a. 
komma till rätta med otillåtna direktupphand-
lingar införts.  

Pågående arbete inom Europeiska unionen  

Utvärdering av upphandlingsdirektiven  
En större utvärdering av förfarandedirektiven 
och den offentliga upphandlingen har påbörjats 
av Europeiska kommissionen, se vidare avsnitt 
Europeiska kommissionens översyn av upphand-
lingsdirektiven.  

Samordning av den europeiska upphandlings- 
politiken 
Offentlig upphandling används inte sällan som 
ett medel för att uppnå olika politiska mål. Det 
kan t.ex. röra sig om miljöhänsyn, sociala hänsyn 
eller innovationsfrågor. Europeiska kommis-
sionen har tidigare tagit fram specifika medde-
landen i olika sakfrågor för att klargöra när och 
på vilket sätt det är förenligt med gällande regler 
och praxis att ta sådana hänsyn. Kommissionen 
har aviserat att den under 2010 avser att ta fram 
ett meddelande som ska gälla för de särskilda 
hänsyn som kan vara aktuella vid en upp-
handling.  
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Kartläggning av EU-arbete med påverkan på 
rättsområdet offentlig upphandling 
Regeringen gav den 2 oktober 2008 Statskonto-
ret i uppdrag att genomföra en bred kartläggning 
av det pågående EU-arbetet i syfte att ge en sam-
lad bild av hur rättsområdet offentlig upphand-
ling påverkas, direkt och indirekt (dnr 
Fi2008/4012). I december 2009 redovisade Stats-
kontoret uppdraget i rapporten Kartläggning av 
EU-arbete med påverkan på rättsområdet 
offentlig upphandling (2009:23). Studien visar 
att den offentliga upphandlingen berörs av ett 
stort antal andra politikområden inom EU. Den 
vanligaste formen av påverkan följer av att 
offentlig upphandling ofta ses som ett verktyg 
för att nå mål inom andra politikområden. 

Europaparlamentets betänkande om 
utvecklingstendenser inom offentlig upphandling  
Europaparlamentet presenterade under våren 
2010 sitt betänkande om utvecklingstendenser 
inom offentlig upphandling (2009/2175(INI)). 
Europeiska kommissionen uppmanas bl.a. att 
inleda en översyn av upphandlingslagstiftningen 
i syfte att förenkla reglerna, bättre samordna 
initiativen inom kommissionen och göra arbetet 
i Rådgivande kommittén mer öppet för externa 
intressenter. 

Public Procurement Network 
Public Procurement Network (PPN) är ett 
europeiskt samarbete inom offentlig upphand-
ling som startades i januari 2003. Syftet med 
samarbetet är att stärka tillämpningen och 
efterlevnaden av upphandlingsreglerna genom 
utbyte av erfarenheter samt att skapa ett tillför-
litligt och effektivt samarbete, som även om-
fattar problemlösning vid gränsöverskridande 
upphandlingar. Sverige tar över ordförande-
skapet i PPN fr.o.m. den 1 juli 2011. Ord-
förandelandet är ansvarigt för att anordna minst 
ett plenarmöte inom PPN. Det är även detta 
land som bestämmer dagordningen och formatet 
för mötet.  

Grönbok om e-upphandling 
Kommissionen arbetar för närvarande med en 
grönbok med förslag som syftar till att ytter-
ligare underlätta och stödja utvecklingen av 
gränsöverskridande e-upphandling inom EU. 
Grönboken förväntas innehålla förslag till 
åtgärder för att bl.a. förbättra det rättsliga 
ramverket och vidareutveckla en EU-gemensam, 

solid infrastruktur med interoperabla tekniska 
lösningar och standarder för format och 
kommunikation. 

4.3.2 Analyser och slutsatser 

Regeringens ambition är att reglerna om 
offentlig upphandling ska vara effektiva och 
rättssäkra, att små och medelstora företags 
deltagande i offentlig upphandling ska öka samt 
att otillåtna direktupphandlingar ska minska.  

Den nya webbportalen hos Kammarkollegiet 
som ger stöd i upphandlingsprocessen torde leda 
till bättre och effektivare upphandlingar och till 
att fler företag lämnar anbud. Det ingår också i 
Kammarkollegiets uppdrag att stärka 
upphandlarnas förmåga att formulera relevanta 
kvalitetskrav.  

Införandet av nya rättsmedel skapar förut-
sättningar för en bättre regelefterlevnad. Antalet 
upphandlingar förväntas därför öka. Kon-
kurrensverket, som intensifierat tillsynen med 
fokus på otillåtna direktupphandlingar, kommer 
att kunna utöva sin roll som tillsynsmyndighet 
mer effektivt. 

Regelförenklingarna som har införts i LOU 
och LUF och de initiativ som tagits på området 
för elektronisk upphandling är åtgärder som 
också bedöms underlätta för företag att delta i 
offentliga upphandlingar genom att den admi-
nistrativa bördan minskas.  

Eftersom den offentliga upphandlingen är 
reglerad på EU-nivå följer regeringen noga det 
arbete som pågår i Europeiska kommissionen. 
Regeringen anser även att det är viktigt att delta i 
PPN för att kunna utbyta erfarenheter och goda 
exempel med andra länder som tillämpar och 
genomför EU:s upphandlingsdirektiv.   

4.4 Politikens inriktning 

Europeiska kommissionens översyn av 
upphandlingsdirektiven 

En större översyn av förfarandedirektiven och 
den offentliga upphandlingen ur ett ekonomiskt 
perspektiv har som tidigare angetts påbörjats av 
Europeiska kommissionen. De frågor som 
kommissionen ska utvärdera är bl.a. den ekono-
miska omfattningen av EU:s upphandlings-
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lagstiftning, den administrativa bördan som är 
kopplad till upphandlingsreglernas förfaranden 
och krav samt nationella erfarenheter av att bl.a. 
använda upphandling för att nå olika samhälls-
politiska mål. Kommissionen kommer även att 
försöka analysera de makroekonomiska konsek-
venserna av EU:s upphandlingsregler. 

Regeringen avser att aktivt medverka i arbetet 
med översynen, inte minst för att kunna påverka 
eventuella regeländringar. Regeringen har bl.a. av 
denna anledning tillsatt en utredning som ska se 
över upphandlingsregelverket (se vidare avsnittet 
Utvärderingen av upphandlingsregelverket och 
översyn av upphandlingsstatistiken). 

Statistik 

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter 
uppskattningsvis 16–19 procent av BNP, vilket 
motsvarar omkring 450–535 miljarder kronor 
per år. Inom EU omsätter den offentliga upp-
handlingen i sin helhet ca 17–18 procent av 
BNP, vilket motsvarar ca 2 155 miljarder euro. 
Offentlig upphandling är således en stor och 
viktig del av samhällsekonomin. Undersökningar 
som KKV låtit utföra tyder på att en bättre 
upphandling och konkurrensutsättning kan min-
ska kostnaderna med 10–20 procent. Samtidigt 
kan väl analyserade kvalitetskrav minska 
långsiktiga kostnader för förvaltning och stärka 
utvecklingskraften hos producenter.  

Den bristfälliga statistiken medför att beräk-
ningarna som görs på området för offentlig 
upphandling är osäkra. Regeringen anser att det 
är viktigt att kunna visa på de effekter som den 
offentliga upphandlingen faktiskt medför för 
den offentliga sektorns ekonomi och de berörda 
marknaderna. Regeringen har bl.a. av denna an-
ledning beslutat att tillsätta en utredning, som 
bl.a. ska se över upphandlingsstatistiken (se vida-
re avsnittet Utvärdering av  upphandlingsregel-
verket och översyn av upphandlingsstatistiken). 

Utvärdering av upphandlingsregelverket och 
översyn av upphandlingsstatistiken  

Regeringen har den 9 september 2010 beslutat 
att ge en särskild utredare i uppdrag att utvärdera 
upphandlingslagsregelverket ur ett ekonomiskt 
och samhällspolitiskt perspektiv samt se över 
systemet för insamling av upphandlingsstatistik 

(dir. 2010:86). Syftet är att utreda om upp-
handlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möj-
liggör för upphandlande myndigheter och enhe-
ter att göra goda ekonomiska affärer genom att 
tillvarata konkurrensen på marknaden och sam-
tidigt använda sin köpkraft till att förbättra 
miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka 
för ökade affärsmöjligheter för små och 
medelstora företag. Utredningen ska beakta de 
EU-rättsliga ramarna. Utredningens förslag ska 
bl.a. utgöra underlag för det framtida arbetet 
med regelverket i EU till följd av den utvärdering 
av upphandlingsdirektiven som Europeiska 
kommissionen har påbörjat. Vidare ska utre-
daren se över systemet för insamling av upp-
handlingsstatistik och vilka uppgifter som ska 
samlas in. Syftet med uppdraget är framför allt 
att förbättra möjligheterna att prognostisera 
effekterna av reformer samt till att följa upp och 
utvärdera den upphandlingspolitik som förs i 
EU och Sverige. Utredaren ska genomföra upp-
draget på ett utåtriktat sätt i kontakt med 
berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas senast 
den 28 juni 2012. 

Myndighetsstrukturen på upphandlingsområdet 

Den statliga myndighetsstrukturen på upp-
handlingsområdet ses för närvarande över. Den 
s.k. upphandlingsstödjande verksamheten be-
drivs i dag av flera olika organisationer. Splitt-
ringen av det statliga upphandlingsstödet 
drabbar främst dem som är i störst behov av den 
upphandlingsstödjande verksamheten. Regering-
en gör bedömningen att ett samlat upphand-
lingsstöd bör bidra till att sprida hjälpmedel som 
väger samman och balanserar angelägna önske-
mål om bl.a. en hållbar utveckling för miljö och 
samhälle, små och medelstora företags medver-
kan samt ett innovationsfrämjande klimat vid 
upphandlingar. Ett samlat statligt upphandlings-
stöd bör kunna bidra till att den offentliga upp-
handlingens tillväxtpotential bättre tas till vara. 
Dessutom är upphandlingsfrågorna under stark 
utveckling bl.a. genom påverkan från andra poli-
tiska områden.  

Andra politiska målsättningar 

Den offentliga upphandlingen kan främja andra 
politiska målsättningar, såsom innovation, miljö-
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hänsyn och sociala hänsyn. De offentliga 
aktörernas efterfrågan kan bidra till att miljö-
vänliga och innovativa produkter efterfrågas i så 
stor utsträckning att produktionen blir lönsam. 
Regeringens målsättning på miljöområdet och 
sociala området kommer till uttryck i de nya 
målsättningsparagraferna i LOU och LUF. 
Sverige har en väl utvecklad nationell politik för 
miljövänlig offentlig upphandling bl.a. genom 
det arbete som Miljöstyrningsrådet bedriver. 
Regeringen anser att frågorna om att den 
offentliga upphandlingen kan främja andra poli-
tiska målsättningar är viktiga och har därför 
inkluderat dem i utvärderingen av upphandlings-
regelverket (dir. 2010:86). Regeringen avser 
vidare att aktivt delta i det arbete som bedrivs i 
EU för att bidra till en offentlig upphandling 
som prioriterar en hållbar utveckling och främjar 
innovationer.  

Ny lagstiftning om upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet  

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning 
av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt 
för byggentreprenader, varor och tjänster av 
upphandlande myndigheter och enheter på 
försvars- och säkerhetsområdet och om ändring 
av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG ska 
genomföras i svensk rätt. Direktivet syftar till att 
fler upphandlingar i konkurrens ska genomföras 
på området. Detta torde leda till nya affärs-
möjligheter och ökad konkurrens på de aktuella 
marknaderna. Den ökade konkurrensen kan 
förväntas leda till minskade kostnader för inköp 
för staten och verksamheter inom försörjnings-
sektorerna. Som framgått ovan bereds för när-
varande i Regeringskansliet betänkandet Upp-
handling på försvars- och säkerhetsområdet 
(SOU 2010:13). 

Effektivare upphandlingsförfarande  

Tillämpningen och kunskapen om upphand-
lingsregelverket ska fortsätta att förbättras. 
Systemet för insamling av upphandlingsstatistik 
ska ses över för att få ett bättre underlag för be-
slut om åtgärder inom upphandlingsområdet. 
Det nationella upphandlingsstödet och arbetet 
med e-upphandling hos Kammarkollegiet kom-

mer att utvecklas ytterligare. Europeiska kom-
missionen har aviserat att den avser att ta fram 
en grönbok för att främja e-upphandling. 
Grönboken, som ska följas upp med en vitbok, 
ska innehålla ytterligare åtgärder för att förenkla 
användningen av e-upphandling och motverka 
hinder för gränsöverskridande e-upphandlingar. 
Sverige, som ligger i framkant i arbetet med e-
förvaltningsfrågor, kommer att vara aktivt i 
denna process.  

 





PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 2  

49 

5 Statliga arbetsgivarfrågor 

5.1 Omfattning 

Området Statliga arbetsgivarfrågor omfattar 
personal- och lönepolitiska frågor, såsom löne-
utveckling, pensionsvillkor, arbets- och anställ-
ningsvillkor i offentlig anställning, statlig arbets-
rätt och kompetensförsörjning. I området ingår 
bl.a. frågor om arbetsmiljö och hälsa, etnisk och 
kulturell mångfald, värdegrundsarbete samt 
jämställdhet inom staten. Till området hör 
Arbetsgivarverket, Kompetensrådet för utveck-
ling i staten (Krus) Statens tjänstepensionsverk 
(SPV), vissa nämnder inom det arbetsgivar-
politiska området, Statens ansvarsnämnd, Statens 
tjänstepensions- och grupplivnämnd, Offentliga 
sektorns särskilda nämnd, Skiljenämnden i vissa 
trygghetsfrågor, Statens överklagandenämnd 
samt Stiftelsen Statshälsan och Trygghets-
stiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse. 

5.2 Mål 

Målet för området Statliga arbetsgivarfrågor är 
en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som 
säkerställer att kompetens finns för att nå verk-
samhetens mål.  

För att uppnå målet måste staten vara en 
attraktiv och föredömlig arbetsgivare. De statliga 
myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete 
med sin kompetensförsörjning. Att de stats-
anställda avspeglar befolkningens sammansätt-
ning har betydelse för legitimiteten och allmän-
hetens förtroende för den statliga förvaltningen. 
Ett respektfullt och värdigt bemötande av 
allmänheten har också betydelse för förtroendet. 

Följande delmål har satts upp för de statliga 
arbetsgivarna. 
− Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara 

löneledande. 
− Andelen kvinnor på ledande befattningar i 

staten ska öka. 
− Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i 

staten ska minska.  
− Den etniska och kulturella mångfalden bland 

anställda i staten ska öka på alla nivåer. 
− Arbetsmiljön i staten ska vara god. 
− De statsanställda ska ha kunskap om och 

förståelse för grundläggande värden i stats-
förvaltningen och rollen som statstjänste-
man. 

5.3 Resultatredovisning 

5.3.1 Indikatorer 

För att följa upp utvecklingen inom verksam-
hetsområdet i förhållande till målen används i 
huvudsak följande indikatorer: 
- myndigheternas arbete med kompetensför-

sörjningen, 
- personalförsörjningsläget i staten, 
- utvecklingen av genomsnittliga löner i olika 

sektorer på arbetsmarknaden, 
- andelen kvinnor på ledande befattningar i 

staten, 
- löneskillnaden mellan kvinnor och män i 

staten, 
- andelen anställda med utländsk bakgrund 

på olika nivåer i staten, 
- den genomsnittliga sjukfrånvaron i staten, 
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- utvecklingen av nybeviljade sjukpensioner i 
staten. 

I bilagan Statsförvaltningens utveckling ges en 
övergripande beskrivning av kompetensförsörj-
ningen i staten. 

5.3.2 Resultat 

En strategisk kompetensförsörjning i staten 
För att regeringen ska kunna följa upp kom-
petensförsörjningen i staten redovisar myndig-
heterna varje år sedan 1997 de åtgärder som 
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens 
finns för att nå verksamhetens mål. På uppdrag 
av regeringen har Statskontoret analyserat den 
strategiska kompetensförsörjningen i statsför-
valtningen med särskilt fokus på hur myndig-
heterna arbetar med att uppnå det arbetsgivar-
politiska delmålet att den etniska och kulturella 
mångfalden bland anställda i staten ska öka på 
alla nivåer. Detta redovisas i rapporten Fokus på 
mångfald – strategisk kompetensförsörjning i 
staten (dnr Fi2010/3142). Rapporten kommen-
teras särskilt längre fram i detta avsnitt under 
rubriken Den etniska och kulturella mångfalden. 

I de underlag som togs fram inför myndig-
hetsdialogerna under våren 2010 har de arbets-
givarpolitiska frågorna getts relativt stor upp-
märksamhet. 

Vid regeringens genomgång av myndigheter-
nas redovisning av kompetensförsörjningen i 
respektive årsredovisning för 2009 har följande 
iakttagelser gjorts. 

- Generellt har redovisningarna en tydlig 
koppling till verksamheten. I en allt större 
utsträckning redovisas kompetensförsörj-
ningen inte enbart under rubriken personal. 
De allra flesta redovisningarna har ett 
längre perspektiv än de närmaste åren. 

- Generellt har myndigheterna en fortsatt 
mycket god beredskap när det gäller 
pensionsavgångar och ser generations-
växlingen som en möjlighet till kompetens-
växling. Det finns dock fortfarande undan-
tag där en myndighet kan vara beroende av 
en specifik spetskompetens eller där kon-
kurrenssituationen på marknaden är svår. 

- Samverkan sker allt mer mellan myndig-
heter på en rad områden, men även med 
näringslivet. Samarbete sker både nationellt 

och i en allt större omfattning 
internationellt. 

- Generellt satsar myndigheterna kontinuer-
ligt på friskvård, arbetsmiljö och 
rehabiliteringsåtgärder. Det finns myndig-
heter vars verksamheter kräver en speciell 
medvetenhet om bl.a. våld och hotfulla 
situationer. Denna insikt påverkar de 
arbetsmiljösatsningar som görs för att 
minimera risken för personskador. 

- Flertalet av de myndigheter som genomför 
kontinuerliga kund- och medarbetarunder-
sökningar använder resultaten av dessa 
inför verksamhetsplanering och myndig-
hetens planering av kompetensförsörj-
ningen. 

 
En samordnad statlig arbetsgivarpolitik 

 
Arbetsgivarverket  
Den statliga arbetsgivarpolitiken utvecklas 
genom samverkan mellan Arbetsgivarverkets 
medlemmar och samordnas av Arbetsgivar-
verket. Arbetsgivarverket svarar också för 
information, rådgivning och utbildning i arbets-
givarfrågor. Alla statliga myndigheter som har 
arbetsgivaransvar är medlemmar i Arbetsgivar-
verket. Därutöver finns ett antal frivilliga med-
lemmar med anknytning till det statliga området. 

Arbetsgivarverkets resultatredovisning utgår 
från de av styrelsen beslutade verksamhetsmålen 
för kansliet 2009. Av redovisningen framgår att 6 
av 13 mål uppnåddes, 3 uppnåddes delvis medan 
4 inte uppnåddes. 

Ramavtalen om löner m.m. för arbetstagare 
inom det statliga avtalsområdet som Arbets-
givarverket slutit med dess motparter gäller för 
tiden 1 oktober 2007–30 september 2010 (RALS 
2007–2010). Arbetsgivarverkets verksamhet 
under 2009 har fokuserat på förberedelser inför 
ett nytt avtal. 

Den årliga servicebarometern visar att 97 
procent av de svarande var nöjda med Arbets-
givarverket som helhet (svarsfrekvens 78 
procent). Detta ska jämföras med 2008 då 
motsvarande resultat var 85 procent (svars-
frekvens 79 procent). Flera av verkets insatser 
visar på en förbättring. 

För tredje året i rad har Arbetsgivarverket 
genomfört en chefsbarometer, riktad till med-
lemmarnas chefer. När det gäller bedömningen 
av Arbetsgivarverket som helhet och flertalet av 
verkets insatser visar undersökningen på förbätt-
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rade resultat jämfört med 2008. Svarsfrekvensen 
var cirka 60 procent, dvs. på samma nivå som 
2008. 

 
Statens tjänstepensionsverk  
Statens pensionsverk har den 1 juli 2010 bytt 
namn till Statens tjänstepensionsverk. Skälen för 
namnbytet har redovisats i propositionen 
Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet 
och tillväxt (prop. 2009/10:175 s. 188). 

Under 2009 har SPV:s planerade arbete med 
att införa ändringar och tolkningar av kollektiv-
avtal i IT-systemen fortgått. Säkerhetsfrågorna 
vid myndigheten och i systemen har varit och är 
alltjämt i fokus. Det har skett en positiv 
utveckling av det s.k. aktualiseringsarbetet, dvs. 
arbetet med att utreda och fastställa en persons 
historiska tjänstetid och intjänade pensionsrätt. 
Den förbättrade kvaliteten som detta medfört 
har gjort det möjligt att ge de försäkrade bättre 
information om deras pensionsförmåner. Bland 
annat har SPV för första gången kunnat skicka 
ut pensionsbesked om den förmånsbestämda 
pensionen enligt PA 03. 

Den övergripande nöjdheten bland arbets-
givarna är på samma nivå som 2008. Nöjdheten 
bland de statligt anställda har ökat, medan den 
har minskat bland pensionärerna. 

Inom Sundsvallsregionen fortsätter det i 
budgetpropositionen för 2010 redovisade sam-
arbetet mellan olika arbetsgivare (prop. 
2009/10:1 utg.omr. 2 avsnitt 5.3.3). Under 2009 
har SPV inlett ett nära samarbete inom utbild-
ningsområdet med andra myndigheter. Bland 
annat har en introduktionsutbildning med in-
riktning mot statstjänstemannarollen startats. 

Verksamheten inom området Pension Staten 
står för drygt två tredjedelar av SPV:s omsätt-
ning. Verksamhetsutfallet för 2009 blev ett 
underskott på drygt 3 miljoner kronor, främst på 
grund av högre utvecklings- och konsultkost-
nader än beräknat. 

I syfte att underlätta de administrativa 
processer som myndigheterna ska hantera i 
samband med tjänstepensioneringar kan SPV 
erbjuda en utökad pensionsadministration för de 
myndigheter som efterfrågar detta. Denna verk-
samhet har under 2009 omfattat åtta arbets-
givare, jämfört med fem 2008. Verksamhets-
utfallet blev ett underskott på drygt 100 000 
kronor, främst på grund av satsningar för att 
kunna öka omsättningen. Ytterligare ett 30-tal 
myndigheter har under 2009 visat intresse för 

denna tjänst. Några myndigheter valde att 
ansluta sig till tjänsten i början av 2010. 

SPV får, enligt vad som föreskrivs i verkets 
instruktion, utföra viss uppdragsverksamhet. 
Ungefär en tredjedel av SPV:s omsättning 
hänför sig till området Pensionsverksamhet på 
uppdrag. Målet för denna verksamhet är att 
generera ett verksamhetsutfall, exklusive ränte-
intäkter avseende balanserade vinstmedel, som 
på fem år motsvarar minst 6 procent av verk-
samhetens intäkter. För femte året i rad har det 
långsiktiga målet inte uppnåtts. Årets resultat, 
7,9 procent, bidrar dock till att skapa förut-
sättningar för att nå det långsiktiga avkastnings-
kravet. SPV har i augusti 2010 i enlighet med ett 
uppdrag i sitt regleringsbrev kommit in med en 
redogörelse för den verksamhet som för när-
varande utförs inom området Pensionsverk-
samhet på uppdrag (dnr Fi2010/3903). 

SPV har till följd av regelförändringar fått 
tillgång till uppgifter från Skatteverket för att 
kunna bedöma anmälda inkomster i förhållande 
till utbetalningar av bl.a. pensionsersättningar 
och inkomstgarantier. De första samkörningarna 
genomfördes under hösten 2009. En analys av 
materialet har inletts av SPV. 

SPV hanterar den statliga försäkrings-
modellen. Genom försäkringsmodellen betalar 
myndigheter och andra berörda arbetsgivare de 
försäkringsmässiga kostnaderna för statens 
avtalsförsäkringar, antingen genom att betala 
premier eller genom att skuldföra pensions-
åtagandet. Den kollektiva konsolideringsgraden i 
försäkringsmodellens gren för premiefinansie-
ring, den s.k. försäkringsrörelsen, har sjunkit 
under 2009, främst beroende på höga indexe-
ringskostnader. En återhämtning väntas dock 
ske under 2010. 
 
Kompetensrådet för utveckling i staten 
Krus inrättades den 1 januari 2009. Under 2009 
har rådet byggt upp en flexibel organisation för 
att stödja statsförvaltningen i arbetet med de 
frågor som är prioriterade för förvaltningens 
strategiska kompetensförsörjning. 

En viktig del av verksamheten består i att 
bidra till utvecklingen av de statsanställdas 
kompetens inom EU-området. Under 2009 har 
sammanlagt 413 personer deltagit vid något av 
de 23 utbildningstillfällen som Krus ansvarat för. 
Krus har också anordnat utbildningar för de som 
vill genomgå uttagningsprov, s.k. concours, för 
att kunna söka arbete i EU:s institutioner. 
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Under 2009 har sammanlagt 212 personer del-
tagit i concours. 

Krus fick i november 2009 i uppdrag att leda 
ett projekt om offentligt etos – en god förvalt-
ningskultur under 2009–2011 (dnr 
Fi2009/3563). Målet med projektet är att stärka 
en god förvaltningskultur i staten. Inom ramen 
för projektet behandlas värdegrunds-, etik- och 
bemötandefrågor.Projektet fokuserar i första 
hand på förståelse för vad det innebär att vara 
statsanställd och på arbete med värdegrunds-, 
etik- och bemötandefrågor. För att öka 
kunskapen om rollen som statstjänsteman samt 
stödja och inspirera myndigheternas eget värde-
grundsarbete kommer ett antal utvecklings-
aktiviteter att genomföras och redovisas under 
projektets gång. 

Krus har vidare i uppdrag att leda och 
samordna ett program för kvinnors karriär-
utveckling i staten. Programmet pågår t.o.m. 
2010 och syftar till att andelen kvinnor på chefs- 
och expertfunktioner i staten ska öka och där-
igenom bidra till minskade löneskillnader mellan 
kvinnor och män. Inom ramen för programmet 
deltar totalt 18 myndigheter i ett särskilt 
genomförandeprogram som handlar om att i den 
egna myndigheten bedriva ett förändringsarbete 
där befintliga arbetssätt och rutiner analyseras ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Andra aktivitets-
områden inom programmet är spridning av 
kunskaper och erfarenheter, framtagande av 
indikatorer för uppföljning och utvärdering samt 
individinriktade karriärutvecklingsinsatser. Pro-
grammet följer i stort sett den uppsatta tid-
planen. De uppnådda resultaten kommer att 
presenteras vid en avslutande konferens under 
senare delen av 2010. 
 
En föredömlig och attraktiv arbetsgivare 
Det är angeläget att de statliga arbetsgivarna 
arbetar strategiskt med sin kompetensförsörj-
ning. De bör fortsätta utveckla formerna för att 
marknadsföra staten som en attraktiv arbets-
givare. Detta kan ske enskilt eller i samverkan, 
bl.a. genom Arbetsgivarverket (se vidare prop. 
2009/10:175 s. 121 f.). 

För att stödja medlemmarnas arbete med att 
profilera sig som attraktiva arbetsgivare arrange-
rade Arbetsgivarverket under 2009 två semina-
rier i ämnet. Dessförinnan hade verket gett ut 
skriften Att profilera sig som statlig arbetsgivare. 
Arbetsgivarverket gav under våren 2010 ut 
skriften Att arbeta statligt – viktiga arbeten och 

moderna villkor. Av denna framgår bl.a. vilka 
förmåner och villkor som gäller och vilka möjlig-
heter som finns till bl.a. utlandstjänstgöring. 

Sökmotorn på Arbetsgivarverkets webbplats 
(www.arbetsgivarverket.se) över lediga statliga 
arbeten, som introducerades 2008, fick ett stort 
genomslag under 2009. Sökmotorn hade 112 000 
unika besökare, dubbelt så många som mål-
sättningen om 50 000 unika besök under året. 

Arbetsgivarverket och Konjunkturinstitutet 
genomför två gånger per år en konjunktur-
barometer för den statliga sektorn i vilken samt-
liga myndigheter med minst tio anställda ingår. 
Av myndigheterna svarade 66 procent på Kon-
junkturbarometern våren 2010, vilket motsvarar 
ca 80 procent av samtliga statsanställda. Det är 
en avsevärd försämring av svarsfrekvensen 
jämfört med undersökningen hösten 2009, då 83 
procent av myndigheterna svarade, vilket mot-
svarade 98 procent av samtliga statsanställda. 
Framför allt har en försämring skett av svars-
frekvensen inom utbildningsväsendet. 

Barometern visar att andelen myndigheter 
som haft brist på lämpliga sökanden vid 
rekryteringar har minskat. Andelen myndigheter 
som förutser övertalighet det kommande året 
ökar. Vidare ökar andelen myndigheter med om-
fattande pensionsavgångar. Andelen myndig-
heter som anser att omfattande pensions-
avgångar påverkar kompetensförsörjningen på 
ett positivt sätt är dock större än andelen som 
anser att den påverkas negativt. Av Konjunktur-
barometern framgår också att personalomsätt-
ningen och övertidsuttaget väntas bli oförändra-
de i en majoritet av myndigheterna. 

När en statsanställd blir uppsagd på grund av 
arbetsbrist ansvarar Trygghetsstiftelsen – en 
kollektivavtalsstiftelse för att om möjligt för-
hindra att han eller hon blir arbetslös. Stiftelsens 
arbete är individanpassat och har en markant 
arbetslinjeprofil. 

Antalet övertaliga statstjänstemän som anmäl-
des till Trygghetsstiftelsen uppgick under 2009 
till 2 693 personer, vilket utgör en minskning 
med cirka 500 personer jämfört med 2008. Av 
dessa var 57 procent kvinnor och 43 procent 
män. För första gången bestod nästan hälften av 
inflödet, 49 procent, av tidsbegränsat anställda, 
vilket främst beror på att inflödet av uppsagda 
med tillsvidareanställning var något mindre än 
under de senaste åren. Cirka 88 procent av de 
tidsbegränsat anställda kom från universitet och 
högskolor. 

52 

http://www.arbetsgivarverket.se/


PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 2  

Under 2009 var andelen tillsvidareanställda 
som vid anställningens slut löst sin situation 70,3 
procent, vilket är 4 procentenheter färre än 
under 2008. Av dessa hade cirka 33 procent av 
kvinnorna fått nytt arbete eller startat företag. 
Hos männen var siffran drygt 37 procent. Under 
2008 var denna andel cirka 40 procent hos både 
kvinnor och män.  

Under 2009 var andelen tidsbegränsat anställ-
da som löst sin situation 75,8 procent, vilket är 
en ökning med cirka 5 procentenheter jämfört 
med 2008. Andelen tidsbegränsat anställda som 
skaffat nytt arbete eller startat eget företag upp-
gick 2009 till ca 40 procent. Utfallet var lika för-
delat mellan kvinnor och män. 

 
Löneutvecklingen i staten 
Regeringens mål är att staten totalt sett inte ska 
vara löneledande. Som underlag för uppfölj-
ningen av detta mål används utvecklingen av 
genomsnittliga löner i olika sektorer. 

Som framgår av diagram 5.1 fortsätter löne-
utvecklingen i staten att relativt väl följa utveck-
lingen på arbetsmarknaden i stort. 

 
Diagram 5.1 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika 
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2009 
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Källa: Statistiska centralbyrån.  
   Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till 
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön. 

 
Andelen kvinnor på ledande befattningar 
Regeringens mål är att andelen kvinnor på 
ledande befattningar i staten ska öka. Målet följs 
i första hand upp genom statistik över andelen 
kvinnor respektive män med uppgift att planera 
och leda myndighetens verksamhet (lednings-
kompetens). 

Som framgår av diagram 5.2 har andelen kvin-
nor på ledande befattningar ökat under perioden 
1999–2009. Totalt finns nu ca 4 800 kvinnliga 
chefer, vilket motsvarar knappt 38 procent av 

alla chefer inom staten. För tio år sedan var 
andelen 21 procent och antalet 2 800. 

Något som talar för att andelen kvinnliga 
chefer kommer att fortsätta att öka är att en stor 
andel av de chefer som kommer att gå i pension 
under de närmaste åren är män. 

 
Diagram 5.2 Fördelning av kvinnor och män med uppgift att 
planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer 
1999–2009 
Procent 
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Källa: ArbetsgivarverketKälla: Arbetsgivarverket.  
Staten är den sektor som har jämnast köns-
fördelning på arbetsmarknaden. Andelen 
kvinnor har ökat de senaste åren. År 2008 fanns 
det för första gången fler kvinnor än män bland 
de statsanställda (50,3 procent). År 2009 var 
andelen kvinnor 51 procent. 

I gruppen kärnkompetens är 49 procent 
kvinnor, vilket är en ökning med en procent-
enhet sedan föregående år. I gruppen stöd-
kompetens dominerar andelen kvinnor och upp-
går till 59 procent, vilket är samma nivå som 
föregående år. 

Av RALS-avtalen 2007–2010 framgår att det 
partsgemensamma arbete, som påbörjades i sam-
band med tecknandet av RALS 2002–2004, ska 
fortsätta och intensifieras. Syftet är att åstad-
komma en jämnare könsfördelning inom samt-
liga befattningskategorier inom staten, men med 
fokus på högre befattningar. Arbetet bedrivs 
med stöd av Partsrådet3. Regeringen beslutade 
2008 att införa ett program för kvinnors karriär-
utveckling i syfte att öka andelen kvinnor på 
chefs- och expertfunktioner i staten. Krus leder 
detta program som pågår t.o.m. den 31 december 

 
 
                                                      
3 Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet 
(Partsrådet) är ett organ som är bildat av parterna på det statliga 
avtalsområdet och som bedriver partsgemensamt utvecklingsarbete i 
statsförvaltningen. 
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2010. Partsrådet kommer att följa arbetet och vid 
behov erbjuda stöd. 

 
Fördelning av kvinnor och män bland 
myndighetschefer som regeringen anställt 
Under 2009 anställde regeringen totalt 30 
myndighetschefer, varav 12, eller 40 procent, var 
kvinnor. 

Bland myndighetscheferna var andelen 
kvinnor 43,1 procent i oktober 2010, vilket 
innebär en ökning med drygt 4 procentenheter 
sedan 2009. Som en följd av ett minskat antal 
myndigheter har det totala antalet myndighets-
chefer som regeringen anställer minskat från 208 
till 205 mellan 2009 och 2010. 

 
Tabell 5.1 Fördelningen den 1 oktober 2010 av kvinnor och 
män bland myndighetschefer som regeringen anställt 
Antal 

 Kvinnor Män Totalt 

Generaldirektörer 47 56 103 

Landshövdingar 11 10 21 

Rektorer1,2 14 20 34 

Överintendenter3 3 7 10 

Övriga titlar4 13 23 36 

Myndighetschefer totalt5,6 88 116 204 

1 Regeringen utser rektorer efter förslag från lärosätets styrelse.  
2 Till följd av en vakans uppgår antalet rektorer för närvarande till 34. 
3 Här ingår museichefen vid Arkitekturmuseet. 
4 Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän, 
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc. 
5 Inklusive vikarierande myndighetschefer. 
6 Enligt vad som anges i fotnot 2 summerar tabellen till 204. 

 
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
Regeringens mål är att löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män i staten ska minska. Som 
underlag för uppföljningen används partsgemen-
sam statlig förhandlingsstatistik. 

I september 2009 var statsanställda kvinnors 
genomsnittslön totalt sett 12,6 procent lägre än 
statsanställda mäns genomsnittslön (se diagram 
5.3). År 2008 var motsvarande löneskillnad 13,7 
procent. Skillnaden har minskat successivt, och 
trenden mot en minskad löneskillnad fortsatt. 
År 2000 var löneskillnaden nästan 18 procent. 

 

Diagram 5.3 Löneskillnader mellan kvinnor och män i 
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2000-2009 
Procent 
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Källa: Arbetsgivarverket.  
 

Den statistiska analys som Arbetsgivarverket har 
gjort visar att den genomsnittliga löneskillnaden 
nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer. 
Stora delar av löneskillnaden beror på att fler 
kvinnor än män arbetar deltid, på arbetets 
svårighetsgrad och innehåll samt på att fler män 
än kvinnor är chefer. Vidare påverkar det att 
arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika 
myndigheter. Det finns också skillnader när det 
gäller utbildning, erfarenhet och i vilken region 
den anställde arbetar. Den löneskillnad som 
slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade löne-
skillnaden som inte kan förklaras av den mätbara 
information som finns tillgänglig i den parts-
gemensamma statistiken, uppgick i september 
2009 till ca 1,3 procent. Den oförklarade löne-
skillnaden har varit konstant 2007–2009. Åren 
2002–2003 var den som högst och uppgick då till 
2,0 procent. 

Som framgår av diagram 5.3 är det två faktorer 
som tillsammans står för mer än hälften av den 
totala löneskillnaden mellan kvinnor och män. 
Dessa två viktigaste förklaringar är att kvinnor 
jämfört med män oftare innehar befattningar 
med en lägre svårighetsgrad och att kvinnor och 
män i stor utsträckning arbetar inom olika 
yrkesområden. 

Inom det statliga chefskollektivet hos 
Arbetsgivarverkets medlemmar har löne-
skillnaderna minskat kraftigt under den period 
som verket studerat detta. Mellan 2004 och 2009 
ökade snittlönen för kvinnliga chefer från 38 041 
till 45 716 kronor per månad, medan de manliga 
chefernas löner i snitt ökade från 39 499 till 
45 802 kronor. Det innebär att löneskillnaderna 
mellan manliga och kvinnliga chefer har minskat 
från 3,6 till 0,2 procent. 
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Under den senaste avtalsperioden, som 
sträcker sig från 2007 till 2010, har utfallet också 
varit till de kvinnliga chefernas fördel. Fram till 
september 2009 har löneutvecklingstakten varit 
6,3 procent för de kvinnliga och 5,5 procent för 
de manliga cheferna i staten. Arbetsgivarverkets 
bedömning är att de kvinnliga chefernas högre 
löneutveckling hänger nära samman med att 
andelen kvinnliga chefer ökat och att löne-
utvecklingen ofta är snabbare i början på chefs-
karriären. 

 
Den etniska och kulturella mångfalden 
Regeringens mål är att den etniska och kulturella 
mångfalden bland de anställda i staten ska öka på 
alla nivåer. Målet följs framför allt upp med hjälp 
av statistik avseende hur stor andel av de stats-
anställda som har utländsk bakgrund4.  

Andelen anställda med utländsk bakgrund 
inom staten fortsätter att öka. Som framgår av 
tabell 5.2 hade 12,5 procent av de statsanställda 
2009 utländsk bakgrund, vilket är en ökning med 
0,5 procentenheter jämfört med 2008.  

Andelen statsanställda som är utrikes födda 
har under samma period ökat från 9,8 procent 
till 10,2 procent. Utrikes födda utgör majori-
teten av alla med utländsk bakgrund i staten. 
Utvecklingen över tid under perioden 2001–
2009 följer samma mönster som för samtliga 
anställda med utländsk bakgrund. Ökningen har 
främst skett genom att andelen anställda som är 
födda utanför Norden har ökat. 

Andelen anställda med utländsk bakgrund är 
något högre än genomsnittet i kategorin kärn-
kompetens och under genomsnittet i kate-
gorierna ledningskompetens och stödkompe-
tens. 

 

 
 
                                                      
4 Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands, 
personer med två föräldrar som är födda utomlands och personer med 
okänt födelseland.  

Tabell 5.2 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom 
staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2008 och 
2009 
Procent 

  2008 2009 

Staten totalt1  12,0 12,5 

  Kvinnor  12,7 13,2 

  Män   11,3 11,9 

 Ledningskompetens 5,9 6,1 

    Kvinnor 7,0 7,0 

    Män 5,3 5,6 

 Kärnkompetens 12,9 13,5 

    Kvinnor 13,5 14,0 

    Män 12,4 13,1 

 Stödkompetens 10,4 10,8 

    Kvinnor 11,4 11,9 
    Män 9,0 9,2 

Nyanställda i staten2 18,4 19,0 

Förvärvsarbetande 20–64 år3 15,6 i.u. 

Befolkningen 20–64 år4 20,3 21,1 

Källa: Arbetsgivarverket. 
1 Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga 
medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej. 
2 Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående år 
samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. 
3 Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars 
arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. 
4 Källa: SCB:s befolkningsstatistik. 

 
Bland de nyanställda i staten har 19,0 procent 
utländsk bakgrund, vilket är lägre än andelen i 
befolkningen. Den senast tillgängliga uppgiften 
om förvärvsarbetande är från 2008, då 15,6 
procent av de förvärvsarbetande hade utländsk 
bakgrund. 

Den högre andelen individer med utländsk 
bakgrund bland de nyanställda medför att an-
delen anställda med utländsk bakgrund i staten 
som helhet ökar. Andelen anställda med ut-
ländsk bakgrund i staten har ökat med 2,9 
procentenheter under perioden 2001–2009. 
Bland de förvärvsarbetande på hela den svenska 
arbetsmarknaden var ökningen 2,7 procent-
enheter 2001–2008. 

Andelen med utländsk bakgrund varierar 
regionalt i Sverige. I stort sett följer fördelningen 
av de statsanställda demografin i befolkningen 
och på arbetsmarknaden i stort. Högst andel 
med utländsk bakgrund i staten finns i de tre 
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och 
Malmö, där andelarna är 16,3, 15,4 respektive 
15,4 procent. Andelen med utländsk bakgrund 
skiljer sig avsevärt åt, främst mellan storstads-
områden och landsbygder. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag 
analyserat den strategiska kompetensförsörj-
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ningen i statsförvaltningen med fokus på hur 
myndigheterna arbetar med att uppnå det 
arbetsgivarpolitiska delmålet att den etniska och 
kulturella mångfalden bland anställda i staten ska 
öka på alla nivåer (dnr Fi2010/3142). Studien ger 
en fördjupad bild av myndigheternas arbetssätt 
och möjligheter samt de hinder som finns för 
deras arbete. Tio myndigheter inom olika 
sektorer har studerats. Studien visar att arbetet 
överlag går framåt, samtidigt som det finns en 
mycket stor variation mellan myndigheterna, 
både beträffande arbetssätt och vilka förutsätt-
ningar som finns för arbetet. 

Arbetsgivarverkets strategi för ökad mångfald 
i staten, Inkluderande synsätt – en strategi för 
mångfald i staten, tar sikte på att en blandning av 
bakgrund och kompetens som har betydelse för 
att arbete, kvalitet och kundorientering ska 
prägla verksamheten. Strategin har nu funnits i 
drygt ett år och börjat ge avtryck i flera myn-
digheters arbete med kompetensförsörjningen. 
 
En god arbetsmiljö 
Regeringens mål är att arbetsmiljön i staten ska 
vara god. Målet följs framför allt upp utifrån 
uppgifter om sjukfrånvaro och sjukpension i 
staten. 

Av Arbetsgivarverkets rapport Arbetsmiljön i 
statlig sektor 2009 (dnr Fi2010/4356) framgår 
att anställda i staten sammantaget upplever sitt 
arbete positivt i större utsträckning än arbets-
tagare i allmänhet5. De statsanställda upplever 
exempelvis i större utsträckning att de har ett 
omväxlande, obundet och meningsfullt arbete 
som de i det stora hela är nöjda med. Andelen 
statligt anställda som i det stora hela är mycket 
nöjda med sitt arbete har ökat successivt sedan 
2001 och uppgick 2009 till 83,5 procent, vilket är 
högre än bland samtliga på arbetsmarknaden (78 
procent). Statsanställda är vidare mer nöjda med 
sina arbetstider än anställda på arbetsmarknaden 
som helhet, och de kan även i högre utsträckning 
än övriga på arbetsmarknaden bestämma när och 
hur olika arbetsuppgifter ska utföras. 

Arbetsmiljöundersökningarna visar också att 
allt färre statsanställda upplever det svårt att 
framföra kritik vad gäller arbetsförhållanden. I 
 
 
                                                      
5 Arbetsgivarverkets rapport bygger på SCB:s arbetsmiljöundersökning 
som genomförs vartannat år på uppdrag av Arbetsmiljöverket. 
Undersökningen omfattar numera cirka 130 frågor inom olika områden 
ställda genom telefonintervju och postenkät. Sammantaget besvarades 
enkäterna av knappt 9 100 personer, varav drygt 500 var anställda i staten. 

den föregående undersökningen 2007 var det 
18,5 procent av de statsanställda som instämde i 
påståendet att det alltid/för det mesta är svårt att 
framföra kritiska synpunkter på arbetsför-
hållanden. År 2009 hade andelen sjunkit till 16 
procent. Tendensen är likartad för samtliga 
anställda på arbetsmarknaden. 

Av de statsanställda uppger 59 procent att 
arbetet ger dem möjlighet att lära nytt och 
utvecklas i yrket varje vecka. Detta är signifikant 
fler än bland samtliga anställda, där 42 procent är 
av denna uppfattning. De statsanställda (63 pro-
cent) anser vidare i betydligt högre utsträckning 
än samtliga anställda (45 procent) att minst halva 
arbetstiden går åt att lösa krävande problem. 

Den totala andelen anställda på arbetsmark-
naden, som anger att de varit utsatta för våld 
eller hot om våld de senaste 12 månaderna, har 
ökat något från 12 procent 1995 till 14 procent 
2009. Andelen bland anställda inom staten har 
varit relativt oförändrad. Den har varierat mellan 
som lägst, i 2009 års undersökning, 19 procent 
och som högst 22 procent 1999. 

Av de statsanställda uppger 68 procent att det 
på arbetsplatsen bedrivs ett systematiskt arbets-
miljöarbete, att jämföra med 56 procent för hela 
arbetsmarknaden. Detta är en minskning jämfört 
med 2007 då 72 procent av de statsanställda upp-
gav att det bedrevs ett systematiskt arbetsmiljö-
arbete, jämfört med 53 procent för hela arbets-
marknaden.  

Av rapporten framgår också att de stats-
anställda upplever mindre fysiska besvär än 
sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet, 
medan de psykiska besvären ligger på samma 
nivå som för arbetsmarknaden totalt. 

Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna 
fortsatte att sjunka under 2009. Jämfört med 
2008 var sjukfrånvaron i genomsnitt 0,3 procent-
enheter lägre, vilket ger en total sjukfrånvaro på 
3,1 procent av den tillgängliga arbetstiden. För 
såväl kvinnor som män inom samtliga ålders-
grupper minskade sjukfrånvaron jämfört med 
föregående år. 
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Diagram 5.4 Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid 
uppdelat på kön och ålder 2008 och 2009 
Procent 
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Kvinnors sjukfrånvaro är väsentligt högre än 
mäns, men har minskat betydligt snabbare de 
senaste åren (se diagram 5.4). På motsvarande 
sätt har sjukfrånvaron för grupperna anställda 
från 50 år och uppåt respektive 30–49 år varit 
högre de senaste åren, men stadigt sjunkit, 
medan sjukfrånvaron i åldersgruppen under 30 år 
i stort sett har varit oförändrad under flera år. 

Sjukfrånvaron var oförändrad eller hade 
minskat vid 139 myndigheter (dvs. två tredje-
delar av myndigheterna) 2009, medan 58 myn-
digheter hade ökad sjukfrånvaro jämfört med 
föregående år.6 

Antalet statsanställda med nybeviljad sjuk-
pension har minskat för såväl kvinnor som män 
(se tabell 5.3). 

 
Tabell 5.3 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension 
respektive sjukpension 2008 och 2009 
Antal 

 2008 
Kvinnor 

2008 
Män 

2009 
Kvinnor 

2009 
Män 

Tillfällig sjukpension  

< 100 procent 

379 138 181 67 

Tillfällig sjukpension  

100 procent 

90 64 28 18 

Sjukpension 262 128 181 106 
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 
Anm. I det redovisade antalet individer som beviljats sjukpension ingår även 
personer som tidigare beviljats tillfällig sjukpension.  

 

 
 
                                                      

 
 
                                                     

6 Myndigheter med färre än 10 anställda har utelämnats i enlighet med 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För 
myndigheter som avvecklats/nybildats saknas redovisning/jämförelsetal. 

Kunskap och förståelse för grundläggande värden i 
statsförvaltningen 
Regeringens mål är att de statligt anställda ska ha 
kunskap om och förståelse för grundläggande 
värden i statsförvaltningen och rollen som stats-
tjänsteman, dvs. för ett offentligt etos. 

Krus bedriver, som tidigare anförts, sedan 
september 2009 på uppdrag av regeringen ett 
projekt om offentligt etos. Projektet bedrivs 
2009–2011 och vänder sig till hela statsförvalt-
ningen, med särskilt fokus på cheferna i förvalt-
ningen. 

Utformningen av projektet bygger bl.a. på en 
kartläggning av hur svenska myndigheter samt 
statsförvaltningar i övriga Norden och Europa 
arbetar med offentligt etos. Som en del i för-
beredelserna av projektet har ett arbete med att 
sammanställa de författningar som speglar den 
gemensamma värdegrunden i statsförvaltningen 
genomförts. 

 
Myndigheternas personalansvarsnämnder och 
Statens ansvarsnämnd 
Myndigheternas personalansvarsnämnder7 och 
Statens ansvarsnämnd8 har viktiga funktioner 
när det gäller att upprätthålla allmänhetens för-
troende för statlig förvaltning och tillgodose 
arbetstagarnas intresse av en korrekt handlägg-
ning av de enskilda ärendena. 

Under 2009 hanterade de statliga myndig-
heterna 461 personalansvarsärenden. Antalet 
ärenden har därmed ökat med 36 procent 
jämfört med 2008. Ökningen av antalet ärenden 
beror huvudsakligen på ökningar inom polis-
väsendet och Kriminalvården. Antalet ärenden 
inom polisväsendet ökade med 71 procent och 
inom Kriminalvården med 85 procent. Antalet 
ärenden som lett till någon form av åtgärd har 
ökat med 44 procent. 

Några myndigheter står för flertalet av per-
sonalansvarsärendena. Polisväsendet rapportera-
de 142 ärenden under 2009, Kriminalvården 131, 
Försvarsmakten 47, Arbetsförmedlingen, För-

 
7 Myndigheternas personalansvarsnämnder handlägger ärenden som rör 
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning och skiljande från anställning 
på grund av personliga förhållanden när det gäller statligt anställda. 
8 Statens ansvarsnämnd prövar frågor som disciplinansvar, åtalsanmälan, 
avstängning, läkarundersökning eller avskedande när det gäller statligt 
anställda med högre befattningar, t.ex. myndighetschefer, domare, 
åklagare, polischefer och professorer. Statens ansvarsnämnd tar endast 
upp ärenden på anmälan av anställningsmyndigheten, riksdagens 
ombudsmän eller Justitiekanslern. Skrivelser från t.ex. allmänheten tas 
däremot inte upp av ansvarsnämnden. 
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säkringskassan och Migrationsverket 16 vardera 
samt Luftfartsverket 14 ärenden. 

Av diagram 5.5 framgår utvecklingen av 
antalet personalansvarsärenden under perioden 
2001–2009. 

 
Diagram 5.5 Antal personalansvarsärenden och antal 
ärenden som lett till åtgärd, 2000–2009 
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Källa: Arbetsgivarverket (2006-2009), Ds 2006:19.  
Anm: Uppgifterna 2006–2009 bygger på en enkätundersökning. Svarsfrekvensen 
uppgick för 2006 till 95 procent, 2007 till 100 procent, 2008 till 97 procent och 
2009 till 96 procent. 

 
Tabell 5.4 Personalansvarsärenden, typ av ärende och utfall 
2009 
Antal 

Typ av ärenden Ärenden som lett till 
åtgärd 

Ärenden som inte lett 
till åtgärd 

Uppsägning 30 8 

Avskedande 20 52 

Varning 182 37 

Löneavdrag 36 0 

Åtalsanmälan 28 1 

Avstängning 11 0 

Ej specificerad typ 7 39 

Totalt 314 137 
Källa: Arbetsgivarverket. 
Anm. Differensen i förhållande till totalt antal ärenden (10 st.) beror på att 
myndigheterna i dessa fall ej angett om ärendena är avgjorda eller inte. 
 

Avgjorda ärenden av Statens ansvarsnämnd 2008 
och 2009 redovisas i tabell 5.5. 
 

Tabell 5.5 Antal behörigen inledda anmälningsärenden hos 
Statens ansvarsnämnd 2008 och 2009 
Antal 

 2008 2009 

Pågående ärenden 5 2 

Inkomna ärenden 4 10 

Avgjorda ärenden  

- varav avsked/avstängning 

- varav läkarundersökning 

- varav åtalsanmälan 

- varav disciplinansvar 

- varav avskrivna ärenden 

7 

1 

0 

0 

2 

4 

8 

0 

0 

1 

3 

4 

Kvarstående ärenden 2 4 

Källa: Statens ansvarsnämnd. 
Anm. Uppgifter om pågående ärenden för 2008 är anpassad till den 
redovisningsmetod som tillämpas fr.o.m. 2008. 

 
Under 2008 föregicks två avskrivna ärenden av 
delbeslut om åtalsanmälan. 

I augusti 2007 inrättades det statliga Nät-
verket mot korruption. Nätverket består av cirka 
110 medlemmar från 85 myndigheter, vilka sam-
verkar mot korruption, mutor och jäv. Krus 
ansvarar för samordningen av nätverket, vars 
arbete är inriktat på riskhantering, förebyggande 
arbete och aktiva åtgärder. 

 
En ändamålsenlig åldersstruktur 
Under 2010–2019 beräknas ca 64 300 personer i 
statsförvaltningen uppnå pensionsålder. En av de 
stora utmaningar som statsförvaltningen måste 
hantera de kommande åren är just generations-
växlingen bland de anställda. 

För att följa utvecklingen i detta avseende 
används uppgifter om åldersstrukturen i staten. 
Som framgår av diagram 5.6 är andelen anställda 
under 35 år på samma nivå 2009 som 2004. 

 
Diagram 5.6 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i 
staten 2004 och 2009 
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Källa: Arbetsgivarverket.  
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Genomsnittsåldrarna för kompetenskategorierna 
lednings-, kärn- och stödkompetens avseende 
samtliga anställda framgår av tabell 5.6. 

 
Tabell 5.6 Genomsnittsålder för respektive kompetens-
kategori och för samtliga anställda 2009 

 Alla Kvinnor Män 

Ledningskompetens 50 49 50 

Kärnkompetens 45 44 45 

Stödkompetens 47 47 47 

Samtliga 46 45 46 

Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Medianåldern för personer som tar ut ålders-
pension uppgick 2009 till 65 år. Allt fler 
statsanställda fortsätter att arbeta efter 65-års-
dagen. Antalet statsanställda med månadslön 
som är 67 år eller äldre har fortsatt att öka och 
uppgick 2009 till 808 personer, att jämföra med 
drygt 30 personer 2002. Fördelningen efter 
kompetenskategori och kön framgår av tabell 
5.7. 

 
Tabell 5.7 Antal anställda 67 år eller äldre fördelade efter 
kompetenskategori och kön 
Antal 

 Män Kvinnor Total 

Ledningskompetens 20 3 23 

Kärnkompetens 369 161 530 

Stödkompetens 95 99 194 

Oklassad 49 12 61 

Summa 533 275 808 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Tjänstepensioner vid vissa statsunderstödda teater-, 
dans- och musikinstitutioner 
En särskild utredare har på regeringens uppdrag 
genomfört en översyn av regleringen av tjänste-
pensioneringen för de anställda vid vissa stats-
understödda teater-, dans- och musikinstitutio-
ner. Betänkandet Nytt pensionssystem för den 
statsunderstödda scenkonsten (SOU 2009:50) 
har remissbehandlats och bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. (se även utgiftsområde 17 
Kultur, medier, trossamfund och fritid, avsnitt 
3.2.2. 

5.3.3 Analys och slutsatser 

Regeringen noterar att utvecklingen är fortsatt 
positiv för samtliga delmål som har ställts upp 
för staten som arbetsgivare och där utvecklingen 

följs upp med angivna indikatorer. Löneskill-
naderna mellan kvinnor och män fortsätter att 
minska liksom sjukfrånvaron i staten och antalet 
nybeviljade sjukpensioner. Andelen kvinnor på 
ledande befattningar och andelen anställda med 
utländsk bakgrund har ökat på samtliga nivåer. 
Löneutvecklingen i staten fortsätter att relativt 
väl följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort. 

Regeringen fortsätter att genom Arbetsgivar-
verket följa myndigheternas arbete med mång-
faldsstrategin Inkluderande synsätt och utveck-
lingen av andelen anställda med utländsk bak-
grund. Statskontorets rapport Fokus på 
mångfald – strategisk kompetensförsörjning i 
staten kommer att utgöra ett underlag för 
regeringens fortsatta arbete med mångfalds-
frågan. 

Det tillgängliga underlaget, som redovisats i 
avsnitt 5.3.2, visar att kompetensförsörjningen i 
staten i huvudsak fungerar väl. Fler statsanställda 
som är 67 år eller äldre väljer att fortsätta sin 
tjänstgöring. Staten har dock inte fått fler yngre 
bland sina anställda. Det är positivt att äldre 
medarbetare väljer att stanna kvar längre i sin 
anställning. Samtidigt är det angeläget att de 
statliga arbetsgivarna fortsätter att arbeta för att 
attrahera yngre arbetskraft. 

Generationsväxlingen ses i många fall som en 
möjlighet till bl.a. kompetensväxling och 
kommer att kunna hanteras på ett för verksam-
heterna positivt sätt. De statliga arbetsgivarna 
bör dock fortsätta att utveckla formerna för att 
marknadsföra staten som en attraktiv arbets-
givare (jfr. prop. 2009/10:175 s. 121 f.). 

Det är i första hand Arbetsgivarverkets med-
lemmar som ska bedöma verkets resultat. Den 
servicebarometer som Arbetsgivarverket sam-
manställt visar på fortsatt goda resultat. Arbets-
givarverket har också i uppgift att utföra 
stabsuppgifter åt regeringen. Regeringen be-
dömer att dessa har utförts på ett tillfreds-
ställande sätt. Enligt regeringens bedömning be-
driver Arbetsgivarverket ett strategiskt arbete 
med sin egen kompetensförsörjning. 

Regeringens sammanvägning av ett antal 
indikatorer (driftskostnader, nöjd-kund-index, 
analys av kostnadsutvecklingen samt säkerheten 
i form av andelen felaktiga utbetalningar, för 
mycket utbetald pension och aktualiseringsgrad) 
tyder på att SPV hanterar den statliga tjänste-
pensioneringen och statens tjänstegrupplivför-
säkring på ett tillfredsställande sätt. 
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Regeringen bedömer att SPV arbetar aktivt med 
sin strategiska kompetensförsörjning och för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

Krus bedöms i huvudsak ha uppnått uppsatta 
mål och verksamheten fungerar i allt väsentligt 
väl. Myndighetens första år har bl.a. präglats av 
såväl uppbyggnad av administration som utveck-
ling av former för samverkan och dialog. Att 
myndigheten befunnit sig i ett uppbyggnads-
skede har också präglat kompetensförsörjningen, 
som har haft ett stort fokus på bemanning av 
myndigheten. 

5.4 Revisionens iakttagelser 

Regeringen konstaterade i budgetpropositionen 
för 2010 att Riksrevisionens rapport Delpen-
sioner för statligt anställda – tillämpningar och 
effekter (RiR 2008:27) rör en kollektivavtals-
fråga (prop. 2009/10:1 utg.omr. 2 avsnitt 5.4). 
Regeringen avser därför inte att vidta några 
åtgärder med anledning av rapporten. 

Riksrevisionen har lämnat en revisionsrapport 
till Arbetsgivarverket om betydelsen av att redo-
visa prestationernas volymer och kostnader 
enligt 3 kap. 1 § förordningen (2006:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. Regeringen 
anser att Arbetsgivarverkets redovisning är fullt 
tillräcklig för regeringens behov och anser inte 
att Arbetsgivarverket behöver vidta ytterligare 
åtgärder när det gäller redovisningen i denna del. 

5.5 Politikens inriktning 

Regeringens mål för staten som arbetsgivare är 
en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som 
säkerställer att kompetens finns för att nå verk-
samhetens mål. Genom den arbetsgivarpolitiska 
delegeringen har myndigheterna en betydande 
frihet att själva utforma sin organisation och 
kompetensförsörjning. Regeringen har i pro-
positionen Offentlig förvaltning för demokrati, 
delaktighet och tillväxt redovisat sin bedömning 
att den långtgående delegeringen av de arbets-
givarpolitiska frågorna till Arbetsgivarverket och 
till myndigheterna bör ligga fast. (prop. 
2009/10:175 s. 116.)  

De av regeringen sedan tidigare angivna 
delmålen för de statliga arbetsgivarna kvarstår. 

Regeringen framhåller vidare att en god 
arbetsmiljö är viktig både för medarbetarnas 
hälsa och utveckling och för verksamhetens 
långsiktiga effektivitet. 

Inför årets analys av den strategiska kompe-
tensförsörjningen i statsförvaltningen fick Stats-
kontoret i uppdrag att fokusera sin analys på hur 
myndigheterna arbetar med att uppnå delmålet 
att den etniska och kulturella mångfalden bland 
anställda i staten ska öka på alla nivåer. 
Regeringen överväger ett nytt fokusområde 
inför Statskontorets kommande analys av 
kompetensförsörjningen i staten 2010. 

Statskontoret har i regleringsbrevet för 2010 
fått i uppdrag att senast den 1 december 2010 
dels lämna en nulägesbild av arbetet med ett 
offentligt etos i förvaltningen, dels lämna förslag 
på hur utvärderingen av resultatet av projektet 
om offentligt etos ska genomföras. 

Regeringen är beredd att gå vidare med 
ytterligare insatser för att ge personer med 
funktionsnedsättning bättre möjligheter att 
komma in på arbetsmarknaden och behålla sina 
jobb. Insatserna preciseras i ett viljeinriktnings-
dokument – Arbete för alla (dnr A2010/1765). I 
dokumentet anges bl.a. att regeringen avser att 
fortsätta uppföljningen av de statliga myndig-
heternas arbete med att genomföra de nationella 
målen för funktionshinderspolitiken. Många 
myndigheter har redan i dag anställda med 
funktionsnedsättning. Regeringen kommer att ta 
initiativ till att göra en kartläggning och analys av 
vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit för att 
anställa personer med funktionsnedsättning. 
Syftet med detta är att tillvarata de erfarenheter 
som finns och för att sprida goda exempel. (se 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, avsnitt 5.10.3 och utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv). 

Regeringen har beslutat direktiv för en 
översyn av  de anställningsvillkor som gäller för 
chefer som leder myndigheter vilka lyder 
omedelbart under regeringen (dir. 2010:103). 
Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 
2011.  
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5.6 Budgetförslag 

5.6.1 1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor 

Tabell 5.8 Anslagsutveckling för 1:4 Arbetsgivarpolitiska 
frågor 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
12 787 

 

   
Anslags- 
sparande 339

 
2010 

 
Anslag 

 
18 553 

 

 
Utgifts- 
prognos 18 463

2011 Förslag 2 443     

2012 Beräknat 2 443     

2013 Beräknat 2 443     

2014 Beräknat 2 443     

 

Anslaget används bl.a. för sådana stabsuppgifter 
som Arbetsgivarverket utfört åt regeringen eller 
Regeringskansliet och som inte ingår i Arbets-
givarverkets uppgifter som medlemsorganisa-
tion, t.ex. statistikuppgifter för uppföljning av 
myndigheternas arbetsgivarpolitik och uppgifter 
i anslutning till utmärkelsen För nit och redlig-
het i rikets tjänst. 

Anslaget används vidare för regeringens 
behov inom det arbetsgivarpolitiska området, 
t.ex. för konsult- och utredningsuppdrag. 

Anslaget används även för kostnader för vissa 
nämnder. Dessa avser främst arvoden till leda-
möter och ersättare i Statens ansvarsnämnd, 
Offentliga sektorns särskilda nämnd och Statens 
tjänstepensions- och grupplivnämnd. 

Regeringens överväganden 

Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:4 
Arbetsgivarpolitiska frågor 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 18 553 18 553 18 553 18 553

Förändring till följd av:  

Beslut 1 000 -9 000 -9 000 -9 000

Överföring 
till/från andra 
anslag -17 110 -7 110 -7 110 -7 110

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 443 2 443 2 443 2 443

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Under 2011 och 2012 minskar anslaget med 
17 110 000 kronor samt under 2013 och 2014 

med 7 110 000 kronor i och med att kostnaderna 
för Krus, inklusive projektet om ett offentligt 
etos i statsförvaltningen, flyttas till anslaget 1:2 
Kammarkollegiet. Med hänsyn till en förändrad 
ansvarsfördelning avseende utbildningsinsatser 
för Regeringskansliets personal föreslår rege-
ringen vidare att 1 900 000 kronor flyttas till det 
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 
uppgår till 2 443 000 kronor. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 2 443 000 kronor. 

5.6.2 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 

Tabell 5.10 Anslagsutveckling för 1:5 Statliga 
tjänstepensioner m.m. 
Tusental kronor  

 
2009 

 
Utfall 9 992 482

 

   
Anslags- 
sparande -60 631

 
2010 

 
Anslag 10 147 000

 

 
Utgifts- 
prognos 10 186 000

2011 Förslag 10 785 000     

2012 Beräknat 10 891 000     

2013 Beräknat 11 199 000     

2014 Beräknat 11 607 000     

 
Anslaget används för tjänstepensioner och andra 
förmåner enligt de statliga avtalsförsäkringarna 
samt för särskild löneskatt och särskild premie-
skatt på dessa förmåner. Förmånerna regleras 
huvudsakligen i kollektivavtal som sluts mellan 
Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagar-
organisationerna på det statliga avtalsområdet. 

Sedan den 1 januari 1998 (prop. 1996/97:1, 
bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53) betalar 
flertalet arbetsgivare de anställdas förmåner med 
försäkringsmässigt beräknade premier som redo-
visas under inkomsttiteln 5211 Statliga pensions-
avgifter. Premierna utgör en del i den statliga 
försäkringsmodellen och finansierar förmånerna 
fullt ut. Under ett budgetår motsvaras dock 
utgifterna på anslaget inte av inkomsterna på 
inkomsttiteln, beroende på att premierna avser 
beräknade pensionskostnader för aktiv personal, 
medan anslaget belastas med de förmåner som 
betalas ut till pensionärer och andra förmåns-
tagare. 

Medelsbehovet för anslaget styrs främst av 
antalet förmånstagare och nivån på deras för-
måner. Antalet förmånstagare påverkas bl.a. av 
åldersstrukturen, sjukligheten och eventuella 
strukturförändringar inom statsförvaltningen. 
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Förmånsnivåerna påverkas bl.a. av lönerna och 
av hur inflationen och inkomsterna utvecklas. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 5.11 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 285 349 280 824 4 525

Prognos 2010 279 681 276 158 3 523

Budget 2011 280 500 275 700 4 800

 
SPV disponerar för administrationskostnader 
det belopp från inkomsttiteln 5211 Statliga 
pensionsavgifter som anges i verkets reglerings-
brev. För 2010 uppgår detta till 186 100 000 
kronor. Därutöver fastställer regeringen årligen 
de administrationsavgifter som de s.k. själv-
försäkrarna, dvs. de myndigheter m.fl. som 
skuldför sina pensionsåtaganden i respektive 
balansräkning, ska betala till SPV. För 2009 
uppgick dessa till ca 6,2 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Tabell 5.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2014, för 
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 10 147 000 10 147 000 10 147 000 10 147 000

Förändring till följd av:  

Beslut  

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 104 000 267 000 459 000 720 000

Volymer 351 370 357 000 479 000 640 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 182 630 120 000 114 000 100 000

Förslag/ 
beräknat 
anslag  10 785 000 10 891 000 11 199 000 11 607 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Av de makroekonomiska förutsättningarna är 
det främst prisbasbeloppet som påverkar ansla-
get, beroende på att flertalet förmåner som be-
lastar anslaget årligen indexeras med prisbas-

beloppets förändring. Nybeviljade förmåner 
påverkas även av antagandena om hur inkomst-
basbeloppet och lönerna kommer att utvecklas. I 
posten Volym avspeglas det kommande 
generationsskiftet inom statsförvaltningen. Av 
posten Övrigt framgår effekten av att 
Luftfartsverket (LFV) medges i och med denna 
proposition att per den 1 januari 2011 få lösa in 
delar av sina pensionsåtaganden genom att betala 
en engångspremie (se utgiftsområde 22 
Kommunikationer, avsnitt 3.8.15). Engångs-
premien redovisas under inkomsttiteln 5211 
Statliga pensionsavgifter och efter inlösen 
kommer de berörda förmånerna att belasta 
anslaget 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. I 
posten Övrigt ingår även systemtekniska 
justeringar, bl.a. en justering för 2011 till följd av 
att anslaget under 2009 belastades med 
oförutsedda utbetalningar enligt förordningen 
(1976:837) om ersättning för kostnader för vissa 
pensioner och livräntor. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 
uppgår till 10 785 000 000 kronor. För 2012 
beräknas anslaget till 10 891 000 000 kronor, för 
2013 till 11 199 000 000 kronor och för 2014 till 
11 607 000 000 kronor. 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2011 besluta om en kredit på räntekonto i 
Riksgäldskontoret på högst 100 000 000 kronor 
för att tillgodose Statens tjänstepensionsverks 
behov av likviditet i pensionshanteringen. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: SPV får bedriva 
uppdragsverksamhet när det gäller pensions-
hanteringen där mycket stora penningflöden 
hanteras. SPV hanterar även flödet för Indivi-
duell ålderspension (IÅP) och Kåpan. Enbart det 
senare flödet omsätter cirka 350 miljoner kronor 
varje månad och faktureras med väldigt kort tid 
för betalning. Skulle t.ex. betalningen för de två 
största fakturorna utebli en månad motsvarar det 
ett belopp och en räntekontobelastning på drygt 
50 miljoner kronor. Regeringen anser att ett 
rörelsekapital i form av en övrig kredit i 
Riksgäldskontoret bör finnas även 2011. 

För att minimera risken för övertrassering av 
likvida medel föreslås att krediten avseende för-
medling av avgiftsbestämda förmåner höjs från 
50 miljoner kronor till 75 miljoner kronor. 
Krediten för att tillgodose likviditetsbehov i  
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samband med pensionsutbetalningar för upp-
dragsgivares räkning föreslås uppgå till 25 
miljoner kronor, vilket är samma nivå som gäller 
för 2010. 

Regeringen föreslår att regeringen bemyn-
digas att för 2011 besluta om en kredit på ränte-
konto i Riksgäldskontoret om högst 100 mil-
joner kronor för att tillgodose SPV:s behov av 
likviditet i samband med pensionshanteringen, 
dvs. avseende pensionsutbetalningar för 
uppdragsgivares räkning samt för IÅP och 
Kåpan.  
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6 Statistik 

6.1 Omfattning 

Statistik omfattar Statistiska centralbyråns 
(SCB) verksamhet som är produktion, sprid-
ning, utveckling och samordning av statistik. 
SCB har ansvar för att producera dels officiell 
statistik inom flera områden, t.ex. arbets-
marknad och nationalräkenskaper, dels annan 
statlig statistik. På uppdrag producerar myndig-
heten statistik åt statistikansvariga myndigheter 
och andra beställare. 

SCB har även till uppgift att samordna den 
officiella statistiken som för närvarande 26 stati-
stikansvariga myndigheter ansvarar för. SCB är 
den största av statistikmyndigheterna och ansva-
rade 2009 för 128 av totalt 347 produkter som 
avsåg officiell statistik. 

Närmare hälften av SCB:s verksamhet finan-
sieras genom avgifter från främst uppdrags-
finansierad statistikproduktion. Av dessa intäk-
ter härrör 76 procent från myndigheter. 

6.2 Mål och villkor  

Målet för verksamheten är statistik av god 
kvalitet som är lättillgänglig för användarna. Ett 
villkor är att kostnaderna för uppgiftslämnandet 
ska minska och att statistikproduktionen ska 
vara effektiv. 

6.3 Resultatredovisning  

6.3.1 Resultat 

Löpande statistikproduktion 
SCB har inom ramen för den anslagsfinansierade 
verksamheten producerat statistik i enlighet med 
den arbetsplan som myndigheten lämnade till 
regeringen i januari 2009. Myndigheten publice-
rade 371 pressmeddelande som i stort speglar 
antalet statistikprodukter som gått igenom pro-
duktionsprocessen. Andelen statistikprodukter 
som under året publicerats enligt fastställd tids-
plan är hög, men minskade med en procentenhet 
till totalt 96 procent jämfört med föregående år. 

Andelen svarande i enkät- och intervjuunder-
sökningar visar på en fortsatt långsiktig minsk-
ning. Svarsandelen varierar beroende på typen av 
undersökning, ämnet som frågorna berör och 
den undersökta populationen. 

SCB har under året fortsatt arbetet med att ta 
fram standardiserade produktionsprocesser för 
statistikproduktionen. Målsättningen är att 
statistikproduktion ska genomföras med 
standardiserade verktyg. Tidigare har myndighe-
ten haft olika produktionsprocesser beroende på 
den statistikprodukt som ska framställas. Gene-
rella och standardiserade produktionsprocesser 
leder till att kvaliteten i produktionen kan säker-
ställas och att en ökad effektivitet uppnås. De 
standardiserade processerna införs löpande i 
produktionen. Dessa förnyade produktions-
processer har även medfört att återkontakterna 
med uppgiftslämnarna minskat kraftigt. 
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SCB har inom ramen för den avgiftsfinansie-
rade verksamheten producerat statistik i ungefär 
samma omfattning som föregående år. Totalt 
omsätter den avgiftsfinansierade verksamheten 
cirka 500 miljoner kronor per år. Många av upp-
dragen inom den avgiftsfinansierade verksamhe-
ten är små. Endast drygt 8 procent av uppdragen 
genererar intäkter som är större än 50 000 
kronor.  

Andelen statistik som SCB utför på uppdrag 
av andra statistikansvariga myndigheter minska-
de under 2009 med 3 procent och utgjorde 32 
procent av den totala avgiftsfinansierade verk-
samheten.  

 
Tabell 6.1 Nyckeltal för SCB:s verksamhet 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Databasuttag 
(1000-tal) 

653 769 693 738 1 253 

Nöjdkundindex1 73 73 - 74 - 

Allmänhetens 
inställning2 
(mycket eller 
ganska positiv) 
(%) 

50 50 -  53 - 

Punktlighet 89% 96% 97% 97% 96% 

Totala kost-
nader (mnkr) 

903 927 968 1 008 1 059 

Företagens 
kostnader för 
hela statistik-
området (mnkr) 

u.s. 299,23 299,3 304,04 292,3 

-varav SCB:s 
produkter utgör 

u.s. 264,3 262,8 266,34 254,6 

Produktivitets-
förändring 

3,3% 7,0% 3,5% 6,9% 0,1% 

Antal register-
utdrag enl. PUL 

2 500 395 231 263 224 

1 Nöjd-kund-index-talet kan variera mellan 1 och 100. Genomförs vartannat år, 
dvs. ej 2007 och 2009. 
2 Genomfördes inte 2007 och 2009. 
3 Justerad siffra enligt Nutek rapport (R 2008:27). 
4 Justerad siffra enligt Tillväxtverket (Rapport 0061). 

 
Antalet uttag ur statistikdatabasen ökade 2009 
med 70 procent jämfört med 2008. Statistikdata-
basen innehåller all officiell statistik som SCB tar 
fram och viss statistik som någon annan 
statistikansvarig myndighet tar fram. Statistik-
områdena arbetsmarknad och befolkning har 
störst antal uttag. 

 
Krav på tre procents produktivitetsökning 
Den genomsnittliga produktivitetsutvecklingen i 
den anslagsfinansierade statistikproduktionen 
uppgick för 2005–2009 till 4,2 procent per år och 
för 2000–2009 till 3,7 procent per år. Produk-

tivitetsutvecklingen 2009 uppgick till 0,1 pro-
cent, jämfört med 6,9 procent 2008. Detta inne-
bär att regeringens krav på en genomsnittlig 
ökning om minst 3 procent per år har uppfyllts. 

Bakgrunden till den lägre siffran 2009 bedöms 
främst vara vissa åtgärder för att förbättra 
statistikkvaliteten samt satsningar på utveckling 
av nya och generella metoder och verktyg i 
produktionsprocesserna för statistiken. Det är i 
sig inget anmärkningsvärt att produktiviteten 
varierar kraftigt mellan enskilda år.  

Delar av det tillgängliga produktivitets-
utrymmet har bl.a. använts för förbättringar av 
den ekonomiska statistiken och inom övriga 
statistikområden.  
 
Utökning av arbetsmarknadsstatistiken 
Regeringen genomförde 2009 en satsning på 
arbetskraftsundersökningen. SCB har utökat an-
talet intervjufrågor i undersökningen och redo-
visar fler uppgifter på sin webbplats. Vidare har 
antalet personer i undersökningen ökat med 
8 000 individer per månad. Statistik baserad på 
det utökade urvalet började publiceras i juni 
2010. 
 
Förbättringar av den ekonomiska statistiken 
SCB har fortsatt genomförandet av åtgärds-
planen för den ekonomiska statistiken som 
utarbetades 2003. Utvecklingsfaserna för de 
olika projekten i planen är nu till stor del avslu-
tade. Några åtgärder återstår och kommer 
genomföras i takt med att ekonomiskt utrymme 
finns. I samband med generalrevideringen av 
Nationalräkenskaperna (NR) i maj 2010 
genomfördes delar av åtgärdsplanens förslag. 
Det gäller bl.a. vissa kapitalstocksberäkningar, 
t.ex. avseende IT-relaterade uppgifter och IT-
investeringar i företag, förbättrad överensstäm-
melse mellan NR och finansräkenskaperna vad 
gäller skatter och socialförsäkringar, förbättring 
av valutaposten i hushållens konsumtion, upp-
delning av handelsbranscherna, utveckling av 
lagerposten, komplettering av sektorräkenska-
perna avseende svart arbete, vissa justeringar av 
volymberäkningarna, en ny kedjningsmetod i 
NR, summakonsistent säsongrensning samt 
längre tidsserier vad gäller års- och kvartals-
beräkningar fr.o.m. 1980. 

 
Förenkling för företagen  
SCB arbetar aktivt för att minska uppgifts-
lämnarnas kostnader. Myndigheten har bl.a. 
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genomfört en prövning av förenklingsmöjlighe-
terna i samtliga statistikprodukter (i fråga om 
innehåll, omfattning och frekvens) där insamling 
sker direkt från företag. De viktigaste åtgärderna 
under mandatperioden har bestått av utveck-
lingen av e-tjänster, införandet av metoden 
selektiv granskning och standardiserade format 
för utbyte av ekonomiska data, den förändrade 
periodiciteten för undersökningen av outhyrda 
bostadslägenheter samt begränsningen av rap-
porteringen till internhandelsstatistiken inom 
EU (Intrastat).  

Som ett led i arbetet att förenkla företagens 
vardag har regeringen som mål att minska företa-
gens administrativa kostnader till följd av statliga 
regler med 25 procent till 2010. Den totala 
minskningen på statistikområdet beräknas bli 2,7 
procent under perioden 2006–2010, vilket inne-
bär att målet inte nåtts. Reglerna på statistik-
området är i hög grad styrda av EU, bl.a. genom 
att cirka 70 procent av uppgiftslämnarnas kost-
nader hänförs till insamlingen till Intrastat. Detta 
medför att arbetet med att förenkla dessa regler 
tar längre tid och är till stor del beroende av att 
beslut fattas inom EU. 
 
Det europeiska statistiksystemet 
Under 2009 har EU beslutat två centrala rätts-
akter inom statistikområdet. Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av 
den 11 mars 2009 om europeisk statistik innebär 
ett stärkt samarbete och samordning mellan de 
myndigheter som utvecklar, framställer och spri-
der europeisk statistik. Rådets förordning (EG) 
nr 951/2009 av den 9 oktober 2009 om ändring 
av förordning (EG) nr 2533/98 om Europeiska 
centralbankens insamling av statistiska uppgifter 
innebär vidare att bankens tillgång till statistik 
nu omfattar uppgifter från hela sektorn av 
finansiella företag.  

Det europeiska rådgivande organet för 
statistikstyrning presenterade 2009 sin första 
årsrapport om Eurostats och det europeiska 
statistiksystemets genomförande av uppförande-
koden för europeisk statistik. Rådgivande 
organet konstaterade att tydliga framsteg hade 
gjorts avseende efterlevnaden av koden och att 
ungefär en tredjedel av förbättringsåtgärderna 
hade genomförts.  

Kommissionen presenterade hösten 2009 ett 
meddelande om modernisering av produktions-
metoden för europeisk statistik, KOM(2009) 
404. Syftet är att effektivisera produktionen, 

minska bördan för uppgiftslämnarna samt 
underlätta insamling av uppgifter om företeelser 
med flera dimensioner, t.ex. globaliseringen och 
klimatförändringarna.  

 
Greklands finansstatistik 
På Ekofinrådets möte den 10 november 2009 
antogs slutsatser om europeisk statistik, bl.a. 
beklagade rådet de förnyade problemen med 
Greklands finansstatistik. Rådet uppmanade den 
grekiska regeringen att snarast vidta åtgärder för 
att återskapa EU:s förtroende för Greklands 
statistiska upplysningar och därtill kopplade 
institutionella strukturer. Rådet uppmanade även 
kommissionen att föreslå lämpliga åtgärder för 
att åtgärda situationen.  

Ekofinrådet uppmanade vid sitt möte den 19 
januari 2010 kommissionen att föreslå lämpliga 
åtgärder för att göra Greklands statistiksystem i 
dess helhet förenligt med EU:s krav samt att 
utforma en handlingsplan för att komma till 
rätta med statistiska, institutionella och för-
valtningsmässiga brister. Kommissionen presen-
terade den 8 februari 2010 ett förslag till hand-
lingsplan. Bland annat föreslogs ändringar i 
förordningen (EG) nr 479/2009 med avseende 
på kvaliteten på statistiken i samband med 
förfarandet vid alltför stora underskott. Rådet 
beslutade den 26 juli 2010 förordning nr 
679/2010 om ändring av nämnda förordning. 
 
Krav på kvalitet i statistikproduktionen 
Ett övergripande mål för SCB är att producera 
statistik av god kvalitet. Arbetet med att ut-
veckla och införa ett kvalitetsledningssystem 
samt standardiserade och kvalitetssäkrade pro-
cesser för att säkerställa en effektiv och tillför-
litlig statistikproduktion har prioriterats mot 
bakgrund av de allvarliga fel som uppstått vid 
SCB:s framställning av viktig statistik under de 
senaste åren.  

SCB har genomfört förändringar i sin orga-
nisation för att bl.a. kunna arbeta med generella 
och effektiva produktionsprocesser för statistik-
produktionen. Även särskilda kvalitetssatsningar 
har gjorts för att säkra kvaliteten i t.ex. 
prisstatistiken.  

Vidare har som ett led i införandet av ett 
kvalitetsledningssystem en verksamhetsbeskriv-
ning utarbetats och utvärderats av externa 
bedömare utifrån ramverket European 
Foundation for Quality Management (EFQM). 
Arbetet kan ses som ett förarbete inför det att 
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myndigheten senare ålades att fr.o.m. den 1 
januari 2010 tillämpa förordningen (2007:603) 
om intern styrning och kontroll. Dessutom har 
ett arbete bedrivits med att anpassa statistik-
produktionsprocessen till en internationell 
kvalitetsstandard för marknads-, opinions- och 
samhällsundersökningar (ISO 20252). Genom 
denna standard ska SCB kunna tydliggöra sitt 
arbete med att uppnå kvalitet i statistik-
produkterna.  

6.3.2 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har i februari 2010 som ett led i 
sin årliga revision lämnat en revisionsrapport till 
SCB. Enligt rapporten finns det stora brister i 
SCB:s ledning, styrning och uppföljning av IT-
miljön för konsumentprisindex (KPI) och NR 
samt i myndighetens förberedelser för det 
förhållandet att myndigheten fr.o.m. den 1 
januari 2010 ska tillämpa förordningen om 
intern styrning och kontroll. Enligt rapporten 
finns det vidare anledning att förmoda att det 
finns liknande brister i IT-stödet även för andra 
statistikprodukter.  

SCB har i april 2010 till Riksrevisionen 
återrapporterat vidtagna och planerade åtgärder 
för att komma till rätta med de brister som 
Riksrevisionen påtalat. Av svaret framgår att 
myndigheten bl.a. delvis har åtgärdat bristerna i 
det nya produktionssystem som används för att 
ta fram KPI. Vidare har en handlingsplan tagits 
fram för att uppnå en kvalitetssäkrad produktion 
av KPI som är inriktad på hela produktions-
processen. Beträffande bristerna i NR anför SCB 
att myndigheten har inlett ett projekt för att 
föreslå en framtida systemlösning. Samtidigt har 
en arbetsgrupp fått i uppgift att göra en översyn 
och uppgradering av systemen för kvalitets-
säkring och kvalitetskontroll av NR. Även ett 
antal generella åtgärder inom IT-området 
genomförs. Slutligen har myndigheten 
inledningsvis inrättat en projektgrupp för att 
säkerställa att arbetet med tillämpningen av 
förordningen om intern styrning och kontroll 
genomförs effektivt samt att processen 
dokumenteras.  

Riksrevisionen har i mars 2010 vid gransk-
ningen av SCB:s årsredovisning för 2009 lämnat 
en revisionsberättelse med invändning. SCB har i 
årsredovisningen redovisat att myndigheten har 
upptäckt allvarliga fel i KPI och andra 

indexprodukter. SCB har enligt Riksrevisionen 
inte beskrivit de upptäckta felen och konsek-
venserna av dessa samt inte heller redogjort för 
sin bedömning av om tillräckliga åtgärder 
vidtagits eller risknivån för framtida fel. Riksre-
visionen bedömer därför att årsredovisningen 
inte är rättvisande.  

SCB har i april 2010 till Riksrevisionen 
redovisat myndighetens rutiner i samband med 
att fel uppstår. Enligt SCB kommer myndig-
heten i framtiden att mer utförligt redovisa 
eventuella fel i enlighet med Riksrevisionens 
synpunkter. 

Regeringen noterar de brister som påtalas av 
Riksrevisionen och har informerat sig om och 
tagit del av SCB:s arbete med att åtgärda brister-
na. Mot bakgrund av bl.a. ovanstående har 
regeringen i regleringsbrevet för SCB avseende 
2010 beslutat att myndigheten löpande under 
2010 ska informera regeringen om sitt arbete 
med att säkerställa kvaliteten i statistiken och 
arbetet med att säkerställa den interna styr-
ningen och kontrollen (dnr Fi2010/1840). 
Myndigheten ska lämna skriftliga redovisningar 
av detta uppdrag till regeringen senast den 15 
juni, den 30 september och den 31 december 
2010.  

Statskontoret har i maj 2010 fått i uppdrag att 
granska det pågående kvalitetsarbetet (dnr 
Fi2010/2854). Uppdraget ska redovisas senast 
den 28 februari 2011. 

6.3.3 Analys och slutsatser 

SCB har inom ramen för sitt ansvarsområde 
planenligt producerat, spridit, utvecklat och 
samordnat statistik. De totala kostnaderna för 
verksamheten uppgick till drygt 1 miljard 
kronor, varav personalkostnaden utgjorde den 
största delen. Finansieringen av verksamheten 
bestod till av hälften anslags- och till hälften av 
avgiftsintäkter. 

Statistiken är viktig för kunskapen om och 
förståelsen för utvecklingen i samhället och om-
världen och utgör ett viktigt beslutsunderlag för 
många aktörer. SCB har som den största stati-
stikansvariga myndigheten en central roll i arbe-
tet med att ta fram statistik. Regeringen be-
dömer att målen för verksamheten i flera avse-
enden har uppfyllts. Statistiken har exempelvis i 
stor utsträckning använts som underlag för 
beslutsfattande, samhällsdebatt och forskning. 
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Statistikproduktionen är omfattande och 
komplex, vilket ställer krav på en väl fungerande 
intern styrning och kontroll. Fel i viktiga stati-
stikprodukter kan få ekonomiska konsekvenser 
för staten, företag och enskilda.  

Under 2009 och våren 2010 har betydande 
kvalitetsbrister i statistikprodukter som är vik-
tiga för den ekonomiska politiken uppmärk-
sammats, bl.a. avseende detaljhandelsindex och 
tjänsteproduktionsindex, andelen rörliga bolån 
samt det finansiella sparandet för den kommu-
nala sektorn.  

Regeringen ser allvarligt på de uppkomna 
felen, vilka kan leda till att beslut fattas på fel-
aktiga grunder och skada förtroendet för stati-
stiken. Allvarliga fel i viktiga statistikprodukter 
kan även leda till ökade utgifter för staten. 

Mot bakgrund av de uppkomna felen och 
Riksrevisionens granskning av IT-stödet be-
dömer regeringen att de av SCB under tidigare år 
vidtagna åtgärderna för att förbättra kvaliteten i 
statistikproduktionen inte varit tillräckliga. 
Kvalitetsbristerna är kända och regeringen anser 
att SCB nu måste fullfölja det kvalitetsarbete 
som påbörjats.  

Det är samtidigt viktigt att andra frågor som 
har betydelse för statistikens kvalitet, t.ex. hur 
myndigheten i enkät- och intervjuundersök-
ningar ska lyckas nå berörda grupper i samhället 
och uppnå tillräckliga svarsfrekvenser, inte helt 
överskuggas av de uppenbarade bristerna. 

Regeringen ser avslutningsvis positivt på 
SCB:s arbete med att anpassa verksamheten till 
internationella kvalitetsstandarder, vilket utgör 
en viktig del i kvalitetsarbetet.  

6.4 Politikens inriktning 

Statistik ger information och kunskap om samt 
förståelse för utvecklingen i samhället och om-
världen. Undersökningarna utgör viktiga 
beslutsunderlag för många aktörer och fel i 
statistiken kan leda till att beslut fattas på 
felaktiga grunder. Förutom att fel i statistiken 
kan få ekonomiska konsekvenser kan förtroen-
det för statistiken skadas vid upprepade fel.  

Regeringen har blivit uppmärksammad på att 
det funnits betydande kvalitetsbrister i SCB:s 
statistikprodukter under de senaste åren. Till 
följd av detta har kraven på SCB skärpts och 
regeringen har bl.a. beslutat att myndigheten ska 

följa förordningen om intern styrning och 
kontroll. SCB ska även löpande informera 
regeringen om dels det pågående kvalitetsarbetet 
som avser statistikproduktionen, särskilt i pro-
duktionens IT-miljö, dels om arbetet med att 
säkerställa den interna styrningen och kontrol-
len. Statskontoret ska granska kvalitetsarbetet.  

SCB föreslås få ett ekonomiskt tillskott för att 
kunna öka takten i det pågående arbetet med 
åtgärder avseende statistikens kvalitet. Reger-
ingen bedömer att SCB ska kunna uppvisa 
väsentliga kvalitetsförbättringar senast 2011. 
Regeringen följer detta arbete noga. 
 
Hushålls- och bostadsstatistik 
Riksdagen beslutade 2006 att anta lagen 
(2006:378) om lägenhetsregister (prop. 
2004/05:171, bet. 2004/05:FiU8, rskr. 
2005/06:268). 

Lantmäteriet ansvarar för att upprätta lägen-
hetsregistret och har under 2010 avslutat detta 
arbete. Det innebär att lägenhetsregistret vid 
2010 års utgång kommer vara upprättat i 
samtliga kommuner och att det i fortsättningen 
är kommunerna som ansvarar för att löpande 
registrera ändringar och kompletteringar av 
uppgifterna i lägenhetsregistret. 

Skatteverket ansvarar för folkbokföringen. 
Regeringen bedömde i propositionen En ny lag 
om lägenhetsregister (prop. 2004/05:171) att 
folkbokföring på lägenheter inte skulle ske 
förrän lägenhetsregistret hade upprättats. Rege-
ringen ansåg att folkbokföringen successivt 
skulle införas i samband med att de som flyttar 
anger sitt lägenhetsnummer i flyttningsanmälan. 

Till följd av införandet av  Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av 
den 9 juli 2008 om folk- och bostadsräkningar är 
alternativet med en successiv folkbokföring på 
lägenheter emellertid inte längre möjligt av tids-
skäl eftersom det skulle dröja många år innan alla 
personer, genom flyttningsanmälan, skulle bli 
folkbokförda på lägenheter. EU-förordningen 
föreskriver att medlemsstaterna vart tionde år 
ska tillhandahålla uppgifter om befolkning och 
bostäder. Varje medlemsstat ska fastställa en 
referensdag som måste infalla under det 
referensår som fastställs. Det första referensåret 
är 2011. SCB har fastställt referensdagen för 
Sverige till den 31 december 2011. 

För att Sverige ska kunna leva upp till EU-
förordningen kommer Skatteverket med början 
under hösten 2010 skicka ut en förfrågan till 
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boende i flerbostadshus om lägenhetsnummer. 
Folkbokföringen ska vara genomförd under 
2011. Enligt lagen om lägenhetsregister ska 
fastighetsägaren informera de boende om 
Lantmäteriets beslut om fastställda lägenhets-
nummer och anslå lägenhetsnumren på en väl 
synlig plats i byggnaden. För boende i fler-
bostadshus innebär förändringen att de kommer 
att vara folkbokförda på sina lägenheter, i stället 
för som i dag enbart på fastigheterna. Skatte-
verket kommer att informera allmänheten i sam-
band med att förfrågan till de boende skickas ut. 

När lägenhetsregistret är uppbyggt och folk-
bokföringen är genomförd blir det en uppgift för 
SCB att ta fram den statistik om befolkning och 
bostäder som krävs i förordningen och succes-
sivt, efterhand som statistiken blir klar, över-
sända denna till Eurostat. En förutsättning för 
detta är att folkbokföringen uppvisar en god 
kvalitet. SCB ska publicera den första statistiken 
2012. 

6.5 Budgetförslag 

6.5.1 1:9 Statistiska centralbyrån 

Tabell 6.2 Anslagsutveckling för 1:9 Statistiska 
centralbyrån 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
501 014 

 

   
Anslags- 
sparande -3 582

 
2010 

 
Anslag 

 
520 700 

 

1 
Utgifts- 
prognos 508 390

2011 Förslag 532 268    

2012 Beräknat 524 557 2 

2013 Beräknat 531 898 2 

2014 Beräknat 538 187 3 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 519 604 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 513 883 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för SCB:s förvaltningskostna-
der för produktion av sektorsövergripande stati-
stik och samordning av Sveriges officiella stati-
stik. Cirka hälften av SCB:s verksamhet finansie-
ras av avgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 6.3 Uppdragsverksamhet  
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 515 610 525 998 -10 388

(varav tjänsteexport) 83 743 81 004 2 739

Prognos 2010 503 927 512 708 -8 781

(varav tjänsteexport) 67 000 67 000 0

Budget 2011 480 000 480 000 0

(varav tjänsteexport) 70 000 70 000 0

 
Den avgiftsfinansierade verksamheten avser pro-
duktion av officiell statistik åt andra statistikan-
svariga myndigheter, produktion av annan stati-
stik och tjänsteexport. 

Regeringens överväganden 

Tabell 6.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:9 
Statistiska centralbyrån 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 515 700 515 700 515 700 515 700

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 973 7 917 15 245 27 503

Beslut 13 795 1 141 1 157 -4 052

Överföring 
till/från andra 
anslag -200 -202 -205 -209

Övrigt  -755

Förslag/ 
beräknat 
anslag  532 268 524 557 531 898 538 187

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 

reliminär och kan komma att ändras. p
 
Anslaget ökas tillfälligt 2011 med 15 000 000 
kronor samt beräknas tillfälligt för 2012 och 
2013 ökas med 5 000 000 kronor per år för 
åtgärder avseende statistikens kvalitet.  

Anslaget minskas 2011 med 891 000 kronor 
och beräknas fr.o.m. 2012 varaktigt minska med 
3 566 000 kronor med anledning av att äkten-
skapsregistret flyttas från SCB till Skatteverket. 
Det under utgiftsområde 3 Skatt, tull och 
exekution uppförda anslaget 1:1 Skatteverket 
ökas med motsvarande belopp. 
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Anslaget minskas med 300 000 kronor för en 
anpassning till de varaktiga kostnaderna för 
arbetskraftsundersökningen. 

Vidare minskas anslaget med 200 000 kronor 
varaktigt till följd av ändrad finansiering av verk-
samhetsstödet för den statliga budgetprocessen. 

Därutöver beräknas anslaget minskas med 
755 000 kronor 2014 till följd av att vissa gemen-
samma e-förvaltningsprojekt genomförs. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 532 268 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 524 557 000 kronor, för 2013 till 
531 898 000 kronor och för 2014 till 538 187 000 
kronor. 
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7 Prognos- och uppföljningsverksamhet 

7.1 Omfattning 

Området prognos- och uppföljningsverksamhet 
omfattar uppföljning och analys av utfall samt 
utarbetande av kort- och medelfristiga prognoser 
och analyser avseende den samhällsekonomiska 
utvecklingen och de offentliga finanserna. 
Budgetprognoser och prognoser för svensk och 
internationell makroekonomi är viktiga verk-
samheter inom området. Därutöver ingår också 
miljöekonomiskt utvecklingsarbete samt arbete 
med att ta tillvara resultat från den national-
ekonomiska forskningen som är relevanta för 
regeringen. Verksamheten är i huvudsak anslags-
finansierad och bedrivs inom Konjunktur-
institutet, Ekonomistyrningsverket (ESV), 
Finanspolitiska rådet, Expertgruppen för studier 
i offentlig ekonomi (ESO) och Expertgruppen 
för miljöstudier (EMS).  

7.2 Mål 

Målet för området är tillförlitliga och väldoku-
menterade prognoser, analyser och uppfölj-
ningar av den samhällsekonomiska och stats-
finansiella utvecklingen. 

För att bedöma måluppfyllelsen av prognos- 
och analysverksamheten används dels kvanti-
tativa mått på prognosprecisionen för de vikti-
gaste prognosvariablerna, dels de omdömen om 
prognoserna och analyserna som lämnas av 
användarna.  

Konjunkturinstitutets mål är att prognoser 
och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska 
utvecklingen inom och utom landet ska vara till-
förlitliga som beslutsunderlag. De makroeko-

nomiska prognosernas precision redovisas och 
kommenteras regelbundet, bl.a. i Konjunktur-
institutets årsredovisning.  

För ESV:s prognoser gäller att de ska vara 
tillförlitliga och ha hög precision. De bakom-
liggande analyserna ska vara tolkningsbara och 
tydligt dokumenterade. 

Finanspolitiska rådet ska bidra till målet för 
området genom att följa upp och bedöma 
måluppfyllelsen i finanspolitiken och i den eko-
nomiska politik som riksdagen och regeringen 
beslutat om. Finanspolitiska rådet ska även verka 
för en ökad offentlig diskussion i samhället om 
den ekonomiska politiken. 

ESO ska bidra till att bredda och fördjupa 
underlaget för framtida finanspolitiska och sam-
hällsekonomiska avgöranden.  

EMS ska bidra till att bredda och fördjupa 
underlagen för politiska och samhällsekono-
miska avgöranden inom miljöområdet. Fokus 
för gruppens arbete ligger på miljöpolitiken.  

7.3 Resultatredovisning 

7.3.1 Resultat 

Konjunkturinstitutets prognosverksamhet  
Konjunkturinstitutet bedriver regelbunden 
prognosverksamhet samt utvecklar metoder och 
modeller för prognoser och makroekonomiska 
analyser. Institutet publicerar också barome-
terundersökningar av företag och hushåll samt 
arbetar med frågor som rör den ekonomiska 
statistikens kvalitet och utveckling.  

Konjunkturinstitutet har under 2009 lagt ner 
stora resurser på att analysera hur penning-
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politik, finanspolitik och lönebildning kan bidra 
till att mildra de negativa effekterna av finans-
krisen. Analysen av ekonomisk politik med hjälp 
av allmänjämviktsmodeller (KIMOD) har för-
bättrats och analysen av den offentligfinansiella 
utvecklingen har stärkts bl.a. genom använd-
ningen av modellen FIMO.  

 
Konjunkturinstitutets prognosprecision 
På grund av finanskrisen och det kraftiga BNP-
fallet 2009 är prognosfelen i Konjunkturinsti-
tutets prognoser för 2009 större än vanligt. Den 
genomsnittliga precisionen i de prognoser som 
Konjunkturinstitutet gjorde under 2008 och 
2009 för den makroekonomiska utvecklingen 
under 2009 redovisas för tre nyckelvariabler i 
den sista kolumnen i tabell 7.1. Mätt på detta sätt 
var träffsäkerheten i Konjunkturinstitutets, 
liksom andra prognosmakares, prognoser för 
BNP-tillväxten 2009 mycket sämre än den varit 
de senaste åren. Konjunkturinstitutets BNP-
prognos för 2009 var dessutom något sämre än 
genomsnittsprognosen för ett antal prognos-
institut. En jämförelse med andra prognos-
makare finns i Finansdepartementets senaste 
prognosutvärdering i 2010 års ekonomiska vår-
proposition (prop. 2009/10:100 bil. 2). Träff-
säkerheten i Konjunkturinstitutets prognoser 
för arbetslöshet och inflation avseende 2009 var i 
linje med övriga prognosmakares. 
 
Tabell 7.1 Precision i prognoser för BNP, inflation och 
arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt 
våren och hösten under aktuellt år 
Medelvärde av absoluta prognosfel för Konjunkturinstitutet samt ett 
medelvärde för prognosinstitut1. Procentenheter 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BNP, volymutveckling, procent     

- Konjunkturinstitutet 0,3 1,0 0,9 3,1 3,7 

- Medelvärde 0,4 1,0 0,7 2,7 3,4 

Arbetslöshet, nivå, procent     

- Konjunkturinstitutet 0,6 0,3 0,2 0,2 0,8 

- Medelvärde 0,6 0,4 0,3 0,2 0,8 

Inflation, KPI, årsmedelvärde, procent    

- Konjunkturinstitutet 0,6 0,2 0,2 0,8 1,4 

- Medelvärde 0,6 0,2 0,3 0,7 1,4 
1Institut: Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv, Nordea, 
SEB, Handelsbanken, Swedbank, OECD (ingår ej i BNP), Riksbanken.  
Anm.: På grund av ändrade definitioner för arbetslöshet är jämförelsen mellan 
olika prognosmakare svårare att göra för 2008. För 2008 begränsas därför 
beräkningen av medelvärdet till prognoserna från Konjunkturinstitutet, 
Riksbanken och regeringen. 

 
 

Fördjupade specialstudier 
Utöver den regelbundna kvantitativa prognos-
verksamheten genomför Konjunkturinstitutet 
fördjupade analyser inom olika specialområden 
av betydelse för förståelsen av den makroeko-
nomiska utvecklingen. Analyserna ingår i det 
kontinuerliga utvecklingsarbetet och redovisas 
bl.a. i form av fördjupningsrutor i publikationen 
Konjunkturläget. Institutet genomför även mer 
omfattande specialstudier. Såväl den regelbundna 
kvantitativa prognosverksamheten som den för-
djupade makroekonomiska analysen förutsätter 
ett kontinuerligt metodutvecklingsarbete.  
 
Konjunkturinstitutets modellverksamhet 
I syfte att öka modellstödet i prognosarbetet 
inkorporerades KIMOD i arbetet med kort-
siktiga prognoser under 2009. KIMOD har dess-
utom utökats och utvecklats och dess använd-
barhet för analys av ekonomisk politik har ökat. 
En utvärdering av Internationella valutafondens 
(IMF) globala allmänjämviktsmodell (GIMF) 
genomfördes av Konjunkturinstitutet och pre-
senterades i en promemoria, i vilken myndighe-
ten gjorde bedömningen att modellen inte skulle 
införas. Implementeringen av en annan, mer 
policyinriktad modell från IMF, Global 
Projection Model (GPM) inleddes. Konjunktur-
institutet fortsatte också arbetet med att ta fram 
en ny modell för att beräkna det s.k. BNP-gapet, 
dvs. graden av resursutnyttjande i ekonomin. 
Modellutveckling skedde även inom områdena 
internationell ekonomi, växelkurser, arbetsmark-
nad och löner, investeringar, produktion och 
konsumtion. Vidare uppdaterade Konjunktur-
institutet beräkningarna av jämviktsarbetslös-
heten. 

 
Konjunkturinstitutets miljömålsarbete 
Det råder en ökad efterfrågan på miljöekono-
miska analyser. Detta har bl.a. inneburit att 
Konjunkturinstitutet har engagerats i andra 
myndigheters arbete genom deltagande i olika 
vetenskaps- och expertgrupper och i tre utred-
ningar. Detta understryker behovet av den verk-
samhet som bedrivs vid Konjunkturinstitutets 
miljöekonomiska enhet. 

Konjunkturinstitutets allmänjämviktsmodell 
EMEC har under 2009 uppdaterats och utveck-
lats, bl.a. på avfallssidan, vilket gör det möjligt att 
fånga makroekonomiska effekter i analyser av 
styrmedel inom avfallsområdet.  
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Under 2009 har Konjunkturinstitutet bl.a. in-
lett ett projekt som syftar till att sammanfatta 
kunskapsläget om samhällsekonomiskt effektiv 
energianvändning. Inom ramen för ett flerårigt 
forskningsprogram har Konjunkturinstitutet ut-
värderat hur ekonomiska verktyg, som kost-
nadsnyttoanalys och kostnadseffektanalys, kan 
användas som beslutsstöd för samhällsplanerare 
vid anpassningsåtgärder till klimatförändringar. 
Vidare har institutet analyserat om det lönar sig 
för svensk industri att vara marknadsledande 
inom miljöområdet, genom att t.ex. genomföra 
miljöskyddsinvesteringar. På uppdrag av Bover-
ket har Konjunkturinstitutet även analyserat 
kostnadseffektiviteten i stödet till energi-
investeringar i lokaler för offentlig verksamhet. 

 
Ekonomistyrningsverkets prognosverksamhet 
ESV:s uppdrag inom området är att tillgodose 
statsmakternas och allmänhetens behov av 
information om den statliga ekonomin. ESV 
lämnar varje månad uppföljningar av statsbud-
getens utfall och redovisar varje kvartal kort- och 
medelfristiga prognoser över statsbudgeten. 
Myndigheten gör även en årlig uppföljning av 
prognosprecisionen och tar fram underlag för 
årsredovisningen för staten. ESV producerar 
även finansstatistik över den statliga verksam-
heten som underlag till nationalräkenskaperna. 
Från och med  budgetprognosen i september 
2009 redovisar ESV även utgifts- och inkomst-
prognoser för hela den offentliga sektorn samt 
följer upp samtliga budgetpolitiska mål.  

 
Ekonomistyrningsverkets analyser 
ESV:s prognoser byggs upp underifrån genom 
prognoser på enskilda anslag och inkomsttitlar. 
ESV arbetar kontinuerligt med att förbättra 
verktygen för att kunna analysera den helhets-
bild som ges av prognoserna för de enskilda 
delarna.  

Under 2009 har ESV:s prognoser breddats till 
att omfatta hela den offentliga sektorn, genom 
att prognoser görs för kommuner och landsting 
samt för ålderspensionssystemet. ESV:s progno-
ser kan därför bidra till en förbättrad uppföljning 
av överskottsmålet för de offentliga finanserna. 
Vidare har ESV under 2009 inlett ett arbete med 
att förstärka sin kapacitet att göra självständiga 
bedömningar av det makroekonomiska läget uti-
från underlag från Konjunkturinstitutet.  

ESV har under 2009 även fortsatt arbetet med 
att utveckla skatteprognoserna genom att bl.a. 

fördjupa redovisningen av bakomliggande 
skattebaser samt förstärka analysen av samban-
den mellan skatteinkomster och skatteintäkter. 

 
Ekonomistyrningsverkets prognosprecision 
ESV gör årligen en uppföljning av träffsäker-
heten i föregående års budgetprognoser. Upp-
följningen görs utifrån den genomsnittliga av-
vikelsen rensad för de effekter som beror på nya 
politiska beslut eller ändrade makroekonomiska 
förutsättningar. Uppföljningen för 2009 baseras 
på de fem prognoser som gjorts mellan decem-
ber 2008 och december 2009. Den visar att 
budgetprognoserna hade en relativt god träff-
säkerhet. Träffsäkerheten för budgetprogno-
serna avseende 2009 för de takbegränsade utgif-
terna var i linje med genomsnittet 1999–2009. 
Den genomsnittliga prognosavvikelsen var 5,3 
miljarder kronor eller 0,55 procent av de 
takbegränsade utgifterna, vilket kan jämföras 
med snittet 1999–2009 på 4,6 miljarder kronor 
eller 0,52 procent av de takbegränsade utgifterna. 
Inte sedan 2004 har avvikelsen mellan prognos 
och utfall varit mindre. Enligt ESV:s bedöm-
ningsskala, som baseras på historiska avvikelser, 
uppfylldes målet om hög precision i huvudsak 
för utgiftsprognoserna  

Större prognosavvikelser förekom på tre ut-
giftsområden: utgiftsområde 10 Ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsom-
råde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv samt ut-
giftsområde 22 Kommunikationer. För samtliga 
dessa utgiftsområden överskattades utgifterna. 

Viktiga förklaringar till avvikelserna var att 
nedgången av antalet sjukpenningdagar och anta-
let personer med sjuk- och aktivitetsersättning 
under 2009 blev kraftigare än beräknat. Utgif-
terna för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 
arbetsliv överskattades främst till följd av att 
andelen av de arbetslösa som fick ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen blev lägre än beräknat. 
Utgifterna för utgiftsområde 22 Kommunikatio-
ner överskattades vid samtliga prognostillfällen, 
bl.a. beroende på att flera väginvesteringar för-
senades.  

För inkomsterna var precisionen bättre än 
genomsnittet för perioden. De fem prognos-
tillfällena under 2009 resulterade i en genom-
snittlig avvikelse, rensat för avvikelser som beror 
på politiska beslut eller den makroekonomiska 
utvecklingen, på 6,5 miljarder kronor eller 0,92 
procent av utfallet, vilket kan jämföras med 
genomsnittet 1999–2009 på 10,3 miljarder 
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kronor eller 1,36 procent av utfallet. Enligt 
ESV:s bedömningsskala, som baseras på 
historiska avvikelser, uppfylldes målet om hög 
precision fullt ut för inkomstprognoserna.  

Inkomsterna överskattades av ESV. En viktig 
förklaring var att periodiseringsposten, främst 
avseende företagsskatterna, överskattades 
kraftigt. Periodiseringar utgör skillnaden mellan 
skatterna redovisade som intäkter respektive 
inkomster. Skatteintäkterna har i stället under-
skattats i samtliga fem prognoser, varför den 
sammantagna överskattningen av inkomsterna 
helt förklaras av svårigheterna att prognostisera 
periodiseringsposten. 

 
Finanspolitiska rådet 
Finanspolitiska rådet lämnade den 17 maj 2010 
sin tredje rapport Svensk finanspolitik till rege-
ringen (dnr Fi2010/2920). Med rapporten som 
utgångspunkt anordnade finansutskottet en 
offentlig utfrågning av rådets ordförande och 
finansministern. I Förslag till statsbudget, 
finansplan m.m. avsnitt 12 Granskning, kontroll 
och ekonomisk styrning kommenterar regering-
en rådets rapport. 

 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
ESO bedriver i första hand projekt genom att ge 
uppdrag till forskare och institutioner att 
genomföra studier. Därutöver utför ESO också 
egna studier. Projekten mynnar ut i rapporter 
som publiceras i en särskild skriftserie. I sam-
band med att ESO-rapporterna publiceras 
anordnas seminarier eller konferenser. 

ESO:s arbete påbörjades 2008. Under 2009 
slutfördes de första projekten och sex rapporter 
publicerades. Under innevarande år har hittills 
fem ESO-rapporter publicerats. För närvarande 
pågår sju projekt som enligt plan ska avrappor-
teras under 2010. Ytterligare sex pågående 
projekt kommer enligt plan att avrapporteras 
under 2011. 
 
Expertgruppen för miljöstudier 
I likhet med ESO lägger EMS ut uppdrag till 
forskare och institutioner att genomföra studier 
och publicerar rapporter i en egen skriftserie.  

EMS har under perioden 2006–2009 publi-
cerat elva rapporter. Under 2010 har tre 
rapporter hittills publicerats. Inom gruppen 
pågår nu nio projekt som kommer avrapporteras 
under innevarande år och nästa år.  

 

Expertgruppernas arbetsformer 
Expertgruppernas arbete leds av respektive 
styrelse. För EMS har nya ledamöter förordnats 
fr.o.m. den 21 april 2010.  

De båda expertgrupperna har ett gemensamt 
kansli. Kansliet medverkar i arbetet med att ge 
uppdrag till forskare och institutioner att 
genomföra studier. Kansliet tar också fram för-
slag till studieområden och medverkar i upprät-
tandet av projektplaner inför styrelsernas beslut. 

Till studierna knyts också referensgrupper 
som består av olika sakkunniga: forskare, andra 
experter och tjänstemän med relevant sakkun-
skap från Regeringskansliet. 

7.3.2 Analys och slutsatser 

Konjunkturinstitutet 
När olika konjunkturbedömares prognospreci-
sion ska jämföras är det olämpligt att utgå från 
resultaten för ett enskilt år eftersom tillfällig-
heter då får stort genomslag. I tabell 7.2 redo-
visas därför femåriga glidande medelvärden för 
de olika institutens prognosfel. Tabellen visar att 
Konjunkturinstitutets precision fortfarande 
ligger i nivå med genomsnittet för andra prog-
nosinstitut när det gäller prognoserna för BNP 
och arbetslöshet, medan precisionen såvitt avser 
prognoserna för inflationen är något bättre än 
genomsnittet.  

De olika svenska prognosinstitutens bedöm-
ningar är inte oberoende av varandra. Konjunk-
turinstitutets rapporter och databaser används i 
stor utsträckning av andra prognosmakare som 
underlag och utgångspunkt för deras prognoser. 
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Tabell 7.2 Precision i prognoser för BNP, inflation och 
arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt 
våren och hösten under aktuellt år 
Femåriga glidande medelvärden av absoluta prognosfel för 
Konjunkturinstitutet samt ett medelvärde för prognosinstitut1. 
Procentenheter 

 2005 2006 2007 2008 2009 

BNP, volymutveckling, procent     

- Konjunkturinstitutet 0,8 0,7 0,7 1,2 1,8 

- Medelvärde 0,8 0,7 0,7 1,1 1,7 

Arbetslöshet, nivå, procent     

- Konjunkturinstitutet 0,4 0,4 0,4 .. .. 

- Medelvärde 0,4 0,5 0,4 .. .. 

Inflation, KPI, årsmedelvärde, procent    

- Konjunkturinstitutet 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 

- Medelvärde 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 
1Institut: Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv, Nordea, 
SEB, Handelsbanken, Swedbank och OECD. OECD ingår dock inte i jämförelsen för 
inflationen.  
Anm.: På grund av ändrade definitioner för arbetslöshet är jämförelsen mellan 
olika prognosmakare svårare att göra för 2008 och 2009. Därför beräknas inget 
glidande medelvärde för dessa år. 
 
Vid sidan av det kontinuerliga arbetet med att 
förbättra den kvantitativa prognosprecisionen 
har Konjunkturinstitutet under de senaste åren 
utvecklat sina rapporter i riktning mot en mer 
fördjupad analys. Regeringens bedömning är att 
detta har gjort rapporterna mer användbara som 
underlag för diskussioner och beslut i eko-
nomisk-politiska frågor.  

Även om prognosprecisionen minskat be-
döms målen för de makroekonomiska progno-
sernas användbarhet vara uppfyllda eftersom den 
löpande konjunkturanalysen givit goda besluts-
underlag. Även när det gäller de kvalitativa målen 
för den makroekonomiska prognosverksam-
heten bedöms målen vara uppfyllda. Regeringen 
gör bedömningen att Konjunkturinstitutet, i 
enlighet med sitt uppdrag, har bidragit till att 
utveckla den ekonomiska statistikens kvalitet. 

 
Ekonomistyrningsverket 
Regeringen bedömer att ESV i stort sett uppnått 
målet för sin prognosverksamhet. ESV:s verk-
samhet har resulterat i prognoser och utfalls-
information av god kvalitet. Regeringen be-
dömer att breddningen av budgetprognoserna 
som gjorts till att omfatta hela den offentliga 
sektorn och den metodutveckling som bedrivits 
har resulterat i underlag med bättre kvalitet. 
Regeringen bedömer att ESV uppnått målet för 
sin verksamhet med information om den statliga 
ekonomin.  

 
Ekonomistyrningsverkets utfallsredovisning m.m. 
Under 2009 har ESV arbetat med utveckling av 
system och rutiner för att ta in skatteintäkterna i 
informationssystemet Hermes, så att ett slutligt 
skatteutfall för ett visst inkomstår ska kunna tas 
fram med hög grad av automatik och större 
säkerhet.  

I underlaget för årsredovisning för staten har 
sammanställningen av räkenskapsinformationen 
för det nationella intygandet om EU-medel 
vidareutvecklats. 

 
Finanspolitiska rådet 
Regeringen bedömer att Finanspolitiska rådet 
genom publiceringen av rapporten Svensk 
finanspolitik samt att arrangera konferenser och 
seminarier m.m. har uppnått målen om en ökad 
öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska 
politikens syften och effektivitet. 

 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och 
Expertgruppen för miljöstudier 
ESO och EMS har viktiga roller genom att de 
bidrar till arbetet med att ta fram kvalificerade 
underlag för den ekonomiska politikens utform-
ning.  

7.4 Politikens inriktning 

Regeringen lägger stor vikt vid analyser och 
forskning som grund för den framtida ekono-
miska politikens utformning. Det finns också ett 
behov av oberoende underlag för prövning av 
existerande verksamheter.  

Konjunkturinstitutet ska även fortsättningsvis 
prioritera förbättrad prognosprecision genom 
utveckling och fördjupning av den ekonomiska 
analysen samt genom fortsatt metod- och 
modellutveckling. Inom det miljöekonomiska 
området ska institutet fortsätta att prioritera 
sådan samhällsekonomisk analysverksamhet som 
förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljö-, 
energi- och klimatpolitik, särskilt vad gäller 
styrmedel för att uppnå uppsatta miljömål 
(inklusive intermediära mål). En förutsättning 
för detta är att institutet förfogar över modeller 
och metoder som är väl förankrade i ekonomisk 
forskning. Modellerna och metoderna ska 
möjliggöra adekvat analys av dels samspelet 
mellan den ekonomiska utvecklingen och dess 
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miljö- och klimatpåverkan, dels de 
samhällsekonomiska effekterna av olika 
styrmedel. Institutet bör även fortsättningsvis 
genomföra analyser och utvärderingar av 
miljöåtgärder på uppdrag av regeringen och 
miljömålsmyndigheter samt på eget initiativ. 

Tillförlitlighet och hög precision ska även i 
fortsättningen gälla för ESV:s budgetprognoser. 
Utvecklingsarbetet ska fortsätta och ESV bör 
särskilt fortsätta att förbättra prognoserna för 
statsbudgeten dels genom ett fortsatt fokus på 
de stora transfereringssystemen på statsbud-
getens utgiftssida, dels genom att fördjupa 
analysen av relationen mellan skatteintäkter och 
skatteinkomster. ESV bör även i framtiden foku-
sera på att kontinuerligt följa och analysera stats-
budgetens månads- och årsutfall och att integre-
ra utfallsanalysen med prognosverksamheten. 

Finanspolitiska rådet ska även i fortsätt-
ningen, med utgångspunkt i den ekonomiska 
vårpropositionen och budgetpropositionen, följa 
upp och granska finanspolitiken. 

Som ett led i regeringens arbete med att stärka 
den externa uppföljningen av de offentliga 
finanserna aviserades i 2010 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2009/10:100 avsnitt 4) att 
regeringen bl.a. kommer att se över instruk-
tionerna för ESV, Konjunkturinstitutet och 
Finanspolitiska rådet i syfte att se till att alla 
relevanta aspekter av finanspolitiken får en tydlig 
belysning. Frågan bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet och regeringen avser att åter-
komma med närmare information under 2011.  

I direktiven för ESO (dir. 2007:46) och EMS 
(dir. 2003:85 och 2007:47) anges att regeringen 
avser att låta utvärdera expertgruppernas arbete 
under 2009. Utvärderingen av ESO bör för att 
vara meningsfull ske när expertgruppen har varit 
verksam under en längre tid och har publicerat 
fler rapporter. ESO och EMS bör vidare utvär-
deras vid samma tidpunkt, eftersom de båda 
expertgruppernas verksamhetsområden ligger 
nära varandra och de har ett gemensamt kansli. 
Regeringen avser mot denna bakgrund att låta 
utvärdera expertgruppernas arbete under 2011. 

7.5 Budgetförslag 

7.5.1 1:6 Finanspolitiska rådet 

Tabell 7.3 Anslagsutveckling för 1:6 Finanspolitiska rådet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
6 572 

 

   
Anslags- 
sparande 1 262

 
2010 

 
Anslag 

 
7 297 

 

 
Utgifts- 
prognos 7 584

2011 Förslag 7 357    

2012 Beräknat 7 429 1 

2013 Beräknat 7 532 1 

2014 Beräknat 7 694 2 

1 Motsvarar 7 357 tkr i 2011 års prisnivå. 
2 Motsvarar 7 346 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Finanspolitiska rådets 
förvaltningskostnader. 

Regeringens överväganden 

Tabell 7.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:6 
Finanspolitiska rådet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 7 297 7 297 7 297 7 297

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 60 132 235 408

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -11

Förslag/ 
beräknat 
anslag  7 357 7 429 7 532 7 694

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

 
Anslaget minskas med 11 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs. 

Regeringen förslår att anslaget för 2011 
uppgår till 7 357 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 7 429 000 kronor, för 2013 till 
7 532 000 kronor och för 2014 till 7 694 000 
kronor. 
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7.5.2 1:7 Konjunkturinstitutet 

Tabell 7.5 Anslagsutveckling för 1:7 Konjunkturinstitutet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
50 671 

 

   
Anslags- 
sparande 1 484

 
2010 

 
Anslag 

 
52 633 

 

 
Utgifts- 
prognos 51 719

2011 Förslag 52 850     

2012 Beräknat 53 347 1  

2013 Beräknat 54 091 2  

2014 Beräknat 55 289 3  
1 Motsvarar 52 849 tkr i 2011 års prisnivå. 
2 Motsvarar 52 851 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 52 775 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Konjunkturinstitutets för-
valtningskostnader. En mindre del av myndig-
hetens verksamhet finansieras av avgifter. 

Regeringens överväganden 

Tabell 7.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:7 
Konjunkturinstitutet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 52 633 52 633 52 633 52 633

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 277 775 1 519 2 797

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt   -78

Förslag/ 
beräknat 
anslag  52 850 53 347 54 091 55 289

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

 
Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 78 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs. 

Regeringen förslår att anslaget för 2011 
uppgår till 52 850 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 53 347 000 kronor, för 2013 till 
54 091 000 kronor och för 2014 till 55 289 000 
kronor. 
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8 Fastighetsförvaltning 

8.1 Omfattning 

Området fastighetsförvaltning omfattar förvalt-
ning av fastigheter som av försvarspolitiska, 
kulturhistoriska eller andra skäl har ansetts 
lämpliga att förvalta av staten, bl.a. regerings-
byggnader, länsresidens, ambassader, de kungliga 
slotten, museer, teatrar, monument, försvars-
fastigheter, markområden och vissa fastigheter 
som har donerats till staten.  

Kulturarvsfastigheter förvaltas tillsammans 
med vissa andra fastigheter av Statens fastighets-
verk (SFV). Fortifikationsverket (FortV) för-
valtar fastigheter som främst används för för-
svarsändamål. Verksamheterna finansieras fram-
för allt genom avgifter, dvs. hyresintäkter. I 
området ingår också statens lokalförsörjning. 

8.2 Mål 

Målet för området är en kostnadseffektiv statlig 
fastighetsförvaltning. Förvaltningen ska ske med 
rimligt risktagande samt med likvärdig avkast-
ning och service i jämförelse med andra alter-
nativ. I korthet innebär detta att de fastighets-
förvaltande myndigheterna ska tillämpa följande 
övergripande målsättningar. 

- Fastigheterna ska förvaltas så att god hus-
hållning och hög ekonomisk effektivitet 
uppnås.  

- Fastigheternas värden ska bevaras på en för 
ägaren och brukaren långsiktig lämplig nivå. 

- Hyresgästerna ska ges ändamålsenliga och 
konkurrenskraftiga lokaler, markområden 
och anläggningar. 

- Myndigheterna ska uppfattas som kompe-
tenta och serviceinriktade hyresvärdar. 

- Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden 
ska i tillämpliga delar motsvara vad som 
gäller för andra stora fastighetsförvaltare. 

 
SFV och FortV ska i sin verksamhet uppnå ett 
resultat som efter finansiella poster motsvarar en 
viss avkastning på deras genomsnittliga myn-
dighetskapital. Avkastningskravet för 2010 ligger 
på 5,9 procent för SFV och 6,4 procent för 
FortV.  

Målet för SFV:s så kallade bidragsfastigheter 
är att deras intäkter på sikt ska öka. Bidrags-
fastigheterna är de fastigheter som saknar förut-
sättningar att ge ett långsiktigt ekonomiskt 
överskott.  

8.3 Resultatredovisning 

8.3.1 Resultat 

SFV och FortV är de två största förvaltarna av 
statens fastigheter. De förvaltar bl.a. olika 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett 
stort antal försvarsanläggningar med tillhörande 
byggnader. Fastigheternas värdeförändring 
sedan 2006 framgår av tabell 8.1. 
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Tabell 8.1 Statens byggnader, mark och annan fast 
egendom 
Bokfört värde i miljoner kronor 

 2006 2007 2008 2009 

Staten totalt 39 935 41 407 42 182 41 969 

- varav SFV 12 899 13 322 13 725 13 521 

- varav FortV 8 672 9 065 9 337 9 243 

SFV och FortV:s andel 54,0 % 54,1 % 54,7 % 54,2 % 

Källa: Årsredovisningarna för staten 2006–2009. 

 
Uppgifterna i tabellen bör bedömas med viss 
försiktighet då bl.a. vissa tillgångar med kultur-
historiskt värde inte behöver tas upp i balans-
räkningen. Andra myndigheter som förvaltar 
fast egendom är bl.a. Kammarkollegiet, Trafik-
verket, Sveriges lantbruksuniversitet, Riks-
antikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogs-
styrelsen och vissa affärsverk. 

SFV:s bokförda värde för byggnader, mark 
och annan fast egendom uppgick den 31 decem-
ber 2009 till 13,5 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med 4,8 procent jämfört med 2006. 
Ökningen beror främst på införskaffandet av 
House of Sweden i Washington samt övertagan-
det av de fastigheter som Försäkringskassan tidi-
gare förvaltade respektive leasade. Under 2009 
har ett antal av de senare fastigheterna sålts.  

FortV:s bokförda värde för byggnader, mark 
och annan fast egendom uppgick den 31 decem-
ber 2009 till 9,2 miljarder kronor, vilket är en ök-
ning med cirka 6,6 procent jämfört med 2006. 
Ökningen av det bokförda värdet beror på den 
ökade investeringstakt som följt av tidigare 
försvarsbeslut. Sett över en längre tidsperiod har 
dock värdet minskat, främst beroende på avytt-
ringar och nedskrivningar med anledning av 
försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004. 

 
Tabell 8.2 Fastighetsförvaltningens omfattning 
Lokalarea (1000m2) 

 2006 2007 2008 2009 

Statens fastighetsverks bestånd 1 742 1 756 1 733 1 731 

 varav inrikes hyresfastigheter 1 223 1 232 1 217 1 229 

 varav utrikes hyresfastigheter 152 157 157 157 

 varav bidragsfastigheter 367 367 359 345 

Försvarsfastigheter1 3 100 3 050 2 960 2 904 
1 Förvarsanläggningar redovisas normalt som bruttoarea, omräkningsfaktor till 
lokalarea är 0,83. 
Källa: Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket. 

 
Sedan 2006 har inga större förändringar skett av 
SFV:s totala lokalarea. Uppgifterna om lokalarea 
för FortV omfattar enbart uthyrningsbar yta i 
det öppna beståndet. FortV:s lokalarea har min-

skat under flera år som en konsekvens av de 
nämnda försvarsbesluten. 

För 2009 uppgick SFV:s resultat före fastig-
hetsförsäljningar till 266 miljoner kronor. 
Avkastningskravet till staten uppgick till 185 
miljoner kronor för 2009, vilket motsvarar 6,1 
procent av det genomsnittliga myndighets-
kapitalet. 

 
Tabell 8.3 Uppgifter om det ekonomiska läget för Statens 
fastighetsverk 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2006 

Utfall 
2007 

Utfall 
2008 

Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Budget 
2011 

Totala 
intäkter 2 133 2 482 2 619 2 631 2 555 2 546 

Totala 
kostnader 2 000 2 148 2 358 2 365 2 378 2 406 

Resultat 133 334 261 266 177 140 

Källa: Statens fastighetsverk. 

 
FortV:s resultat av verksamheten under 2009 
uppgick till 230 miljoner kronor. Statens avkast-
ningskrav uppgick till 115 miljoner kronor, 
vilket motsvarar 6,0 procent av det genomsnitt-
liga myndighetskapitalet. Under 2009 lämnade 
FortV 100 miljoner kronor i hyresreduktion till 
sina hyresgäster. Hyresreduceringen föranleddes 
av ett högre resultat än budgeterat, orsakat av 
bl.a. ett kraftigt förändrat ränteläge. 

 
Tabell 8.4 Uppgifter om det ekonomiska läget för FortV 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2006 

Utfall 
2007 

Utfall 
2008 

Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Budget 
2011 

Totala 
intäkter 2 615 2 988 3 077 3 277 3 362 3 220 

Totala 
kostnader  2 388 2 766 3 010 3 047 3 108 3 070 

Resultat 227 222 67 230 254 150 

Källa: Fortifikationsverket. 

 
Riksdagen har som sin mening givit tillkänna 
(bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140) att 
regeringen bör  

- överväga de särskilda problem som syste-
met med ändamålsfastigheter och kostnadshyra 
har lett till inom kulturområdet samt belysa 
vilken effekt som antikvariska merkostnader har 
på lokalkostnaderna, 

- vidta åtgärder för att säkerställa att 
underhållet hålls på en väl avvägd nivå samt att 
kulturinstitutionerna ges incitament att fortsätta 
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arbetet med att förbättra tillgänglighet och lång-
siktig hållbar utveckling, samt 

- uppmärksamma den fortsatta utveck-
lingen av Statens fastighetsverks administra-
tionskostnader samt förtydliga och utöka 
Ekonomistyrningsverkets stöd till myndigheter i 
lokalförsörjningsfrågor. 
 
Regeringen tillsatte i maj 2009 en utredning med 
uppdrag att se över den statliga fastighetsförvalt-
ningen (dir. 2009:45). Regeringen har för avsikt 
att i ett tilläggsdirektiv ge utredningen om en 
översyn av statens fastighetsförvaltning i upp-
drag att se över nuvarande hyressättningsmodell 
för de fem kulturinstitutionerna som berörs av 
riksdagens tillkännagivande. Vidare ska 
utredaren också undersöka underhållsnivån och 
effekten av de antikvariska insatserna.  

Regeringen kommer även att följa upp SFV:s 
administrativa kostnader och kommer dessutom 
att följa det stöd som Ekonomistyrningsverket 
ger myndigheter i lokalförsörjningsfrågor och 
som sedan 2009 har utökats och tydliggjorts.  

8.3.2 Analys och slutsatser 

SFV har genomfört sina instruktionsenliga 
uppgifter, uppfyllt de mål som regeringen ställt 
upp och genomfört sitt uppdrag på ett tillfreds-
ställande sätt. Mätningar avseende kundernas 
uppfattning om myndigheten genomfördes 2009 
och visar på mycket goda och förbättrade resul-
tat vad avser kundnöjdhet. Myndigheten har 
även överträffat sitt avkastningskrav, främst tack 
vare överskott i förvaltningen av hyresfastig-
heter.  

Regeringen bedömer att FortV uppfyllt de 
mål som regeringen har ställt upp. Erfarenhets-
mässigt har det dock visat sig vara svårt att vid en 
försäljning av sådana fastigheter som verket 
förvaltar få ersättning för de kostnader som 
tidigare lagts ned. Detta beror bl.a. på att mark-
nadsvärdet är betydligt lägre än investerings-
kostnaderna för det aktuella slaget av särskilt 
anpassade byggnader. Regeringen anser att 
FortV:s försäljningar har genomförts affärs-
mässigt och att statens intressen tillvaratagits på 
ett bra sätt. Myndighetens mätningar gällande 
kundnöjdhet visar på goda relationer med fler-
talet av hyresgästerna inom Försvarsmakten. 
Mellan de båda mätningarna 2007 och 2009 har 
den uppmätta kundnöjdheten förbättrats väsent-

ligt; dock kvarstår arbete med att förbättra 
nöjdheten hos vissa grupper av hyresgäster. 

8.4 Politikens inriktning 

De av riksdagen 1991 beslutade lokalförsörj-
nings- och fastighetsreformerna som låg till 
grund för omorganisationen av statens fastig-
hetsförvaltning 1993 ligger fast. 

FortV ska inom ramen för målen anpassa sin 
verksamhet till förändrade förutsättningar till 
följd av bl.a. försvarspolitiska beslut. 

Hyressättningsprinciper 

Regeringen har för närvarande inte för avsikt att 
förändra de grundläggande principerna för 
hyressättningen för statliga myndigheter. 
Undantaget är de kulturfastigheter som har en 
s.k. kostnadshyresmodell. Utformningen av 
denna modell bör enligt regeringen ses över. 
Regeringen har för avsikt att även fortsättnings-
vis följa utvecklingen inom området för att 
långsiktigt säkerställa en effektiv fastighetsför-
valtning och lokalförsörjning inom staten. 

8.5 Budgetförslag 

8.5.1 Statens fastighetsverk 

SFV:s uppgift är att förvalta det fastighets-
bestånd som regeringen bestämmer. Det över-
gripande målet för myndigheten är att förvalt-
ningen ska ske på ett sätt som innebär god 
resurshushållning och hög ekonomisk effek-
tivitet, samtidigt som fastigheternas värden i vid 
mening ska bevaras och utvecklas. Förvaltningen 
av fastigheter ska tillgodose primärverksam-
hetens behov av lokaler och optimera brukarens 
nytta av de resurser som läggs ner på lokalan-
skaffningen.  

SFV:s verksamhet finansieras med hyresin-
täkter samt med lån hos Riksgäldskontoret för 
investeringar i fastigheter och anläggningstill-
gångar. SFV disponerar även anslaget 1:10 Bi-
dragsfastigheter för underhållkostnader och lö-
pande driftsunderskott i sina bidragsfastigheter. 
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Större investeringar i pågående projekt  

Under 2011 och åren framöver beräknas stora 
investeringar behöva ske i den sedan länge plane-
rade renoveringen och ombyggnaden av 
regeringsbyggnaderna i Stockholm. Renovering-
en och ombyggnaden av regeringsbyggnaderna 
omfattar i detta skede kvarteret Loen som har en 
beslutad investeringsram om 559 miljoner 
kronor.  

Regeringen har gett SFV i uppdrag att inleda 
projektering av en ny ambassadanläggning i 
Islamabad. Möjligheterna till samlokalisering 
med Finland utreds. 

Gamla riksarkivet på Riddarholmen i Stock-
holm byggs om och anpassas till en ny hyresgäst. 
Projektet har en beslutad investeringsram om 
150 miljoner kronor. 

Sparreska palatset och Kammarrättens hus i 
Stockholm byggs om för att samla Regerings-
rättens verksamhet. Projektet har en beslutad 
investeringsram om 150 miljoner kronor. 

I Botaniska trädgården i Uppsala behöver 
byggnaden Fysbotan renoveras för att kunna 
hyras ut som kontor. 

I regeringskvarteret Brunkhuvudet i Stock-
holm behöver klimatsystemet byggas om. 

Gamla skogsinstitutet planeras att byggas om 
för att hyras ut som Israels ambassad. Projektet 
är dock senarelagt till dess att bygglovsfrågan är 
slutgiltigt avgjord. 

Planerade större investeringar som inte är 
beslutade av regeringen  

I regeringskvarteren planeras en ombyggnad av 
Kvarteret Björnen. Projektet befinner sig i ett 
planeringsskede och ombyggnationen beräknas 
kunna påbörjas under 2016. Vidare planeras för 
en ombyggnad av kvarteret Rosenbad. Projek-
tering beräknas inledas under hösten 2013. 
Kvarteret Vinstocken planeras också byggas om. 
Produktionsstart beräknas ske under 2012. I 
kvarteren Lejonet och Rosenbad planeras för 
utbyggnad/anpassning av nuvarande köldbärar-
system. Huvudentrén till kvarteret Brunkhalsen 
planeras att flyttas för att kunna frigöra för 
butiksetablering på Drottninggatan. I kvarteret 
Brunkhuvudet planeras för totalombyggnad av 
butikslokaler längs Jakobsgatan. Slutligen 
planeras en ombyggnation av del av kvarteret 

Brunkhalsen. Lokalerna är tänkta att återställas 
till bostäder. 

Ambassadörens residens i Washington kan 
komma att behöva renoveras. Byggstart kan ske 
tidigast hösten 2013. 

Vasamuseet i Stockholm önskar utöka sin 
besökskapacitet och för detta krävs om- och 
tillbyggnad. 

Regeringen har uppdragit åt SFV att upprätta 
byggnadsprogram för ombyggnad och upprust-
ning av Nationalmuseum. 

Operan behöver successivt renoveras och 
anpassas med ny teknik. 

En byggnad för utställning av en ubåt på 
Stumholmen i anslutning till Marinmuseum i 
Karlskrona planeras att uppföras för Statens 
maritima museer. Starttidpunkt för projektet är i 
dagsläget osäker. 

Botanhuset vid Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm avses byggas om för att nå effektivare 
och verksamhetsanpassad lokalanvändning. 

I Stockholm behöver byggnaden Västertorns 
installationer moderniseras. Projektet är något 
osäkert då samordning måste ske med en 
kommande hyresgäst. 

I Kungliga biblioteket i Stockholm planeras en 
renovering och ombyggnation. 

I kvarteret Krubban i Stockholm avses två 
byggnader byggas om för förskoleverksamhet. I 
och med att andra byggnader som används för 
förskoleverksamheten kan rivas frigörs mark för 
annan verksamhet. 

I Kristianstad behöver länsresidenset byggas 
om. 

Investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Regeringen föreslår att riks-
dagen godkänner följande investeringsplan för 
Statens fastighetsverk enligt tabell 8.5. 
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Tabell 8.5 Investeringsplan för Statens Fastighetsverk 
2011–2013 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Budget
2011 

Beräkn. 
2012 

Beräkn. 
2013 

Inrikes 345 537 756 490 351 

Utrikes 46 60 89 90 93 

Mark 7 30 23 19 12 

Summa 
investeringar 398 626 868 599 456 

Summa 
finansiering 
via lån 398 626 868 599 456 

 
Tabell 8.6 Statens Fastighetsverks pågående och planerade 
investeringar över 20 miljoner kronor för 2010–2013 
Miljoner kronor 

 Utfall 
t.o.m.-

2009 

Prognos 
2010 

Budget 
2011 

Beräkn. 
2012 

Beräkn. 
2013 

Projekt som är beslutade av regeringen  

Regerings-
byggnader Kv. 
Loen, Kv. 
Brunkhalsen 

52 204 257 46 – 

Nytt kansli, 
Islamabad 

1 6 15 60 70 

Gamla 
riksarkivet 

22 56 72 – – 

Kammarrättens 
hus / Sparreska 
palatset 

12 35 53 – – 

Botaniska träd-
gården, Fysbotan, 
Uppsala 

– 4 13 25 – 

Kv. Brunkhuvudet 
klimatsystem 

– 6 34 – – 

Gamla 
skogsinstitutet, 

15 8 1 – – 

Större projekt som planeras men inte är beslutade av regeringen 1 

Utfall t.o.m.-2009 Prognos 
2010 

Budget 
2011 

Beräkn. 
2012 

Beräkn. 
2013 

Regerings-
byggnader 

7 12 27 146 208 

Utrikes 
fastigheter 

– – – 5 16 

Museer, teatrar 
och scener  

5 20 41 97 69 

Övriga 
fastigheter 

5 10 46 96 31 

Summa 17 42 114 344 324 
1Summering per fastighetskategori och år för planerade investeringar 

 
Planerade investeringar som understiger 20 mil-
joner kronor ingår inte i redovisningen enligt 

tabell 8.6. Omfattningen av dessa projekt 
beräknas 2011 och 2012 uppgå till mellan 100 
och 280 miljoner kronor per år. Kultur-
fastigheterna är en viktig del av kulturarvet. 
Regeringen föreslår därför en satsning på 
Nationalmuseums och Kungliga Operans unika 
huvudbyggnader så att underhåll och renovering 
kan genomföras. Detta föreslås ske genom att 
Nationalmuseum och Operan ges utökade 
möjligheter att betala en högre hyra som kan 
täcka de investeringar SFV kommer att behöva 
göra (se vidare utgiftsområde 17 avsnitt 3.2.2). 

Låneram 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2011 besluta att Statens fastighetsverk får ta 
upp lån intill ett belopp av 12 000 000 000 kro-
nor i Riksgäldskontoret för investeringar i fastig-
heter m.m. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: SFV disponerar 
en låneram i Riksgäldskontoret för 2010 om 12 
miljarder kronor för investeringar i mark, 
anläggningar och lokaler. Den redovisade planen 
för investeringar bygger på de investeringsbehov 
som har angetts av brukarna. Låneramen bör, 
med hänsyn till tidigare upplåning och brukarnas 
behov, fortsatt vara 12 miljarder kronor för 
2011. 
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Tabell 8.7 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för 
Statens fastighetsverk 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2007 

Utfall 
2008 

Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Budget 
2011 

Utnyttjad 
låneram 9 543 9 299 10 298 12 000 12 000 

Utnyttjad 
andel av 
låneram (%) 86,8 78,1 86,5 100,0 100,0 

8.5.2 1:10 Bidragsfastigheter 

Tabell 8.8 Anslagsutveckling för 1:10 Bidragsfastigheter 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 304 127  

 

   
Anslags-
sparande 7 280

 
2010 

 
Anslag 

 
280 000 

 

 
Utgifts-
prognos 279 615

2011 Förslag 340 000    

2012 Beräknat 180 000    

2013 Beräknat 180 000    

2014 Beräknat 180 000  

 
Anslaget används för underhållskostnader och 
löpande driftsunderskott för de bidragsfastighe-
ter som förvaltas av SFV. Med bidragsfastigheter 
avses de fastigheter som saknar förutsättningar 
att ge ett långsiktigt ekonomiskt överskott.  

SFV förvaltar 92 bidragsfastigheter med ca 
1 000 byggnader och anläggningar. I ungefär 
hälften av bidragsfastigheterna ingår parker och 
trädgårdar. Vidare ingår bl.a. kungliga slotts-
miljöer, ytterligare ett antal slotts- och herr-
gårdsmiljöer, flera stora slottsparker, ett antal 
fästningsmiljöer, ruiner, kloster, bruksmiljöer 
och Vasaminnena. Två världsarv, Drottning-
holms slott och delar av Karlskrona örlogsstad, 
ingår också i bidragsfastigheterna. 

Regeringens överväganden 

Tabell 8.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:10 Bidragsfastigheter 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 280 000 280 000 280 000 280 000

Förändring till följd av:  

Beslut 60 000 -100 000 -100 000 -100 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  340 000 180 000 180 000 180 000

 
För 2011 ökas anslaget med 60 miljoner kronor 
jämfört med tidigare aviserad plan. Anslagsjuste-
ringen finansieras genom att Statens fastighets-
verk betalar in en del av sitt balanserade resultat 
2010 till staten. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 340 000 000 kronor. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 180 000 000 kronor. 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:10 Bidragsfastig-
heter ingå avtal för underhåll av bidragsfastig-
heter som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 30 000 
000 kronor under 2012 och 2013. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet 
som avser att vårda och underhålla de statliga 
fastigheter som utgör en del av det svenska 
kulturarvet förutsätter att fleråriga ekonomiska 
åtaganden kan göras. De ekonomiska bindningar 
det gäller är större enskilda underhållsprojekt där 
kostnaden överstiger 10 miljoner kronor. Övriga 
mindre projekt innebär inte några mer om-
fattande ekonomiska bindningar och bör be-
traktas som löpande. 

För att ett rationellt och planmässigt under-
hållsarbete ska kunna bedrivas bör regeringen 
bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 1:10 
Bidragsfastigheter ingå avtal för underhåll på 
bidragsfastigheter som medför behov av fram-
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tida anslag på högst 30 miljoner kronor under 
2012 och 2013. 

 
Tabell 8.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 
Tusental kronor 

 Prognos 
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden  30 000   

Nya åtaganden 30 000 30 000   

Infriade åtaganden 0 -30 000 -30 000  

Utestående åtaganden 30 000 30 000   

Erhållet/föreslaget 
bemyndigande 

30 000 30 000 0 0 

8.5.3 Fortifikationsverket 

FortV:s huvuduppgift är att förvalta en viss del 
av statens fasta egendom, främst fastigheter 
avsedda för försvarsändamål, s.k. försvarsfastig-
heter. Fastigheterna ska förvaltas så att en god 
hushållning och en hög ekonomisk effektivitet 
uppnås, att ändamålsenliga mark-, anläggnings- 
och lokalresurser kan tillhandahållas på för 
brukaren konkurrenskraftiga villkor samt så att 
fastigheternas värden bevaras på en för ägaren 
och brukaren långsiktigt lämplig nivå. FortV har 
också ansvar för att etablera, förvalta och avyttra 
byggnader, anläggningar m.m. för försvarets 
behov i samband med internationella fredsbeva-
rande och humanitära insatser. Inom FortV:s 
uppdrag ryms också att bedriva fortifikatoriskt 
utvecklingsarbete så att kompetens för det 
svenska samhällets behov inom skydds- och 
anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas. 

FortV:s verksamhet finansieras främst med 
hyresintäkter samt med lån hos Riksgäldskon-
toret för investeringar i fastigheter och anlägg-
ningstillgångar. 

Investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Regeringen föreslår att riks-
dagen godkänner investeringsplan för Fortifika-
tionsverket enligt tabell 8.11 

 

 

Tabell 8.11 Investeringsplan för Fortifikationsverket 2011–
2013 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos 
2010

Budget 
2011 

Beräkn. 
2012 

Beräkn. 
2013 

Nybyggnad 118 420 580 650 550 

Ombyggnad 350 445 515 560 550 

Markanskaffning 11 50 40 20 20 

Summa 
investeringar 

479 915 1 135 1 230 1 120 

Betalplan 92 115 135 130 120 

Lån 386 800 1 000 1 100 1 330 

Förskottshyra – – – –  

Summa 
finansiering 

478 915 1 135 1 230 1 120 
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Tabell 8.12 Fortifikationsverkets pågående och planerade 
investeringar över 20 miljoner kronor för 2011–2013 
Miljoner kronor 

Typ av projekt  Investeringar total utgift 

Nybyggnad  2 583 

Ombyggnad  928 

Ny- och ombyggnad  189 

Summa  3 700 

Ort Typ Projekt 

Berga, Haninge N militärrestaurant
 O VA-anslutning av miljöskäl 

Boden N måleri- och blästerhall

 N hall för artillerisystem
 O kasern 3 
 N övningshall 

Enköping N spolhall 

Eksjö N utbildningslokaler SWEDEC 

Göteborg N 
ledningscentral (för flera 
myndigheter) 

 O vågbrytare, Pir 
 O kaj tångudden 

Halmstad N teknikhus FMTS 

 O verkstadsbyggnad 

 O ombyggnad utbildningslokal 

Karlberg, Stockholm N elevförläggning för MHS

Karlsborg O utbildningslokaler

 O taxi- och rullbana för flyg 

Karlskrona O bro Trossö-Lindholmen

 O administrativa lokaler
 O breddning av Skeppsbron 

Kungsängen N musikövningshus

 N utbildningshall SWEDINT
 O tvätthall för fordon
 O Granhammars herrgård
 N material förråd 

Kvarn, Motala N anläggning för strid i bebyggelse

 N elevförläggning 
 N gymnastikbyggnad 

Förkortningarna för typ av investering står för följande: N (Nybyggnad), O 
(Ombyggnad), T (Tillbyggnad) NO (Ny- och Ombyggnad) 

 
Planerade investeringar som understiger 20 mil-
joner kronor ingår inte i redovisningen av 
investeringsplanen, tabell 8.12. Omfattningen av 
dessa beräknas under åren 2011 och 2012 uppgå 
till mellan 518 och 539 miljoner kronor per år. 
Det sista året i 2004 års försvarspolitiska inrikt-
ningsbeslut var 2007. Investeringsverksamheten 
inom FortV har varit låg under 2008 och 2009 i 
avvaktan på den försvarspolitiska inriktning som 
riksdagen beslutade om 2009 (prop. 
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292). Under 2010 och följande år 

beräknas investeringarna att öka och ske i enlig-
het med den nya försvarspolitiska inriktningen. 

Låneram 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2011 besluta att Fortifikationsverket får ta 
upp lån intill ett belopp av 9 700 000 000 kronor 
i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, 
anläggningar och lokaler. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: FortV dispone-
rar en låneram i Riksgäldskontoret för 2010 om 
9 400 miljoner kronor för investeringar i mark, 
anläggningar och lokaler. Den redovisade planen 
för investeringar bygger på de investeringsbehov 
som har angetts av brukarna. Låneramen bör, 
med hänsyn till tidigare upplåning och brukarnas 
behov, vara 9 700 miljoner kronor för 2011. 

 
Tabell 8.13 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för 
Fortifikationsverket  
Miljoner kronor 

 Utfall 
2007 

Utfall 
2008 

Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Budget 
2011 

Utnyttjad 
låneram 7 670 8 064 8 104 8 554 9 194 

Utnyttjad andel 
av låneram (%) 93,8 88,7  89,2 91,0 94,8 
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9 Finansinspektionen och 
finansmarknadsforskning 

9.1 Omfattning 

Avsnittet avser den verksamhet som bedrivs 
inom Finansinspektionen och omfattar tillsyn, 
reglering och tillståndsgivning inom den finan-
siella sektorn. Statens satsning inom finans-
marknadsforskningen som har påbörjats under 
2010 tas också upp i detta avsnitt. 

9.2 Mål 

De övergripande målen för Finansinspektionen 
är att bidra till ett stabilt och väl fungerande 
finansiellt system och till konsumentskyddet 
inom det finansiella området. De åtgärder som 
vidtas i detta syfte ska vägas mot eventuella 
negativa effekter på det finansiella systemets 
effektivitet. 

Målet med satsningen på finansmarknads-
forskning är att stödja utvecklingen av forskning 
som är både internationellt konkurrenskraftig 
och har en hög relevans för den finansiella 
sektorns aktörer i såväl privat som offentlig 
verksamhet. 

9.3 Resultatredovisning 

9.3.1 Resultat 

Allmänt 

Finansinspektionen ansvarar för tillsyn, regel-
givning och tillståndsprövning som rör finan-

siella marknader och finansiella företag. Verk-
samheten ska bedrivas utifrån ett stabilitets- och 
konsumentperspektiv. En stor del av verksam-
heten är relaterad till arbetet inom EU och annan 
internationell verksamhet. Finansinspektionen 
har också i uppgift att ansvara för samordnings-
organet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism.  

År 2009 präglades till stor del av behovet av 
att analysera händelser av finanskrisen och av att 
dra lärdomar för framtiden. I Sverige, EU och 
globalt togs initiativ till utveckla regler och nya 
former för samarbete. Finansmarknadsfrågorna 
fick därför hög prioritet under det svenska 
ordförandeskapet i EU, ett arbete där Finans-
inspektionen deltog aktivt.  

Finansinspektionens kostnader uppgick under 
2009 till 282 miljoner kronor, 25 miljoner kro-
nor mer än 2008. Finansinspektionens finansie-
ring sker till stor del via anslag från statsbudge-
ten. Myndigheten tar i sin tur ut avgifter från de 
företag som står under tillsyn. Avgifterna ska 
motsvara Finansinspektionens kostnader för den 
avgiftsfinansierade delen (med undantag för 
samordningen mot penningtvätt m.m.) och in-
komsterna förs till statsbudgetens inkomstsida.  

Finansinspektionen finansieras även genom 
avgifter som disponeras av myndigheten för 
prövning av tillstånds- och anmälningsärenden. 
Under 2009 uppvisade dessa intäkter ett under-
skott. Regeringen har därför under 2010 genom-
fört smärre justeringar av avgifterna för att målet 
om full kostnadstäckning ska kunna uppnås.  

Till inkomstsidan förs också intäkterna avse-
ende bötesmedel och andra sanktionsavgifter 
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som företagen under tillsyn betalar vid överträ-
delser. Under 2009 uppgick dessa intäkter till 
25,8 miljoner kronor och 2008 var motsvarande 
88,2 miljoner kronor. Kostnaderna för de olika 
verksamheterna fördelas enligt tabellen nedan. I 
fördelningen ingår även de myndighetsgemen-
samma kostnaderna. 

 
Tabell 9.1 Procentuell fördelning av Finansinspektionens 
kostnader 
Procent 

Verksamhet 2009 2008 2007 2006 2005 

Tillsyn 61 63 59 57 59 

Regelgivning 16 15 16 19 19 

Tillstånd och 
anmälningar 

14 14 17 19 16 

Statistik  4 4 4 5 6 

Folkbildning 2 1 0 0 0 

Penningtvätts-
samordning1 

1 0 0 0 0 

Beredskap2 1 2 3 0 0 

Övrigt 1 1 1 0 0 
1 Versamheten infördes 2009 
2 Redovisades tidigare under avsnittet tillsyn 
 

Under 2009 förbrukades 61 procent av myndig-
hetens resurser inom tillsynsområdet. Tillsynen 
syftar till såväl stabilitet som ett gott konsu-
mentskydd. 

Under 2009 genomfördes en omorganisation 
inom Finansinspektionen med syftena att få tyd-
ligare ansvarförhållanden och tydligare koppling 
till finanssektorns olika delar. 

Tillsyn 

För Finansinspektionen är tillsynen av de finan-
siella företagen och marknaderna en av huvud-
uppgifterna. Finansinspektionen har tillsyn över 
3 900 finansiella företag, 600 utländska finansi-
ella företag i Sverige och över redovisningsinfor-
mation från 300 börsbolag.  

Tillsynsprocess och aktiviteter 
En del av tillsynsinsatserna styrs genom en risk-
analysprocess. En viktig grund för detta arbete är 
den analys som görs av data som rapporteras in 
till Finansinspektionen av företag under tillsyn. 
Uppföljning sker fortlöpande av viktiga nyckel-
tal som visar bolagens finansiella styrka och eko-
nomiska utveckling. En annan viktig informa-
tionskälla i prioriteringsarbetet är stresstester av 
företagens finansiella uthållighet. En samlad 

riskanalys och bedömning görs sedan mot 
bakgrund av en analys av det makroekonomiska 
läget och av utvecklingen på de finansiella 
marknaderna. Detta analysarbete utgör grunden 
för de övergripande prioriteringarna inom 
tillsynen. 

Baserat på prioriterings- och planeringsarbetet 
utförs sedan den operativa tillsynen i form av 
platsundersökningar, utredningar utan plats-
besök, enkäter, intervjuer, trendanalyser, 
dialoger, möten, seminarier, rapporter och 
skrivelser. 

Under 2009 har Finansinspektionens 
prioriteringar inom tillsynen löpande anpassats 
till den rådande situationen på marknaderna. 
Aktiviteter som genomförts har styrts av 
behovet av en intensiv tillsyn av företag som 
antingen har setts som stabilitetskritiska, hamnat 
i kris eller som med stor sannolikhet skulle 
kunna komma att påverkas av den 
makroekonomiska utvecklingen eller av 
företagsspecifika risker. I arbetet har ingått 
löpande analyser av inrapporterade data i syfte 
att identifiera trender och fånga upp 
riskuppbyggnad i ett tidigt skede.  

Finansinspektionen har deltagit i ett fyrparts-
samarbete och bl.a. försett Finansdepartementet, 
Riksbanken och Riksgäldskontoret med sina 
bedömningar av situationen på finans-
marknaden. Under året har Finansinspektionen 
även haft i uppdrag att utvärdera effekterna av 
regeringens stödåtgärder till banksektorn i 
samband med finanskrisen. Ett grundläggande 
motiv har varit att säkerställa att regeringens 
åtgärder får genomslag på exempelvis låneräntor 
och tillgång till krediter för hushåll och företag.  

Arbetet för att reglera bonusar och andra 
ersättningar har varit intensivt under 2009. Nya 
ramverk som ska premiera långsiktighet framför 
kortsiktigt risktagande har tagits fram. Under 
hösten omsatte Finansinspektionen ramverket 
till svenska regler som trädde i kraft vid 
årsskiftet 2009/2010. 

Tillsynen avseende gränsöverskridande finan-
siella företagsgrupper är en viktig del av den 
löpande tillsynen, eftersom Sverige har en inter-
nationaliserad och gränsöverskridande finans-
marknad. Arbetet har bedrivits i grupper med 
tillsynsmyndigheter från flera EU-länder. 
Finansinspektionen deltar totalt i ett tjugotal 
gemensamma tillsynsarrangemang för bank-
området, försäkringsområdet och finansiella 
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konglomerat. I åtta av dem leds arbetet av 
Finansinspektionen. 

Internationellt samarbete 
Inom ramen för EU-samarbetet arbetar Finans-
inspektionen aktivt i flera sammanhang, främst 
inom de europeiska tillsynskommittéerna. För 
banker finns CEBS (Committee of European 
Banking Supervisors), inom värdepapper finns 
CESR (Committee of European Securities 
Regulators) och för försäkringar och tjänstepen-
sioner finns CEIOPS (Committee of European 
Insurance and Occupational Pension Super-
visors). Dessa organ är nu föremål för omvand-
ling till tillsynsmyndigheter inom EU.  

På global nivå deltar Finansinspektionen i 
arbetet med att skapa en gemensam, internatio-
nell regel- och tillsynsstandard på finansmarkna-
derna. Inom bankområdet finns Baselkommittén 
(The Basel Committe on Banking Supervision), 
för försäkringstillsynsmyndigheter finns IAIS 
(International Association of Insurance Super-
visors), för värdepapperstillsyn finns IOSCO 
(International Organization of Securities Com-
missions) och för finansiella åtgärder mot 
penningtvätt finns FATF (Financial Action Task 
Force). 

Konsumentskydd, en betydande del av 
tillsynen 
Betydande delar av tillsynen avser att stärka kon-
sumentskyddet. En viktig aspekt är att skydda 
konsumenternas tillgångar i de finansiella företa-
gen. Tillsynen fokuserar därvid på balansen 
mellan kapital och risker. Vidare är frågor om 
uppförande, klagomålshantering, överskuldsätt-
ning och bedrägerier viktiga. En annan uppgift 
för Finansinspektionen är att, på sin hemsida på 
Internet, informera om sådana företag som 
driver finansiell verksamhet utan att ha tillstånd 
till detta. Under 2009 varnades på detta sätt för 
sammanlagt 456 företag. I 54 fall lämnades var-
ningen på initiativ av Finansinspektionen. I övri-
ga fall hade informationen mottagits från utländ-
ska tillsynsmyndigheter.  

Ett annat exempel på initiativ för att skydda 
konsumenter är begränsningen av belånings-
graden på bostäder. 

Finansinspektionen har tillsammans med 
Konsumentverket en överenskommelse som 
syftar till att tydliggöra respektive myndighets 
ansvar, främja samarbete samt effektivisera den 
konsumentnära tillsynen på det finansiella om-
rådet. 

Finansinspektionen redovisar också insatser 
och initiativ som de vidtagit som företrädare för 
staten i styrelserna för Konsumenternas Bank- 
och finansbyrå och Konsumenternas försäk-
ringsbyrå. Finansinspektionen har genom att 
skapa en samlad konsumentenhet åstadkommit 
en koncentrerad kontaktpunkt mellan myndig-
heten och de två konsumentbyråerna. Från kon-
sumentenheten får konsumentbyråerna löpande 
information och Finansinspektionen får i sin tur 
information från konsumentbyråerna som kan 
vara till nytta i tillsynsarbetet.  

Tillsyn över banker och värdepappersbolag 
Under hösten 2008 och i början av 2009 
fokuserade tillsynen i större utsträckning än tidi-
gare på likviditetsrisker. Finansinspektionen har 
även fört en dialog med vissa banker för att 
minska deras beroende av kortfristig finansie-
ring. Syftet har varit att begränsa systemrisker 
och att enskilda företag ska minska riskerna ge-
nom att ha en långsiktigt hållbar affärsmodell. 
En testrapportering av standardiserade nyckeltal 
för likviditetsrisker har genomförts. Finansin-
spektionen har också under året gjort en gransk-
ning av likviditetsrisker i ett antal företag och 
fört kvartalsvisa dialoger med ett antal företag. 

Stresstester är ett av de verktyg som 
Finansinspektionen använder sig av i sin tillsyn 
av bankerna. Stresstester görs löpande för att 
bedöma bankernas förmåga att motstå olika 
negativa scenarier. Stresstester används dess-
utom i den årliga samlade kapitalbedömningen 
av bankerna.  

CEBS har också på uppdrag av EU:s finans-
ministrar (Ekofin) genomfört stresstester av 91 
banker från 20 EU-länder. Bland dessa finns 
även de fyra svenska storbankerna. Dessa stress-
tester syftar till att utvärdera EU:s banksektors 
motståndskraft och bankernas förmåga att 
hantera ytterligare förluster relaterade till kredit- 
och marknadsrisk, inklusive statsrisk. CEBS:s 
test visar att de fyra svenska storbankerna klarar 
stresstesterna med god marginal 

Det finns ett tiotal svenska banker och värde-
pappersbolag som agerar genom filial i andra 
länder. Under 2009 har Finansinspektionen kart-
lagt denna verksamhet och genomfört ett antal 
platsundersökningar.  

Tillsyn över försäkringsföretag 
Tillsynen över försäkringsmarknaden har till stor 
del influerats av finanskrisen, som påverkade liv-
försäkringsföretagen i betydligt större omfatt-
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ning än skadeförsäkringsföretagen. Samtliga för-
säkringsföretag har klarat sina solvenskrav under 
krisen. Företagen klarade också Finansinspek-
tionens stresstester i det så kallade trafikljuset 
relativt väl. Den löpande tillsynen under 2009 
har särskilt, till följd av finanskrisen, haft fokus 
på företagens finansiella styrka, skuldtäckning 
och förmåga att klara av stresstester.  

Andra viktiga tillsynsområden har varit beräk-
ningar av försäkringstekniska avsättningar, han-
tering av operativa risker, metoder för styrning, 
hantering av potentiella intressekonflikter och 
uppföljning av utlagd verksamhet. I några fall har 
brister identifierats som lett till sanktioner. 
Sanktionerna har bl.a. gällt bristande kontroll 
och styrning, brister avseende ledning och orga-
nisation samt brister i kostnadsfördelning av 
gemensamma tjänster.  

Tillsyn över fondbolag 
Finansinspektionen påbörjade 2009 en under-
sökning av de sex företag, merparten banker, 
som är förvaringsinstitut för svenska fondbolag. 
Förvaringsinstituten fyller en viktig funktion 
som en oberoende part mellan fondbolaget och 
fondandelsägarna, och har bl.a. till uppgift att 
kontrollera att fondbolagen agerar i fondandels-
ägarnas intressen och att tillgångar som ingår i 
fonden förvaras separerade från fondbolaget. 
Syftet med undersökningen är att kartlägga hur 
verksamheten är utformad och organiserad, och 
den genomförs genom platsbesök. 

Olika stickprovsundersökningar har också 
genomförts hos fondbolag med olika inriktning 
och karaktär. Exempelvis har funktionen för 
internrevision i fondbolag tillhörande koncerner 
granskats. En annan granskning har avsett hur 
fonder som agerar på tillväxtmarknader (exem-
pelvis Baltikum) har hanterat stora variationer av 
in- och utträden ur fonderna. Stickprovsunder-
sökningarnas syfte har varit att se till att 
konsumentskyddet upprätthålls och att bolagen 
följer regelverket. 

Operativa risker 
Finansinspektionen har utvecklat en metodik för 
tillsyn inom IT-system och tekniska risker. För 
att utvärdera metodiken genomfördes under 
2009 en samnordisk undersökning av en av de 
stora bankernas IT-processer. I samband med 
NASDAQ OMX (NOMX) arbete med över-
gång till ny handelsplattform, genomförde 
Finansinspektionen tillsynsinsatser riktade mot 
storbankerna och andra stora aktörer för att 

säkerställa att dessa hanterar de operativa risker-
na vid teknikbyten. 

Tillsyn över börser 
Finansinspektionen har i tillsynen följt NOMX 
anpassning av organisation, styrning och kon-
troll och tagit ställning till NOMX beräkningar 
av nytt kapitalbehov. Finansinspektionen har 
löpande följt upp Nordic Growth Market 
(NGM) med anledning av de brister som 
uppmärksammats tidigare år.  

Finansinspektionen och Riksbanken har 
gemensamt granskat Euroclear Sweden AB 
(Euroclear) och Bankgirocentralen (BGC). 
Finansinspektionen har även ingått ett sam-
förståndsavtal (MoU) med de belgiska, holländ-
ska, franska och engelska myndigheterna om 
tillsynen av Euroclear och utbyte av information 
mellan myndigheterna. BGC är den centrala 
aktören vid förmedling av massbetalningar 
mellan bankerna i Sverige. Tillsynen tillsammans 
med Riksbanken har omfattat utvärdering av 
betalningssystemet med tillämpning av Bank for 
International Settlements ”Core Principles for 
Systemically Important Payment Systems” 
(CPSIPS). CPSIPS är en internationell standard 
som systemviktiga betalningssystem bör följa.  

Redovisningstillsyn 
Finansinspektionen har det yttersta ansvaret för 
redovisningstillsynen av noterade företag och 
har i den rollen granskat lämpligheten i de beslut 
och åtgärder som NOMX och NGM vidtagit. 
För att säkerställa en hög och enhetlig redovis-
ningsstandard är utgångspunkten att de finan-
siella företagen i princip bör tillämpa samma 
redovisningsprinciper som noterade företag.  

Finansinspektionen har löpande publicerat 
preliminära bedömningar om hur ändringar i 
lagar och redovisningsstandarder bör påverka de 
finansiella företagens externa redovisning. 
Bedömningarna ligger också till grund för den 
årliga uppdateringen av reglerna avseende kredit-
institut och värdepappersbolag respektive 
försäkringsföretag.  

Finansinspektionen har genomfört tre tema-
undersökningar av bankers årsredovisningar för 
2008 som syftade till att bidra till god regel-
efterlevnad och en hög kvalitet i de finansiella 
rapporterna. Två av undersökningarna avsåg 
större kreditinstituts redovisning av finansiella 
instrument. En av dessa undersökningar ingick 
som en del i en europeisk kartläggning, som 
utfördes av CESR. Den tredje undersökningen 
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avsåg onoterade kreditinstitut. I samtliga under-
sökningar upptäcktes brister som kommer att 
leda till förändringar i företagens kommande 
årsredovisningar. 

Marknadsmissbruk 
Finansiella företag är skyldiga att rapportera till 
Finansinspektionen om de upptäcker transak-
tioner som kan antas ha samband med insider-
brott eller otillbörlig marknadspåverkan. Finans-
inspektionen granskar och lämnar efter bedöm-
ning över dessa ärenden till åklagare på Eko-
brottsmyndigheten (EBM) som startar en 
brottsutredning. Finansinspektionen kan även på 
eget initiativ, eller efter tips, inleda undersök-
ningar av handeln på värdepappersmarknaden. 
Även dessa ärenden överlämnas till EBM när det 
finns anledning att anta att brott mot marknads-
missbrukslagen begåtts.  

Finansinspektionen lämnade under 2009 över 
262 ärenden om misstänkta brott, vilket är en 
minskning jämfört med 2008. Detta förklarar 
Finansinspektionen med att slutet av 2008 var 
särskilt turbulent, vilket resulterade i att fler 
ärenden överlämnades till EBM. 

 
Tabell 9.2 Antalet anmälda ärenden till 
Ekobrottsmyndigheten 2005-2009 
 

Ärenden 2009 2008 2007 2006 2005 

Misstänkt insiderbrott 98 110 129 60 19 

Misstänkt otillbörlig 
marknadspåverka 

161 190 60 33 6 

Misstänkt obehörigt 
röjande av insider-
information 

1 4 2 2 2 

Misstänkt utebliven 
rapportering av miss-
tänkta transaktioner 

2 0 0 4 0 

Summa 262 304 191 99 27 

Regelgivning 

Finansinspektionen ansvarar till betydande del 
för den reglering som rör finansiella marknader 
och finansiella företag. Under 2009 utfärdade 
Finansinspektionen tolv föreskrifter och all-
männa råd, bl.a. om åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism, om ägar- och led-
ningsprövning, samt om ersättningspolicy i kre-
ditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, för-
säkringsföretag, börser, clearingorganisationer 
och institut för utgivning av elektroniska pengar. 

När det gäller fondbolag har Finansinspektio-
nen arbetat med EU:s direktivförslag om regle-
ring av specialfonder och riskkapitalbolag, det så 
kallade AIFM-direktivet. Arbetet var särskilt 
intensivt under det svenska ordförandeskapet i 
EU. Finansinspektionen har också följt arbetet 
med EU-direktivet UCITS 4, som antogs under 
våren 2009. UCITS 4 syftar till att ge fond-
bolagen utökade affärsmöjligheter samtidigt som 
ett starkt konsumentskydd bibehålls.  

Finansinspektionen förbereder genomföran-
det av Solvens 2-regelverket avseende kapitalkrav 
och riskhantering på försäkringsområdet. Sol-
vens 2 syftar till att stärka konsumentskyddet 
och till att skapa en stabil, väl fungerande och 
harmoniserad försäkringsmarknad. Finansin-
spektionen deltar i arbetet med utvecklingen av 
regelverket i olika internationella arbetsgrupper 
inom CEIOPS. Finansinspektionen förbereder 
också processen med godkännande av försäk-
ringsbolagens ansökningar om att få tillämpa 
interna modeller i stället för standardmodell vid 
framräknandet av kapitalkrav.  

Finansinspektionen har också deltagit i en 
översyn inom EU av regelverket för att stärka 
bankernas motståndskraft, främja bättre balans 
mellan kapital och risker och på så sätt motverka 
procykaliteten i det finansiella systemet 

Flera regelgivningsprojekt pågår inom Finans-
inspektionen i syfte att genomföra förändringar 
på kapitaltäckningsområdet och i likviditetsrisk-
regelverket. Bland annat. har ett arbete påbörjats 
som ska ge bättre möjligheter att följa upp ban-
kernas likviditetsrisker genom utökad och mer 
standardiserad inrapportering. Finansinspektio-
nen har också inlett ett arbete med föreskrifter 
för en kvantitativ likviditetsreglering och tagit 
fram föreskrifter till följd av genomförandet av 
EU:s betaltjänstdirektiv, som syftar till att stärka 
konsumentskyddet vid betalningar.  

Tillstånd och anmälningar 

Finansinspektionen bedriver en omfattande 
verksamhet med att pröva ansökningar om till-
stånd för att bedriva olika typer av finansiell 
verksamhet. Finansinspektionen genomför även 
registrering av viss finansiell verksamhet.  

Verksamheten med tillståndsgivning fyller en 
viktig funktion när det gäller att förhindra ose-
riösa aktörers inträde på de finansiella markna-
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derna och därigenom skydda konsumenter från 
sådana företag.  

Tillståndsprövningen ska säkerställa att före-
tag som startar eller begär utökat tillstånd har en 
verksamhet som följer aktuella regler, är väl kapi-
taliserade, har kompletta och anpassade interna 
styrdokument, kompetent styrelse och ledning, 
samt lämpliga ägare. Finansinspektionen har 
under 2009 utarbetat föreskrifter med tydligare 
krav på ägarna i finansiella företag. Grundliga 
genomgångar av företagen och deras ägarför-
hållanden görs såväl innan tillstånd medges som 
inom ett år från det att tillstånd beviljats. Under 
2009 har 50 nya företag fått tillstånd arr bedriva 
bank-, fond, eller försäkringsverksamhet.  

Finansinspektionen har formulerat ett service-
åtagande inom tillståndsprövningen. Åtagandet 
innebär att Finansinspektionen för olika ärende-
slag fastställt olika tidsangivelser för när ett 
ärende ska vara avgjort. När det gäller service-
åtagandet kan en liten försämring noteras i för-
hållande till tidigare år.  

 
Tabell 9.3 Uppfyllelsegrad av serviceåtagande 
Procent 

 2009 2008 2007 

Ärendehandläggning inom utsatt tid 86 87 90 

 
Verksamheten med tillståndsprövning och regi-
strering ska hålla hög kvalitet samt vara snabb 
och kostnadseffektiv. Under 2009 inkom 5 633 
ärenden avseende ansökningar om tillstånd och 
om registrering till Finansinspektionen. Motsva-
rande siffra under 2008 var 5 695. Vissa typer av 
tillståndsansökningar uppvisade brister och tog 
därför längre tid att handlägga än tidigare år, 
men trots detta minskade den totala genomsnitt-
liga handläggningstiden 2009 i förhållande till 
2008. 

 
Tabell 9.4 Genomsnittlig handläggningstid i dagar för 
tillstånds- och anmälningsärenden 
Antal dagar/ärende 

 2009 2008 2007 2006 2005 

Handläggningstid 25 29 29 31 29 

 
Under 2009 infördes nya granskningsrutiner för 
prospekt som har medfört högre kvalitet genom 
ökad enhetlighet i bedömningarna och en ökad 
effektivitet.  

Statistik 

Finansinspektionen ansvarar för finansmark-
nadsstatistiken och Statistiska centralbyrån 
(SCB) producerar statistiken enligt ett avtal 
mellan myndigheterna. I avtalet åtar SCB sig att 
effektivisera produktionen årligen.   

Folkbildningsinsatser 

Finansinspektionen har i uppdrag att stärka kon-
sumenternas ställning på finansmarknaden ge-
nom information och att initiera privatekono-
misk utbildning. För detta ändamål avsattes 4,7 
miljoner kronor 2009 jämfört med 3 miljoner 
kronor 2008. 

Finansinspektionen har tillsammans med 
Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten 
fortsatt att driva den gemensamma kampanjen 
för privatekonomi i gymnasieskolan, Koll på 
cashen. Finansinspektionen har haft två ekono-
miambassadörer anställda som besökt gymnasie-
skolor och anordnat lektioner i privatekonomi 
och vardagsjuridik. Tillsammans med Bankföre-
ningen och privatekonomerna i några större ban-
ker och försäkringsbolag inbjöds även till en stu-
diedag för lärare på temat ”privatekonomi i prak-
tiken”. Finansinspektionen har tagit fram en mo-
dell för ämnesöverskridande undervisning i pri-
vatekonomi och även inlett ett samarbete med 
Stiftelsen Företagsam, som arbetar med att ut-
veckla koncept för gymnasieskolans undervis-
ning.  

Under 2009 har Finansinspektionen också 
arbetat med att ta fram ett nytt basmaterial i 
privatekonomi för svenskundervisning för in-
vandrare. Finansinspektionen gav ut bilagan 
”Bättre ekonomi” som distribuerades tillsam-
mans med DN den 8 december. Närmare 
400 000 personer läste bilagan och flertalet läsare 
gav innehållet ett gott betyg. Finansinspektionen 
har också under 2009 samarbetat med forskare 
på Kungliga Tekniska högskolan, Centrum för 
bank och finans, om en undersökning av rela-
tionen mellan finansiella rådgivare på bankmark-
naden och deras kunder. Vidare genomförde 
Finansinspektionen en enkätundersökning till 
allmänheten om de svenska hushållens ekono-
miska förmåga för att spegla aktuella trender och 
attityder till den egna privatekonomin och de 
finansiella tjänsterna.  
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Samordning av tillsyn avseende åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Finansinspektionen har sedan 2009 i uppdrag att 
samordna tillsyn mot penningtvätt och finansi-
ering av terrorism. Under 2009 var den mest 
prioriterade samordningsfrågan att bistå övriga 
tillsynsmyndigheter vid framtagandet av före-
skrifter. Viss utbildning har också tillhandahållits 
för myndigheter och företag som berörs av 
regelverket på området. 

Beredskap 

Finansinspektionen deltar i Samverkansområdet 
Ekonomisk Säkerhet (SOES) och Finansiella 
Sektorns Privat-Offentliga Samverkan (FSPOS) 
och har på så sätt bidragit till att stärka förmågan 
att hantera svåra samhällsstörningar hos aktörer-
na på finansmarknaden. Ett projekt inom 
FSPOS har bl.a. utrett den finansiella sektorns 
beroende av kritisk infrastruktur och kartlagt 
flödet i det centrala betalningssystemet och tagit 
fram förslag till åtgärder för att göra det finan-
siella systemet mer robust. Finansiellt stöd har 
erhållits via Krisberedskapsmyndigheten (KBM). 
I beredskapsarbetet under 2009 har även en kart-
läggning av de finansiella företagens pandemi-
planering ingått.  

9.3.2 Analys och slutsatser 

Regeringen kan i sin utvärdering av Finans-
inspektionens verksamhet avseende 2009 kon-
statera följande. 

Finansinspektionens har i genomförd tillsyn, 
regelgivning och tillståndsprövning agerat uti-
från dess betydelse för systemstabiliteten och 
konsumentskyddet och utifrån att verksamheten 
ska bidra till ett ökat förtroendet för den finan-
siella sektorn. Som en del i detta har Finans-
inspektionen under 2009 stärkt sin analyskapa-
citet. Den nya metodiken inom tillsynsområdet 
med en övergripande riskanalys och en utvärde-
ring av den genomförda tillsynen är ett nödvän-
digt initiativ för en effektivare tillsyn. En central 
del i det fortsatta utvecklingsarbetet är att 
Finansinspektionens strategi för tillsynsarbetet 
är tydlig, väl utvecklad och väl kommunicerad.  

Under 2009 har Finansinspektionen genom-
fört en rad olika EU-regelverk. Ett exempel är 

genomförandet av regler avseende ersättnings-
policy inom finanssektorn för att motverka 
olämpligt utformade ersättningssystem och ett 
överdrivet risktagande.  

Finansinspektionens arbete med att stärka 
konsumenternas ställning på finansmarknaden 
genom information och privatekonomisk utbild-
ning har genomförts väl. Motsvarande insatser 
bör även genomföras i fortsättningen. 

Regeringen ser positivt på Finansinspek-
tionens utveckling av tillståndsprövningen och 
noterar att handläggningstiderna för prövningen 
har minskat i förhållande till tidigare år. Insat-
serna förefaller därmed haft verkan. Denna ut-
veckling bör kunna fortsätta, t.ex. genom att 
kraven på ett korrekt underlag från de ansök-
ande företagen ökar från Finansinspektionen 
sida. Vidare ska kostnadstäckningsgraden för 
tillståndsprövningen regelbundet följas upp. 

Finansinspektionens ansvar för finansmark-
nadsstatistiken står fast och redovisningen av 
genomförda insatser bör utvecklas. 

Finansinspektionens funktion som samord-
nare av tillsynen avseende åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism har etablerats 
under året, men området bör stärkas ytterligare. 
Bland annat bör effektiviteten i rapporterings-
systemet förbättras.  

Finansinspektionen har under 2009 imple-
menterat en ny organisation och utvecklat styr-
processerna inom myndigheten. Syftet är främst 
att förbättra kvalitén och effektiviteten. Insat-
serna är angelägna och ska ses som inledningen 
på ett omfattande arbete med att skapa en mer 
sammanhållen myndighet. Regeringen ser såle-
des positivt på det organisationsutvecklingsar-
bete som bedrivs.  

Redovisningen av resultat och prestationer be-
höver också utvecklas inom myndigheten och ett 
arbete med denna inriktning har påbörjats under 
året. 

Regeringen är i övrigt nöjd med det stöd 
Finansinspektionen lämnat under 2009. Till 
exempel har rapporteringen avseende effekterna 
av de statliga stödåtgärderna som beslutades i 
samband med den internationella finanskrisen 
genomförts på ett bra sätt. Även Finansinspek-
tionens medverkan som stöd under det svenska 
ordförandeskapet i EU andra halvåret 2009 
bedrevs på ett förtjänstfullt sätt.  

Regeringen bedömer sammanfattningsvis att 
Finansinspektionen har bedrivit sin verksamhet 
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på ett tillfredsställande sätt och i huvudsak nått 
upp till ställda krav. 

9.4 Politikens inriktning 

9.4.1 Finansinspektionen  

Den finansiella sektorn och 
Finansinspektionens roll 
Den finansiella sektorn fyller för samhället vik-
tiga funktioner. Av såväl stabilitets- som konsu-
mentskyddsskäl behöver företag som är verk-
samma inom den finansiella sektorn vara föremål 
för strängare reglering än företag i allmänhet och 
stå under särskild tillsyn. En särskild redogörelse 
om insatser inom den finansiella sektorn som en 
konsekvens av finanskrisen och regeringens am-
bitioner inom finansmarknadsområdet lämnas 
även i det inledande avsnittet i detta utgiftsom-
råde (avsnitt 2.4.2 och 2.6.1).  

Finansinspektionen fyller en viktig roll inom 
den finansiella sektorn. Tillsyn, reglering och 
tillståndsprövning prioriteras utifrån dess bety-
delse för systemstabiliteten och konsument-
skyddet. Dessa insatser ska bidra till förtroendet 
för den finansiella sektorn. 

Under 2000-talet har Finansinspektionens 
verksamhet genomgått stora förändringar ge-
nom vidgade uppdrag inom tillsyn, regelgivning 
och tillståndsprövning. Finansinspektionen ska 
kännetecknas av ett starkt förtroende hos såväl 
konsumenter, näringsliv och myndigheter. Detta 
förutsätter bl.a. en hög analytisk kompetens 
inom myndigheten. 

En betydande del av Finansinspektionens re-
surser används för tillståndsprövning. Denna ska 
vara snabb och förutsägbar, särskilt då prövning-
en ofta berör nya företag eller företag i utveck-
ling. 

Vissa typer av finansiella företag är enbart 
föremål för registrering och begränsad reglering. 
Finansinspektionens möjlighet att bedriva effek-
tiv tillsyn över dessa företag är därför begränsad. 
Finansinspektionen har nu i uppdrag att lämna 
förslag och bedöma behovet av en bättre 
reglering av dessa företag. 

Finansinspektionens deltagande i Samverkans-
området Ekonomisk Säkerhet (SOES) och 
Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Sam-
verkan (FSPOS) är angelägen och bör ges 
fortsatt prioritet för att stärka förmågan att 

hantera svåra samhällsstörningar hos aktörerna 
på finansmarknaden. 

Internationalisering 
De senaste årens turbulens på finansmarknaden 
har ställt ökade krav på verksamheten. Finans-
krisen ökade behovet av internationellt harmoni-
serade regelverk och ett aktivt deltagande när 
nya regler utarbetas inom den starkt internatio-
naliserade finanssektorn. Finanskrisen visade 
också att de befintliga strukturerna för tillsyns-
samarbete var otillräckliga i en miljö präglad av 
snabb internationell integration och med ett väx-
ande antal viktiga aktörer som verkar i flera 
länder.  

Under det svenska ordförandeskapet i EU 
nåddes därför en överenskommelse i minister-
rådet om en ny tillsynsstruktur på EU-nivå för 
den finansiella sektorn. Den nya strukturen har 
två huvudkomponenter: dels European Systemic 
Risk Board (ESRB), som ska arbeta utifrån ett 
systemriskperspektiv, dels European System of 
Financial Supervisors (ESFS) som ska utgöra ett 
nätverk för de nationella tillsynsmyndigheterna. 
Inom ramen för ESFS kommer de befintliga s.k. 
nivå-3 kommittéerna CEBS, CEIOPS och 
CESR att omvandlas till europeiska tillsynsmyn-
digheter, en för vardera bank-, försäkrings- res-
pektive värdepapperssektorn. Huvuduppgiften 
för dessa är att underlätta och främja samverkan 
och samordning mellan de nationella tillsyns-
myndigheterna. 

De nya organisationsstrukturer och regelverk 
som växer fram inom EU och internationellt 
kommer i hög grad att påverka svenska regelverk 
och Finansinspektionen. Myndigheten har här 
vad gäller införandet av nya regler en central roll 
att spela. Detsamma gäller Finansinspektionens 
roll i samband med att nya regler tas fram inom 
EU. Arbetet med adekvata och samordnade 
svenska ståndpunkter är viktig för att främja en 
effektiv reglering och tillsyn.  

Även inom det internationella samarbetet av-
seende global standardsättning har myndigheten 
en viktig uppgift. Det är angeläget att engage-
manget intensifieras med syftet att ta till vara 
svenska intressen inom området. 

Finansinspektionen medverkan i arbetet inom 
Baselkommittén och EU med att stärka den 
finansiell motståndskraften hos de  finansiella 
instituten genom bl.a. högre kapitalkrav och 
strängare likviditetsregler, är viktig och bör 
prioriteras även fortsättningsvis.  
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Inom regelgivningen har förberedelserna för 
att genomföra de planerade EU-reglerna avse-
ende Solvens 2 tagit betydande resurser i 
anspråk. Detta kommer att prägla verksamheten 
inom Finansinspektionen även under 2010 och 
2011 och måste därför ges fortsatt prioritet. 

Insatserna avseende tillsyn och samordning 
inom området för penningtvätt och finansiering 
av terrorism ska ytterligare stärkas och utvecklas. 
Finansinspektionen har därför ett särskilt upp-
drag att säkerställa en adekvat och effektiv 
rapportering från de verksamhetsutövare som 
enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism ska rapportera 
misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen. 
Finansinspektionen ska efter samråd med övriga 
berörda myndigheter intensifiera dessa insatser 
och då särskilt med inriktning på de grupper av 
verksamhetsutövare som har låg rapporterings-
grad. 

Resurser och effektivitet 
Finansinspektionen har under 2000-talet fått ett 
vidgat uppdrag och en allt viktigare roll i den 
finansiella sektorn. Arbetet med att stärka regel-
verken för och tillsynen av de finansiella företa-
gen och marknaderna har intensifierats. Detta 
gäller även arbetet på internationell nivå vilket 
medför ökade krav på Finansinspektionen att 
aktivt delta i arbetet inom såväl globala standard-
sättande organ som inom EU. Samtidigt har nya 
funktioner tillförts, bl.a. på området mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Sammantaget ställer utvecklingen stora krav på 
myndighetens kompetens och anpassningsför-
måga och det är myndigheten som ansvarar för 
att nödvändig kompetens rekryteras, utvecklas 
och vidmakthålls.  

I regeringens proposition Vårtilläggsbudget 
för 2010 (prop. 2009/10:99) ökades anslaget med 
20 miljoner kronor. Motsvarande belopp föreslås 
även tillföras engångsvis i budgetpropositionen 
för 2011. Därefter kommer regeringen att se 
över Finansinspektionens samlade resurser i 
ljuset av de effektiviseringar som myndigheten 
då har vidtagit. Därutöver föreslås i denna 
proposition ett mindre resurstillskott för verk-
samheten med samordning av tillsyn avseende 
åtgärder mot penningtvätt. 

Det bör även betonas att Finansinspektionen 
de senaste åren tillförts ökade resurser vilka 
främst motiverats av utvidgade uppgifter. Nya 
resurser måste dock alltid prövas mot befintlig 

verksamhet för att klargöra möjligheter till ökad 
samordning och ökad effektivitet inom myndig-
heten. Regeringen avser i samband med styr-
ningen av Finansinspektionen följa upp myndig-
hetens insatser för att utveckla effektiviteten. 
Finansinspektionen har därför ett särskilt upp-
drag att redovisa hur arbetet med att effekti-
visera verksamheten bedrivs. Av redovisningen 
ska det framgå vilka resultat som effektivise-
ringsarbetet medfört och de resultat som för-
väntas framöver. 

Det är även i övrigt viktigt att myndighetens 
redovisning av resultat och prestationer stödjer 
en god uppföljning och utvärdering av verksam-
heten. Finansinspektionen bedriver här ett arbe-
te för att utveckla ändamålsenliga mått för upp-
följning.  

9.4.2 Finansmarknadsforskning 

Regeringen har uppdragit åt Verket för 
innovationssystem (Vinnova) att, efter samråd 
med Vetenskapsrådet, genomföra en långsiktig 
satsning på finansmarknadsforskning (dnr 
Fi2009/7978). Syftet med satsningen är att 
stödja utvecklingen av forskning som är både 
internationellt konkurrenskraftig och har en hög 
relevans för den finansiella sektorns aktörer i 
såväl privat som offentlig verksamhet.  

Regeringen anger i beslutet avseende Vinnova 
att stödet huvudsakligen bör utformas så att 
några starka forskningsmiljöer finansieras i syfte 
att skapa en bas för kunskaps- och kompetens-
utveckling för privata och offentliga finansmark-
nadsaktörer. Ett av kriterierna för forsknings-
satsningen ska vara en tydlig koppling till utbild-
ning inom området.  

En förutsättning för det program som ska tas 
fram är att finansmarknadsbranschen bidrar med 
en betydande del av satsningen, med målet att på 
sikt komma upp till motsvarande nivå som 
staten som helhet satsar. I proposition Vår-
tilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99 
utg.omr. 2, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 
2009/10:348) anvisades 30 miljoner kronor på 
ett särskilt anslag inom utgiftsområde 2 för sats-
ningen inom finansmarknadsforskningen.  

Vinnova ska årligen redovisa en uppföljning av 
satsningens utfall med avseende på finansierande 
miljöers styrning och verksamhet samt den 
finansierade forskningens vetenskapliga kvalitet 
och relevans, bl.a. med avseende på hur 
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interaktionen mellan forskare och användare ut-
vecklats, samt hur samverkan med branschen 
fungerar. En första redovisning kommer att 
finnas tillgänglig 2011 i samband med årsredovis-
ningen från Vinnova. 

9.5 Budgetförslag 

9.5.1 1:11 Finansinspektionen 

Tabell 9.5 Anslagsutveckling för 1:11 Finansinspektionen 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
237 965 

 

   
Anslags- 
sparande 11 546

 
2010 

 
Anslag 

 
284 609 

 

1 
Utgifts- 
prognos 278 980

2011 Förslag 286 154    

2012 Beräknat 268 769 2 

2013 Beräknat 272 518 3 

2014 Beräknat 278 371 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 266 154 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 266 155 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 265 782 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Finansinspektionens för-
valtningskostnader avseende tillsyn och regelgiv-
ning inom det finansiella området. Inspektionens 
tillståndsprövning finansieras helt med avgifter 
från de ansökande företagen. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.6 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 261 362 29 960 282 275 9 047

Prognos 2010 332 000 42 200 326 000 48 200

Budget 2011 326 000 39 000 323 000 42 000
 
Avgifterna regleras i förordningen (2001:911) 
om avgifter för prövning av ärenden hos Finans-
inspektionen och genom förordningen 
(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av 
Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna 
bestäms i syfte att uppnå full kostnadstäckning. 
Finansinspektionen tar ut avgifter för den verk-
samhet som är anslagsfinansierad, med undantag 
för verksamheten som avser samordning av till-
syn för penningtvätt. Detta innebär att en 

höjning av anslaget är saldoneutralt då motsva-
rande belopp tas in på inkomstsidan. 

Under 2009 uppvisade intäkterna för verk-
samheten med prövning av ärenden ett under-
skott. Regeringen har därför beslutat om smärre 
justeringar av dessa avgifter för att målet om full 
kostnadstäckning ska kunna uppnås.  

I beloppen för intäkter till inkomsttitel ingår 
även bötesmedel och andra sanktionsavgifter 
som företagen under tillsyn betalar vid överträ-
delser, vilket förklarar överskottet för respektive 
år. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Finansinspektionen 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 263 609 263 609 263 609 263 609

Förändring till följd av:   

Pris- och 
löneomräkning 2 1 645 4 251 7 987 14 209

Beslut 21 000 1 010 1 024 1 048

Överföring till/från 
andra anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3   -390

Förslag/beräknat anslag  286 154 268 769 272 518 278 371
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras 
3 Anslaget minskas (2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

 
Inom Finansinspektionen har arbetet med att 
stärka regelverket för samt tillsynen över de 
finansiella företagen och marknaderna intensi-
fierats. Detta gäller också arbetet på interna-
tionell nivå och inom EU. Syftet är att minska 
risken för allvarliga finansiella kriser. Detta 
arbete medför ökade krav på Finansinspektionen 
att aktivt delta i arbetet inom såväl globala stan-
dardsättande organ som i EU. Samtidigt ska 
Finansinspektionen genomföra nya EU-regler 
och betala avgift till de planerade tillsynsmyn-
digheterna inom EU.  

Finansinspektionen är mot denna bakgrund i 
behov av ökade resurser. I regeringens propo-
sition Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 
2009/10:99 utg.omr. 2, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 
2009/10:348) ökades anslaget för Finansinspek-
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tionen med 20 000 000 kronor. Motsvarande 
medel föreslås nu även tillföras under 2011. 

I regeringens Hösttilläggsbudget för 2010 
(prop. 2010/11:2) föreslås att ytterligare 
1 000 000 kronor i resurstillskott för samordning 
av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Behovet motiveras av att en förstärk-
ning krävs av informations- och samordnings-
insatserna och att effektiviteten i rapporterings-
systemet behöver förbättras. Motsvarande medel 
föreslås nu även tillföras varaktigt från och med 
2011. Sammantaget utökas anslaget med 
21 000 000 kronor. 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhetsstö-
det för den statliga budgetprocessen. Vidare 
minskas anslaget med 390 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltningspro-
jekt genomförs. 

Av anslaget beräknas 5 000 000 kronor av-
sättas för satsningar inom konsumentområdet 
för genomförande av bl.a. privatekonomisk ut-
bildning och 4 500 000 kronor för samord-
ningsfunktionen inom Finansinspektionen för 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism.  

Regeringen föreslår att anslaget för Finans-
inspektionen under 2011 uppgår till 286 154 000 
kronor. För 2012 beräknas anslaget till 
268 769 000 kronor, för 2013 till 272 518 000 
kronor och för 2014 till 278 371 000 kronor. 

9.5.2 1:16 Finansmarknadsforskning 

Tabell 9.8 Anslagsutveckling för 1:16 
Finansmarknadsforskning 
Tusental kronor 

 
2010 

 
Anslag 

 
30 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 29 330

2011 Förslag 30 000     

2012 Beräknat 30 448 2  

2013 Beräknat 30 878 3  

2014 Beräknat 31 386 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 30 000 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 29 958 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används av Vinnova för att genomföra 
en långsiktig satsning på finansmarknadsforsk-
ning.  

Regeringens överväganden 

Tabell 9.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:16 Finansmarknadsforskning 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:   

Pris- och 
löneomräkning    

Beslut 30 000 30 448 30 878 31 430

Överföring till/från 
andra anslag   

Övrigt 2   -44

Förslag/beräknat anslag  30 000 30 448 30 878 31 386
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
I regeringens proposition Vårtilläggsbudget för 
2010 (prop. 2009/10:99 utg.omr. 2, bet. 
2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348) anvisades 30 
miljoner kronor på ett särskilt anslag inom 
utgiftsområde 2 för satsningen inom finans-
marknadsforskning. Anslaget permanentas från 
och med 2011.  

Anslaget minskas med 44 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs. 

Regeringen föreslår att anslaget för Finans-
marknadsforskning under 2011 uppgår till 
30 000 000 kronor. För 2012 beräknas anslaget 
till 30 448 000 kronor, för 2013 till 30 878 000 
kronor och för 2014 till 31 386 000 kronor. 
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10 Riksgäldskontoret  

10.1 Omfattning 

Riksgäldskontoret är statens centrala finansför-
valtning. Myndighetens uppgift är att finansiera 
det som regering och riksdag har beslutat. I upp-
giften ingår att vara statens internbank, förvalta 
och finansiera statsskulden samt att ge statliga 
garantier och lån. Riksgäldskontoret ansvarar 
även för insättningsgarantin och investerar-
skyddet samt hanteringen av statligt stöd till 
banker och andra kreditinstitut. Det sistnämnda 
innebär att Riksgäldskontoret har uppgifter som 
främjar konsumentskyddet och stabiliteten i det 
finansiella systemet. 

De olika uppgifterna hänger ihop på ett natur-
ligt sätt. Statens internbank tillhandahåller tjäns-
ter för de statliga myndigheternas betalningar. 
Betalningarna till och från staten styr hur 
mycket Riksgäldskontoret behöver låna eller kan 
amortera på statsskulden. Garantier är en latent 
skuld vilket innebär att pengar måste utbetalas 
om en garanti behöver infrias. Insättningsgaran-
tin, investerarskyddet och hanteringen av statligt 
stöd till banker och andra kreditinstitut har 
starka beröringspunkter med övrig garantiverk-
samhet.  

10.2 Resultatredovisning 

Riksgäldskontoret har under 2009 genomfört 
sina uppgifter inom befintliga ramar. Totalt kos-
tade driften av Riksgäldskontoret 301,5 miljoner 
kronor, varav 260,2 miljoner betalades med 
anslag från statsbudgeten. Resterande 41,3 miljo-
ner kronor avser driften av verksamhetsområdet 

garantier och krediter samt kostnader för bank-
stödsverksamheten.  

10.2.1 Resultat 

Statens internbank 

Statens internbank är den avdelning vid Riks-
gäldskontoret som ansvarar för att de statliga 
myndigheterna får tillgång till anslagsmedel och 
lån som myndigheterna tilldelats i sina respektive 
regleringsbrev. Anslagsmedel förs till myndig-
hetens räntekonto månadsvis och kontot avräk-
nas dagligen med myndighetens transaktioner. 
Till räntekontot är ett kreditutrymme kopplat. 
Räntan på lån och placeringar bestäms utifrån 
Riksgäldskontorets kostnad för upplåningen.  

Statens internbank har i uppgift att förvalta 
och utveckla den statliga betalningsmodellen. 
Betalningsmodellen består av system, tjänster 
och avtal för att staten ska kunna fullgöra sina 
betalningar på ett effektivt och säkert sätt. En 
del av betalningsmodellen finns i de affärsbanker 
som Riksgäldskontoret tecknat ramavtal med 
avseende betalningstjänster. I avtalen fastställs 
enhetliga krav på teknik, säkerhet, likviditets-
hantering, återrapportering m.m. De cirka 240 
statliga myndigheterna är skyldiga att använda 
betalningstjänsterna i ramavtalen om det inte 
föreligger särskilda skäl.  

Riksgäldskontoret har ramavtal med Nordea, 
SEB och Swedbank avseende betalningsförmed-
ling. Nuvarande avtal löper till och med den 31 
mars 2011. Den 22 september 2010 tecknade 
Riksgäldskontoret ett nytt fyraårigt ramavtal om 
betalningsförmedling. Det nya ramavtalet har 
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tecknats med Danske Bank, Nordea, SEB och 
Swedbank. Redan under 2009 upphandlades 
dock ett nytt kontantkort. Den nya korttjänsten 
innebär att statliga myndigheter, kommuner och 
landsting ges möjlighet att betala ut pengar på ett 
säkrare och effektivare sätt.  

Den årliga kundenkät som myndigheterna 
svarade på visar att myndigheterna är nöjda med 
internbankens service och tjänster. Nöjdkund-
index var 82 av maximalt 100 för 2009, vilket var 
något lägre än föregående år. Enkäten avseende 
2009 omfattade även hur nöjda myndigheterna 
var med ramavtalsbankerna. 

 
Lägre kostnader för statens betalningar 
Under 2009 fortsatte både antalet och volymen 
statliga betalningarna att öka, medan kostnader-
na för att förmedla betalningarna minskade. Den 
genomsnittliga kostnaden för en statlig betalning 
sjönk från 0,86 kronor 2008 till 0,83 kronor 
2009. Den lägre genomsnittskostnaden är en 
följd av att myndigheterna valde betalningsför-
medlare med lägre priser inom gällande ramavtal. 
Totalt betalade myndigheterna 114 miljoner kro-
nor för de 138 miljoner betalningar som ramav-
talsbankerna förmedlade under året. Betalnings-
flödet över statens centralkonto uppgick till 
4 566 miljarder kronor under 2009. 
 
Tabell 10.1 Antalet betalningar samt kostnader för 
betalningar i statens betalsystem 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Antal betalningar 
(miljoner) 

125 123 127 132 138 

Total kostnad 
(miljoner kr) 

161 152 122 114 114 

Kostnad/betalning 
(kr/st.) 

1,28 1,23 0,95 0,86 0,83 

 
In- och utlåning 
Den samlade inlåningen till statens internbank 
från myndigheter, affärsverk och vissa bolag 
uppgick till 89 miljarder kronor vid 2009 års slut. 
Detta är en ökning med 2,8 miljarder kronor 
jämfört med 2008. Ökningen förklaras i huvud-
sak av ökade behållningar på myndigheternas 
räntekonton.  

Den samlade utlåningen från statens intern-
bank till myndigheter, affärsverk och vissa bolag 
uppgick till 340 miljarder kronor vid utgången av 
2009. Utlåningen var därmed 105 miljarder kro-
nor högre än vid föregående årsskifte. Ökningen 

förklaras i huvudsak av vidareutlåning till Riks-
banken. Bakgrunden är att Riksbanken behövt 
använda en del av valutareserven för utlåning till 
svenska banker och utländska centralbanker. 
Med de valutakurser som gällde vid årsskiftet 
motsvarade vidareutlåningen till Riksbanken 
92,5 miljarder kronor. Centrala studiestöds-
nämnden (CSN), som är internbankens största 
låntagare, lånade under året ytterligare 5,6 miljar-
der kronor. Vid utgången av 2009 uppgick 
CSN:s lån till 159 miljarder kronor. Affärs-
verkens lån uppgick till 7,6 miljarder kronor vid 
utgången av 2009, vilket var 0,3 miljarder kronor 
lägre än vid föregående årsskifte. De statliga 
bolagens lån hos internbanken ökade under året 
med 1,9 miljarder kronor för att uppgå till 22,7 
miljarder kronor vid utgången av 2009.  

 
Säkrare betalningar 
Riksgäldskontoret har under året arbetat vidare 
med att öka säkerheten i hanteringen av de stat-
liga betalningarna. Arbetet har bedrivits såväl 
inom myndigheten som i samverkan med andra 
myndigheter och organisationer. För att öka 
säkerheten kring användningen i affärssystemen 
har nya funktioner införts. Seminarium om 
systemstödet och den statliga betalnings-
modellen har anordnats för anställda på myndig-
heterna. Tillsammans med Ekonomistyrnings-
verket och Kammarkollegiet har nya rutiner för 
att godkänna betalningsfiler från Agresso utar-
betats. Ändringen berörde 102 myndigheter. 
Inom ramen för FSPOS, en samverkansgrupp 
mellan privat och offentlig sektor, har rutinerna 
för ett antal viktigare betalningstjänster analyse-
rats och dokumenterats.  

I juni 2010 redovisade Riksrevisionen en 
rapport om säkerheten i statens betalningar RiR 
2010:13. Mot bakgrund av de slutsatser och 
rekommendationer som gavs i rapporten 
lämnade regeringen i juli 2010 uppdrag till Riks-
gäldskontoret, Kammarkollegiet och Ekonomi-
styrningsverket att redogöra för vilka åtgärder 
som myndigheterna kommer att vidta för att 
ytterligare öka säkerheten i statens betalningar. 
Myndigheterna ska även lämna förslag till 
författningsändringar om det föreligger formella 
hinder att genomföra önskade förbättringar. De 
tre myndigheterna ska redovisa sina respektive 
uppdrag i en delrapport senast den 30 september 
2010 och i en slutrapport senast den 30 novem-
ber 2010.  
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I mars 2010 gav Regeringskansliet en utredare 
i uppdrag att utreda hur statens förmåga att 
hantera allvarliga kriser i betalningssystemet kan 
stärkas. Utredarens arbete ska avrapporteras i 
december 2010.  

Statsskuldsförvaltning 

Riksgäldskontoret har enligt lagen om statens 
upplåning och skuldförvaltning (1988:1387) i 
uppgift att ta upp lån till staten. Statsskuldsför-
valtningen leds av det övergripande målet att 
statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för 
skulden långsiktigt minimeras samtidigt som 
risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska 
ske inom ramen för de krav som penningpoli-
tiken ställer.  

 
Regeringen fastställer ramar för förvaltningen 
Regeringen beslutar årligen om riktlinjer för 
statsskuldens förvaltning. Centralt i riktlinjerna 
är besluten om skuldens sammansättning och 
löptid vilket i stor utsträckning styr avvägningen 
mellan kostnad och risk. Riksgäldskontoret läm-
nar förslag till riktlinjebeslut och förslaget remit-
teras till Riksbanken för yttrande. När rege-
ringen har fattat riktlinjebeslut ansvarar Riks-
gäldskontoret för att strategiska beslut fattas 
inom ramen för riktlinjerna och att dessa om-
sätts i den operativa förvaltningen av skulden.  

 
Skuldförvaltningen har fungerat väl 2005–2009 
Regeringen utvärderar statens upplåning och 
skuldförvaltning vartannat år i en skrivelse som 
lämnas till riksdagen. Åren däremellan redovisar 
regeringen sin preliminära syn på den genom-
förda statsskuldsförvaltningen i budgetproposi-
tionen. Den 21 april 2010 överlämnade rege-
ringen till riksdagen skrivelsen Utvärdering av 
statens upplåning och skuldförvaltning 2005–
2009 (skr. 2009/10:104). Slutsatsen i skrivelsen 
är att statens upplåning och skuldförvaltning 
fungerat väl även under den turbulenta perioden 
sedan hösten 2008. Uppsatta mål har nåtts och 
besluten bedöms i allmänhet vara väl motiverade. 
Den externa utredare, som Finansdepartementet 
tillsatte för att granska statsskuldspolitiken för 
2008 och 2009, gör i huvudsak samma bedöm-
ning. Riksdagen har behandlat skrivelsen genom 
betänkande 2009/10:FiU37 och rskr. 
2009/10:357. 

Garantier och krediter 

Finansoron och konjunkturavmattningen inne-
bar flera nya och stora uppdrag för Riksgälds-
kontoret som garanti- och kreditmyndighet.  
 
Nya uppdrag 
Riksdagen beslutade i december 2008 om en ram 
för statliga kreditgarantier till fordonsföretag 
som söker lån från Europeiska investeringsban-
ken (EIB). Garantierna får sammantaget uppgå 
till högst 20 miljarder kronor och syftar till att 
påskynda omställningen till grön teknologi. I 
början av 2009 startades också ett program för så 
kallade undsättningslån till fordonsindustrin. Sju 
företag sökte undsättningslån under 2009. Inget 
lån beviljades då villkoren för lånen är strikta.  

Under 2009 tillhandahölls en låneram om 100 
miljarder kronor åt Svensk Exportkredit AB 
(SEK), låneramen förlängdes in i 2010. Rege-
ringen föreslår att låneramen på 100 miljarder 
kronor kvarstår under 2011 (se utgiftsområde 
24, avsnitt 4.7.7). Låneramens syfte är att under-
lätta finansiering med längre löptid till svensk 
exportindustri. Låneramen har hittills inte 
utnyttjats.  

I juni 2009 respektive juli 2010 fick Riksgälds-
kontoret i uppdrag att handlägga utlåning till 
Island respektive Lettland som riksdagen be-
myndigat regeringen att besluta om (se 
utgiftsområde 2, avsnitt 13). 

Riksdagen har antagit regeringens förslag till 
en ny lag om ansvar och ersättning vid radio-
logiska olyckor (prop. 2009/10:173, bet. 
2009/10:CU29, rskr.2009/10:360). Det är oklart 
när lagen träder i kraft eftersom det är beroende 
av när den reviderade Pariskonventionen om 
skadeståndsansvar på atomenergins område 
träder i kraft. Regeringen planerar att lämna ett 
förslag till ett bemyndigande om att meddela 
föreskrifter om avgifter enligt den nya ansvars-
lagen. I propositionen föreslås Riksgäldskon-
toret lämna underlag till regeringen för pröv-
ningen av ekonomisk säkerhet enligt lagen. För 
verksamheten föreslås att Riksgäldskontoret får 
disponera avgiftsintäkterna (se utgiftsområde 6, 
avsnitt 5.6).  

 
Garantiportföljen 
Garantiportföljen (exklusive bankgarantier och 
insättningsgarantin) uppgick till 46 miljarder 
kronor vid utgången av 2009, vilket var 
5 miljarder kronor lägre än föregående år. 
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Garantiportföljen är i stor utsträckning kon-
centrerad till ett fåtal stora projekt varav 
Öresundsbron står för 58 procent av garanti-
åtagandena. Övriga garantiåtaganden rör främst 
pensioner till tidigare anställda i statliga myndig-
heter som omvandlats till bolag (17 procent), 
internationella åtaganden (16 procent) och 
svenska kreditinstitut (9 procent). Utöver Riks-
gäldskontoret hanterar även Exportkreditnämn-
den (EKN), Statens bostadskreditnämnd (BKN) 
och Styrelsen för internationellt utvecklings-
arbete (Sida) statliga garantier. 

 
Tabell 10.2 Riksgäldskontorets garantiverksamhet  
Miljoner kronor 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Garantiåtaganden     

- Ordinarie 
reserv 

53 271 48 475 47 426 50 610 46 213 

- Venantius AB 4 750 4 373 0 0 0 

Saldo på garantireserver1     

- Ordinarie 
reserv 

1 748 1 949 2 191 2 278 2 227 

- Venantius AB 551 562 0 0 0 
1 Avser de medel som avsatts på räntekonto i RGK för framtida infrianden av 
garantier, inklusive räntor. 

 
Den ordinarie garantireserven uppgick till 2,2 
miljarder kronor vid 2009 års slut. Reserveringen 
för förväntade förluster i garantiportföljen upp-
gick till sammanlagt 1,1 miljarder kronor, vilket 
är oförändrat jämfört med föregående år. Vid 
sidan av garantireserven finns garantier utställda 
av affärsverk och andra myndigheter på 1,6 mil-
jarder kronor. Vidare finns särskilt garantikapital 
till internationella finansieringsinstitutioner på 
106 miljarder kronor (hanteras av Finansdepar-
tementet och Utrikesdepartementet) som är 
undantagna från garantimodellen, men för vilka 
en separat garantireserv finns i Riksgäldskon-
toret. Historiskt har medlemsländerna i de 
aktuella internationella finansieringsinstituten 
alltid valt att kollektivt tillskjuta mer kapital 
framför att låta utställda garantier infrias. Ett 
eventuellt infriande av en sådan garanti skulle 
dock medföra att reserven belastas, vartefter 
motsvarande belopp avräknas från anslag inom 
respektive departements ansvarsområde. För-
farandet innebär att saldot på denna särskilda 
garantireserv normalt kommer att vara noll 
kronor. Kostnaden för dessa åtaganden görs 
synlig genom att ändamålet för de anslag som 
täcker kapitaltillskottet har vidgats till att även 
gälla infrianden av garantikapital.  

Lån med kreditrisk 
Riksgäldskontorets utlåning till låntagare utan-
för staten ökade med 3 miljarder kronor under 
året och uppgick till knappt 24 miljarder kronor 
vid 2009 års slut. Utlåningen finansierar främst 
infrastrukturprojekt. De största låntagarna är 
Botniabanan AB, Svensk-Danska broförbindel-
sen AB (SVEDAB AB) och A-Train AB.  

 
Tabell 10.3 Lån med kreditrisk hos Riksgäldskontoret 
Miljoner kronor, per 31 december 2009 

 Låneram Utestående lån Nedskrivning till 
följd av 

förväntade 
kreditförluster 

Botniabanan AB 17 600 16 103  

SVEDAB AB 5 200 5 106 700 

A-train AB 1 000 1 000 200 

Island 1 861  

Övriga - 539  

Summa  23 609 900 
1 495 miljoner euro. 

Insättningsgaranti och investerarskydd 

Vid årsskiftet 2008/09 avskaffades beslutsorga-
net för insättningsgaranti och investerarskydd. I 
samband med detta integrerades verksamheten 
fullt ut i Riksgäldskontoret och beslutsorganets 
uppgifter överfördes till Riksgäldskontorets 
styrelse. Riksgäldskontorets garanti- och kredit-
avdelning ansvarar liksom tidigare för den 
löpande verksamheten.  

 
Inga nya ersättningsfall under 2009 
Under 2009 inträffade inga nya ersättningsfall 
inom insättningsgarantin eller investerarskyddet. 
Arbetet med tidigare ersättningsfall under inve-
sterarskyddet har dock fortsatt. Under året 
anpassades ersättningsnivån för insättnings-
garantin till en gemensam EU-nivå. Staten 
ersätter numera upp till 50 000 euro alternativt 
500 000 kronor, beroende på vilket som utgör 
det högsta beloppet i kronor räknat.  

Syftet med insättningsgarantin är att stärka 
konsumentskyddet för allmänhetens insätt-
ningar i banker, kreditmarknadsföretag med flera 
institut och att bidra till stabiliteten i det finan-
siella systemet. Insättningsgarantins omfattning 
och utformning styrs av regelverk inom Sverige 
och EU och finansieras genom avgifter från de 
institut som omfattas av systemen. Under våren 
2009 lämnades en statlig utredning om insätt-
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ningsgarantin (SOU 2009:41 Bättre och 
snabbare insättningsgaranti). Utredningen före-
slår bl.a. att Riksgäldskontoret ska kunna ge 
spararna ett förhandsbesked om vilka konton 
som omfattas av garantin samt att ersättningen 
ska kunna betalas ut snabbare än i dag. Den 
finansiella oron har inneburit ökat intresse för 
och kännedom om insättningsgarantin. Riks-
gäldskontoret har fått besvara en stor mängd 
frågor från allmänheten och anslutna institut. 

 
Insättningsgarantiavgifter 2009  
Insättningsgarantin finansieras genom årliga av-
gifter från de anslutna instituten. Enligt gällande 
bestämmelser ska den sammanlagda årliga avgif-
ten uppgå till 0,1 procent av de totala garan-
terade insättningarna. Institutens avgift varierar 
beroende på hur stor andel kapital institutet har 
jämfört med övriga institut. Vid slutet av 2008 
uppgick de garanterade insättningarna till 886 
miljarder kronor varför den totala avgiften för 
2009 blev 886 miljoner kronor. Antalet anslutna 
institut var under 2009 drygt 150.  

I Riksgäldskontorets uppdrag ingår att för-
valta de avgifter som tas ut för att täcka framtida 
ersättningsfall inom insättningsgarantin. De in-
komna avgifterna läggs i en fond som förvaltas 
av Kammarkollegiet på uppdrag av Riksgälds-
kontoret. Placeringarna görs i statsobligationer 
och på ett räntebärande konto i Riksgälds-
kontoret. Vid slutet av 2009 uppgick det samlade 
värdet på tillgångarna till drygt 21 miljarder kro-
nor. Avkastningen under 2009 blev -0,38 pro-
cent, vilket var något bättre än jämförbart index. 
Avkastningen blev negativ då ränteläget påver-
kade fondens marknadsvärde negativt. 

Bankstöd 

Riksgäldskontoret är sedan hösten 2008 stöd-
myndighet enligt lagen (2008:814) om statligt 
stöd till kreditinstitut. Målet för stödåtgärderna 
är att motverka allvarliga störningar i det finan-
siella systemet. I uppdraget som stödmyndighet 
ingår att ansvara för det statliga garantiprogram-
met för att underlätta bankernas medelfristiga 
upplåning samt kapitaltillskottsprogrammet för 
banker och bostadsinstitut. Riksgäldskontoret 
har också i uppgift att administrera den stabili-
tetsfond som inrättades för att finansiera stödåt-
gärderna. Rollen som stödmyndighet innebär att 
Riksgäldskontoret, ofta efter godkännande av 

regeringen, kan vidta olika åtgärder om ett 
kreditinstitut skulle få så stora ekonomiska 
problem att det finns risk för en allvarlig stör-
ning av det finansiella systemet i Sverige. Stöd-
åtgärderna ska så långt som möjligt vara affärs-
mässiga och de får inte leda till otillbörlig sned-
vridning av konkurrensen. Åtgärderna ska utfor-
mas så att statens långsiktiga kostnader för stö-
det minimeras och så att insatserna i möjligaste 
mån återfås.  

 
Garantiprogrammet för upplåning 
Garantiprogrammet för bankers upplåning är en 
tillfällig åtgärd. Regeringen har förlängt pro-
grammet fyra gånger. För närvarande gäller pro-
grammet till och med den 31 december 2010. 
Efter den senaste förlängningen av programmet, 
den 30 juni 2010, deltar inte längre något institut 
i programmet. Detta innebär att om något insti-
tut vill låna inom ramen för programmet krävs 
att institutet på nytt tecknar avtal med staten, 
genom Riksgäldskontoret. För att omfattas av 
garantiprogrammet måste institutet vara solitt 
och uppfylla de lagstadgade kapitaltäcknings-
kraven.  

Ramen för garantiprogrammet är 1 500 miljar-
der kronor. När de utestående garantierna var 
som störst uppgick de garanterade volymerna till 
354 miljarder kronor. Efter sommaren 2009 har 
de utestående garanterade volymerna minskat. 
Vid 2009 års slut uppgick den garanterade voly-
men till 271 miljarder kronor och den 30 juni 
2010 till 196 miljarder kronor. Av de sju institut 
som deltagit i programmet har följande fem 
garanterad upplåning kvar: Sveriges Bostads-
finansierings-aktiebolag (SBAB), Sparbanken 
Gripen, Carnegie Investment Bank (CIB), 
Swedbank AB och Volvofinans Bank. Av garan-
tierna står Swedbank AB för närmare 90 procent. 
SEB och Swedbank Hypotek som också varit 
anslutna till programmet hade inte några garan-
terade skuldförbindelse den 30 juni 2010.  

I diagram 10.1 framgår de garanterade voly-
merna i miljarder kronor. I diagrammet antas att 
inga nya garantier ställs ut.  
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 Diagram 10.1 Omfattning av åtagandet inom 
garantiprogrammet under förutsättning att inga nya 
garantier ställs ut. 
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  Källa: Riksgäldskontoret 

 
Avgifterna för garantiprogrammet fastställs av 
Riksgäldskontoret. Avgifterna är riskdifferentie-
rade och bygger på en modell som tagits fram av 
Europeiska centralbanken (ECB). Under 2009 
togs 2,1 miljarder kronor ut för bankgarantierna. 
Från 2008 till halvårsskiftet 2010 har garanti-
avgifter för sammanlagt 2,6 miljarder kronor in-
betalats till stabilitetsfonden. Inga garantier har 
behövt infrias. Oron kring statsfinanserna i 
några länder och risken för spridningseffekter 
gör situationen svårbedömd. Det finns därför 
skäl att inte avveckla stödmöjligheten för tidigt.  

 
Kapitaltillskottsprogrammet 
Riksgäldskontoret har sedan den 17 februari 
2009 möjlighet att ge solventa banker och bo-
stadsinstitut kapitaltillskott i form av lån eller 
aktiekapital. Syftet med kapitaltillskottspro-
grammet är att möjliggöra för banker och bo-
stadsinstitut att utöka sin utlåning till företag 
och hushåll för att på detta sätt undvika en kre-
ditåtstramning. För närvarande är kapitaltill-
skottsprogrammet förlängt till den 17 februari 
2011.  

Ramen för kapitaltillskottsprogrammet är 50 
miljarder kronor och insatserna finansieras 
genom stabilitetsfonden. Endast en bank, 
Nordea, har hittills fått kapitaltillskott. Bakgrun-
den till det är att regeringen under våren 2009, 
som största ägare i Nordea, valde att delta i 
bankens nyemission med medel från fonden. 
Kapitaltillskottet till Nordea uppgick till 5,6 mil-
jarder kronor. Den 30 juni 2010 motsvarade 
börsvärdet på Nordeaaktierna i nyemissionen 
18,4 miljarder kronor. Värdeökningen motsvarar 

en positiv aktiekursutveckling men även på att 
emissionen genomfördes till en kraftig rabatt. 

 

Riksgäldskontoret kan i sin roll som stödmyn
dighet ge stöd om ett finansiellt institut skulle få 
så djupa problem att det finns risk för en allvarlig 
störning i det finansiella systemet i Sverige. 
Under 2009 har inte något sådant stöd behövt 
ges.  

Ha
IB) har däremot fortsatt. Bakgrunden var att 

CIB kom i likviditetssvårigheter under oktober 
2008. CIB vände sig först till Riksbanken som 
gav likviditetsstöd. Likviditetsstödet gavs efter-
som CIB bedömdes vara ett systemviktigt insti-
tut i det osäkra finansiella läge som då rådde. En 
ytterligare förutsättning för Riksbankens likvidi-
tetsstöd var att CIB då bedömdes som solvent. 
Under tiden för stödåtgärderna var CIB även 
föremål för ett sanktionsärende hos Finansin-
spektionen. Skälet för ärendet var brister i risk-
hantering och intern kontroll vilket Finans-
inspektionen varnat CIB för året innan. Den 10 
november 2008 beslutade Finansinspektionen att 
återkalla bankens tillstånd. För att inte riskera 
den finansiella stabiliteten genom en oordnad 
avveckling övertog Riksgäldskontoret samma 
dag de aktier som legat som pant för det stödlån 
som CIB fått. Riksgäldskontorets stödlån ersatte 
det lån som Riksbanken tidigare gett bolaget. 

Övertagandet av panten innebar att Riksgäld
ntoret tog över ägandet av CIB och Max 

Matthiessen. Samtidigt som regeringen bemyn-
digade Riksgäldskontoret att ingå avtal med CIB 
om stöd enligt lagen om statligt stöd till kredit-
institut, bemyndigades Riksgäldskontoret att av-
veckla ägandet av de aktier som avtalet kunde 
resultera i. I februari 2009 träffade Riksgäldskon-
toret avtal om att sälja aktierna i CIB inklusive 
dotterbolaget Max Matthiessen. Köpare var 
Altor Fund III (Altor) och Bure Equity AB 
(Bure). Det sammanlagda värdet av försälj-
ningarna var 2 275 miljoner kronor inräknat en 
amortering av Riksgäldskontorets lån till CIB. 
Den 19 maj 2009 övergick ägandet av de båda 
bolagen till Altor och Bure. Vid denna tidpunkt 
gjordes en första delbetalning och den 30 april 
2010 betalade köparna resterande del av köpe-
skillingen. Under 2011 beräknas ytterligare 
minst 250 miljoner kronor inkomma i samband 
med ett vinstdelningsarrangemang. När denna 
lägstanivå på försäljningslikviden räknas in 

106 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 2  

kvarstår ca 150 miljoner kronor i förhållande till 
det ursprungliga lån som Riksgäldskontoret gav 
till CIB. Vinstdelningsarrangemanget kan dock 
komma att täcka även denna del. D. Carnegie & 
Co. AB har i enlighet med det avtal som träffats 
begärt att Riksgäldskontorets värdering av CIB 
och Max Matthiessen vid övertagandet ska prö-
vas i Prövningsnämnden för stöd till kredit-
institut. Vidare har parterna i allmän domstol 
inlett tvister mot varandra rörande övertagandet 
av aktierna och värdet av dem. 

 
Stabilitetsfonden 

lutade riksdagen att bygga upp Hösten 2008 bes
en stabilitetsfond i form av ett konto i Riks-
gäldskontoret. Till stabilitetsfonden tillfördes in-
ledningsvis 15 miljarder kronor. Den 30 juni 
2010 uppgick stabilitetsfondens totala behåll-
ningar exklusive Nordeaaktierna till 12,4 miljar-
der kronor. Om Nordeaaktierna inkluderas till 
bokfört värde uppgick behållningar till 18,0 mil-
jarder kronor och till 30,8 miljarder kronor om 
marknadsvärdet av Nordeaaktierna inkluderas. 

 
Tabell 10.4 Översikt, stabilitetsfonden den 30 juni 2010 

Typ av transaktion Miljoner kronor 

l fonden 

 

Kapital, anslag til 15 000 

Influtna garantiavgifter t.o.m. 20100630 

 

-

ing 

rdeaaktierna 12 

2 630 

CIB och MM (netto exkl.förvaltningskostn.) - 367 

Nordea, nyemission 5 610 

Nordea, aktieutdelning 686 

Tillförd ränta på behålln 148 

Förvaltningskostnader -69 

Fondbehållning exkl. No 418 

Fondbehållning inkl. Nordea bokfört värde 18 028 

Fondbehållning inkl. Nordea marknadsvärde 30 822 
 

rvaltningskostnader tas 

d till kreditinstitut 
ha

10.2.2 Analys och slutsatser 

Riksgäldskontoret har en viktig roll som statens 

ns bedömning är att Riksgälds-
ko

Statens internbank 
heten har utvecklats i 

Statsskuldsförvaltning 
verlämnade regeringen till 

Stödmyndighetens fö
från stabilitetsfonden. Kostnaderna för stöd-
myndigheten begränsas av ett kostnadstak som 
fastställs av regeringen. Stödmyndighetens för-
valtningskostnader uppgick till 18,6 miljoner 
kronor 2008 och till 43,3 miljoner kronor 2009. 
Under det första halvåret 2010 var kostnaderna 
7,0 miljoner kronor. För helåret 2010 beräknas 
stödmyndighetens förvaltningskostnader uppgå 
till 18,4 miljoner kronor, vilket understiger den 
ram på 22,0 miljoner kronor som beviljats. För-
valtningskostnaderna är beroende av händelse-
utvecklingen och de åtgärder som vidtas inom 
ramen för stödmyndighetens verksamhet. Rege-
ringen har för avsikt att även fastställa ett 

kostnadstak för stödmyndighetens förvaltnings-
kostnader avseende 2011. Nuvarande prognos, 
som bygger på att inga nya ärenden inom 
kapitaltäckningsprogrammet eller garantipro-
grammet aktualiseras, pekar på att stödmyndig-
hetens förvaltningskostnader kommer att uppgå 
till 17 miljoner kronor 2011. 

Prövningsnämnden för stö
r till uppgift att pröva tvister enligt 3 och 4 

kap. lagen om statligt stöd till kreditinstitut. 
Regeringen har beslutat om ett tak för nämn-
dens förvaltningskostnader, vilket för 2010 är 
satt till en miljon kronor. Utgifterna belastar 
stabilitetsfonden.  

finansförvaltande myndighet. Att internbanks-
funktionen fungerar effektivt och säkert är cen-
tralt för såväl enskilda myndigheter som för 
staten som helhet. Det är också betydelsefullt att 
statsskulden förvaltas på ett sådant sätt att dess 
belastning på statsbudgeten långsiktigt minime-
ras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas. 
Av stor statsfinansiell betydelse är också att 
garanti- och kreditverksamhet bedrivs enligt 
gällande regelverk, att insättningsgaranti och in-
vesterarskydd samt att stödmyndighetsrollen 
hanteras effektivt, rättssäkert och i enlighet med 
uppdraget.  

Regeringe
ntoret har levt upp till ställda krav inom givna 

ramar. Därmed har Riksgäldskontoret uppfyllt 
målen utifrån givna uppdrag.  

 

Internbanksverksam
enlighet med Riksgäldskontorets uppdrag. Insat-
ser har vidtagits för att öka säkerheten i de 
statliga betalningarna och styckkostnader för 
statens betalningar har fortsatt att minska. I den 
årliga kundenkäten har myndigheterna svarat att 
man är nöjd med internbankens service och 
tjänster. Sammantaget gör regeringen bedöm-
ningen att målen för statens internbank har 
uppnåtts. 

 

Den 21 april 2010 ö
riksdagen skrivelsen Utvärdering av statens upp-
låning och skuldförvaltning 2005−2009 (skr. 
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2009/10:104). Slutsatsen i skrivelsen är att 
statens upplåning fungerat väl även under den 
turbulenta perioden sedan hösten 2008 och att 
samtliga kvantitativa mål har uppnåtts under 
utvärderingsperioden. Regeringen bedömer sam-
mantaget att Riksgäldskontorets strategiska och 
operativa beslut varit i enlighet med regeringens 
riktlinjer och det övergripande målet för 
statsskuldspolitiken. Av betänkandet (bet. 
2009/10:FiU37, rskr. 2009/10:357) framgår att 
utskottets intryck av Riksgäldskontorets skuld-
förvaltning är mycket gott. 
 
Garantier och krediter 

nkturavmattningen inne-

sättningsgaranti och investerarskydd 
rarskydds-

Bankstöd 
ontoret har i sin roll som stöd-

10.3 Politikens inriktning 

Arbetet med att ytterligare stärka säkerheten i 

allvarliga kriser i betalningssystemet kan stärkas.  

st

ge

bilitetsavgifter, stabilitetsfonder och 
in

Finansoron och konju
bar flera nya och stora uppdrag för Riksgälds-
kontorets garanti- och kreditverksamhet. Rege-
ringen bedömer att garanti- och kreditverksam-
heten har bedrivits i enlighet med de mål och 
uppdrag som Riksgäldskontoret tilldelats.  
 
In
Även insättningsgarantin och investe
verksamheten har under 2009 påverkats av 
finansoron. Inga nya ersättningsfall har inträffat 
men metoden för bestämmande av ersätt-
ningsnivån för insättningsgarantin har ändrats. 
Allmänhetens kunskap och kännedom om 
insättningsgarantin bedöms ha ökat. Riksgälds-
kontoret bedöms ha hanterat uppgiften i enlig-
het med uppdraget och utifrån gällande mål.  

 

Riksgäldsk
myndighet vidtagit åtgärder enligt lagen 
(2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. 
Vidtagna åtgärder har rapporterats kvartalsvis till 
regeringen. Riksgäldskontoret bedöms ha utfört 
sitt uppdrag i enlighet med instruktionerna och 
på ett sådant sätt att det främjat stabiliteten av 
det finansiella systemet i Sverige. 

statens betalningar fortsätter. Regeringen har 
gett Riksgäldskontoret, Kammarkollegiet och 
Ekonomistyrningsverket uppdrag på området 
och i Regeringskansliet arbetar en särskild utre-
dare med frågan hur statens förmåga att hantera 

Inriktningen för statsskuldsförvaltningen är 
densamma som tidigare: att kostnaden för 

atsskulden ska minimeras samtidigt som risken 
i förvaltningen beaktas samt att förvaltningen 
sker inom ramen för de krav som penning-
politiken ställer. Statens upplåning och skuldför-
valtning har fungerat väl även under den turbu-
lenta perioden hösten 2008 och våren 2009 
varför regeringen har för avsikt att bibehålla det 
övergripande styrsystemet. Ett kontinuerligt 
arbete med att vidareutveckla styrsystemet pågår 
allt jämt. Regeringen har bl.a. gett Riksgälds-
kontoret i uppdrag att analysera hur skuldslagens 
andelar och löptid bör hanteras i en situation 
med betydligt högre respektive lägre statsskuld.  

Regeringens inriktning när det gäller garantier 
kvarstår. I den nuvarande lagen om statsbud-

ten (1996:1059) finns bestämmelser om prin-
ciperna för garantimodellen. Principerna innebär 
att kostnaderna för statens garantigivning görs 
tydliga då medel avsätts till garantireserven. 
Syftet är att modellen på lång sikt ska vara 
finansiellt självbärande. Regeringen avser att 
hösten 2010 lämna förslag till riksdagen om en 
ny budgetlag. Som en del föreslås att den statliga 
utlåningen ska regleras på ett liknande sätt som 
garantierna. Den föreslagna utlåningsmodellen 
innebär att inkomster från räntor och avgifter 
förs till reservkonton. Medel på dessa konton 
ska användas för att täcka konstaterande för-
luster i statens utlåning och åtaganden. På garan-
tiområdet har även regeringen gett Riksgälds-
kontoret i uppdrag att lämna ett förslag till hur 
en årlig bedömning av riskerna i de samlade stat-
liga garantierna kan göras. Förslaget ska inne-
hålla en enhetlig analys av riskerna utifrån de för-
väntade kostnaderna i de olika garantiengage-
mangen. Riksgäldskontoret ska avrapportera 
uppdraget senast den 15 november 2010, varefter 
regeringen planerar att bereda rapporten i syfte 
att få till stånd en mer samlad riskredovisning till 
riksdagen.  

Inom EU pågår ett harmoniseringsarbete 
avseende sta

sättningsgaranti. Arbetet inom EU kan 
komma att påverka den svenska lagstiftningen på 
området. Regeringen har tidigare aviserat att 
stablitetsavgiften ska riskdifferentieras och att en 
sammanslagning av stabilitetsfonden och insätt-
ningsfonden bör övervägas. Den pågående 
arbetet inom EU gör det dock olämpligt att 
föregå med förändringar på nationell nivå. 
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Regeringen kommer fortsätta att arbeta aktivt 
för att påverka frågorna inom EU.  

Huvudinriktningen för bankstödsverksam-
he

10.4 Budgetförslag 

10.4.1 1:12 Riksgäldskontoret 

ten är densamma som tidigare. Syftet är att 
motverka risk för allvarlig störning i det finan-
siella systemet. Stöd ska utformas så att statens 
långsiktiga kostnader minimeras och så att otill-
börlig snedvridning av konkurrensen förhindras. 

Tabell 10.5 Anslagsutveckling för 1:12 Riksgäldskontoret 

259 587  291

2

Tusental kronor 
Anslags- 

2009 Utfall sparande 56 
Utgifts- 

2010 Anslag 304 282  prognos 78 480

2011 Förslag 306 973   

2012 Beräknat 310 282 1  

2013 Beräknat 313 355 2  

2014 Beräknat 321 308 3  
1 Motsva
2 

rar  2011 års p

nslaget används för Riksgäldskontorets för-

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Avgifter tas ut för verksamhet inom områdena 

inansie-
ra

ets kreditgiv-
ni

307 068 tkr i risnivå. 
Motsvarar 305 747 tkr i 2011 års prisnivå. 

3 Motsvarar 306 660 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
A
valtningskostnader. Administrationskostnaden 
för insättningsgarantin och investerarskyddet 
avräknas från efterföljande års avgifter och redo-
visas mot inkomsttitel. Stödmyndighetens kost-
nader avräknas från stabilitetsfonden.  

Garantier och krediter, Statens internbank samt 
Insättningsgaranti och investerarskydd.  

De riskavspeglande garantiavgifterna f
s av garantitagarna eller genom anslag från 

statsbudgeten. Avgifterna och återvinningar från 
tidigare infrianden reserveras på räntebärande 
konton i den s.k. garantireserven hos Riksgälds-
kontoret. Från garantireserven tas medel för att 
täcka infrianden i Riksgäldskontorets garanti-
verksamhet samt för att finansiera de administra-
tionskostnader som garantiverksamheten kräver. 
Målet är att garantiavgifterna ska täcka infrian-
den och administrationskostnader sett över en 
längre tid. Modellen är utformad för att vara 
finansiellt självbärande och för att tydliggöra 
kostnaderna för statens garantigivning. Kassa-

flödesmässigt är dock garantireserven konsoli-
derad med statens övriga finanser. Detta innebär 
att inbetalda garantiavgifter minskar statens upp-
låningsbehov, sänker statsskulden och minskar 
statens räntekostnader medan infrianden av 
garantier leder till motsatt effekt.  

När det gäller Riksgäldskontor
ng till låntagare utanför staten tas kredit-

avgifter ut från låntagarna. Sedan 2007 reserveras 
dessa avgifter på räntebärande konto i Riksgälds-
kontoret, bortsett från de delar som ska täcka 
Riksgäldskontorets administrativa kostnader. 
Behållningarna är reserverade för att täcka ute-
blivna amorteringar och räntor. Under året kom 
17 miljoner kronor in på detta konto. Inbetal-
ningarna gjordes av Svensk Exportkredit AB och 
avsåg kreditriskavgift för bolagets låneram för 
kommersiell exportfinansiering. Under 2009 
hade garantiverksamheten intäkter i form av 
garantiavgifter och subventionerade avgifter från 
statsbudgeten på sammanlagt 28 miljoner kronor 
(utöver nämnda kreditriskavgifter) samt räntor 
på garantireserven på 16 miljoner kronor. Verk-
samheten hade intäkter för minskade reserva-
tioner för framtida garantiförluster på 8 miljoner 
kronor samt intäkter för minskad nedskrivning 
av garantifordringar på 0,4 miljoner kronor. 
Efter avdrag för administrationskostnader på 36 
miljoner kronor blev resultatet 2009 för garanti- 
och kreditverksamheten 33 miljoner kronor. 

 
Tabell 10.6 Riksgäldskontorets garanti- och 
kreditverksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhe

Utfall 2009 

t1 

Intäkter till Intäkter

di

Kostnader Resultat

− 28 000 

inkomsttitel som får
sponeras 

61 000

(intäkt - 
kostnad) 

33 000

Prognos 2010 4 -3− 152 000 73 800 21 800

Budget 2011 − 190 000 34 000 156 000
1 Exklusive bankgarantier och ttningsgaranti (se tabell 10.4 och 1

För 2010 och 2011 beräknas resultatet för 

na inom statens internbank förs till 
in

insä 0.8). 

 

garanti- och kreditverksamheten till -322 respek-
tive 156 miljoner kronor. De högre beloppen 
beror på nyutställda garantier som ger högre 
intäkter från garantiavgifter men också större 
reservationer (kostnader) för framtida garanti-
förluster.  

Avgifter
komsttitel 2557 Avgifter vid statens internbank 

i Riksgäldskontoret. Avgifterna används som 
styrmedel i strävan mot ökad effektivisering av 
den finansiella verksamheten inom staten. För 
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110 

ens 
in

att undvika subventionering har Riksgäldskon-
toret även möjlighet att ta ut avgifter av kunder 
som inte är myndigheter eller av verksamheter 
inom andra samhällssektorer än den statliga.  

Under 2009 uppgick avgifterna inom Stat
ternbank (och därmed inleveransen på in-

komsttitel) till 4,7 miljoner kronor. För 2010 
och 2011 beräknas motsvarande avgifter till 4,7 
miljoner kronor respektive år. 

 
Tabell 10.7 In- och utlåningsverksamheten i Statens 
internbank 
Tusental kronor 

t 

Intäkter till  Intäkter

di

 

 4 711  

Offentlig-
rättslig  
verksamhe

Utfall 2009

inkomsttitel som får
sponeras 

0

Prognos 2010 4 700  0

Budget 2011 4 700  0

 
Verksamheten insättningsgaranti och investerar-
skydd finansieras via Riksgäldskontorets förvalt-
ningsanslag. Administrationskostnaden för 
denna verksamhet avräknas från efterföljande års 
avgifter och redovisas mot inkomsttitel 2552 
Övriga offentligrättsliga avgifter. Resterande av-
gifter placeras på räntebärande konto i Riks-
gäldskontoret eller i skuldförbindelse utfärdade 
av staten. Avgifter för insättningsgaranti och 
investerarskydd betalas av de institut som om-
fattas av garantin respektive skyddet.  

 
Tabell 10.8 Insättningsgaranti och investerarskydd 

t 

Intäkter till 
inkomsttitel1

Intäkter 

di

Kostnader Resultat

9 079 7 286

Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhe

Utfall 2009 

 som får 
sponeras 

- 

(intäkt - 
kostnad) 

1793

Prognos 2010 7 286 - 6 500 786

Budget 2011 6 500 - 6 500 0
1 aras normalt av föregående år Beloppet motsv s anslagsförbrukning. 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:12 Riksgäldskontoret 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 304 282 304 282 304 282 304 282

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 906 6 121 10 549 17 579

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -400 -404 -410 -419

Övrigt  185 283 -1 066 -135

Förslag/ 
beräknat 
anslag  306 973 310 282 313 355 321 308

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
 
Anslaget minskas med 400 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 450 000 kronor 2014 
till följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 306 973 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 310 282 000 kronor, 2013 till 
313 355 000 kronor och för 2014 till 321 308 000 
kronor. 
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11 Sjunde AP-fonden 

11.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar krediter till Sjunde 
AP-fonden för att finansiera verksamheten och 
fördela kostnaderna för att bygga upp Sjunde 
AP-fondens verksamhet över tiden. Detta i syfte 
åstadkomma neutralitet mellan generationer av 
pensionssparare. Skulden för uppbyggnaden av 
Sjunde AP-fondens verksamhet ska amorteras på 
ett rättvist sätt mellan generationerna.  

11.2 Mål 

Målet med Sjunde AP-fondens verksamhet 
(uppdraget) är att uteslutande förvalta premie-
pensionsmedel i pensionsspararnas intresse för 
att uppnå en långsiktigt hög avkastning, i syfte 
att tillförsäkra andelsägarna en så bra pension 
som möjligt i förhållande till risken i 
placeringarna. Risk och avkastning ska tolkas i 
termer av utgående pensioner.  

Hänsyn till miljö och etik ska tas i 
placeringsverksamheten, utan att avkall görs på 
det övergripande målet om hög avkastning.  

Sjunde AP-fonden förvaltar premiepensions-
medel av betydande storlek för ett stort antal 
personer. Många av dessa har inte aktivt valt 
Sjunde AP-fonden utan litar på att staten ordnat 
med en god förvaltning. Det är därför viktigt att 
allmänheten har stort förtroende för fondens 
sätt att sköta förvaltningen av premiepensions-
medlen, att avkastningen är god, att det finns 
välfungerande kontrollsystem och administrativa 
rutiner samt att kostnaderna är låga.  

11.3 Resultatredovisning 

11.3.1 Resultat 

Regeringens utvärdering av Sjunde AP-fondens 
resultat redovisas årligen i en särskild skrivelse 
till riksdagen, senast i skr. 2009/10:130 
Redovisning av AP fondernas verksamhet t.o.m. 
2009, avsnitt 5.4 utvärdering av Sjunde 
AP-fondens förvaltning.  

Sjunde AP-fonden har bildats för att förvalta 
premiepensionsmedel inom det reformerade 
ålderspensionssystemet. En del av pensions-
avgiften (ca 14 procent eller 2,5 procent av 
pensionsunderlaget) ger rätt till premiepension 
och förvaltas i värdepappersfonder efter 
individuella val. För de personer som avstår från 
att välja någon annan fond förvaltas medlen av 
Sjunde AP fonden. Sjunde AP-fonden förvaltar 
två fonder, en aktiefond och en räntefond, med 
vilka de sammantaget erbjuder sex olika 
placeringsalternativ.  

Vid utgången av 2009 omfattade premie-
pensionssystemet 6,2 miljoner premiepensions-
sparare med ett samlat fondinnehav om 340 
miljarder kronor. Av detta förvaltade Sjunde 
AP-fonden 92 miljarder kronor eller 27,1 
procent av kapitalet för 2,6 miljoner andelsägare. 
Sjunde AP fondens andel av det totala 
premiepensionskapitalet har dock minskat sedan 
2000 med 3,5 procentenheter.  

Till följd av förändringar i premie-
pensionssystemet i maj 2010 (prop. 2009/10:40, 
bet. 2009/10:SfU9, rskr. 2009/10:112) ersattes 
det tidigare förvalsalternativet (Premiespar-
fonden) med en fond med generationsprofil 
(AP7 Såfa). Utöver förvalsalternativet, som nu 
också är valbart, erbjuder Sjunde AP-fonden tre 
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s.k. fondportföljer: AP7 Offensiv, AP7 
Balanserad och AP7 Försiktig. AP7 Såfa och de 
olika fondportföljerna består av två olika fonder, 
AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Dessa två 
fonder är också direkt valbara i premiepensions-
systemet.  

Kostnaderna för Sjunde AP-fondens 
verksamhet ska täckas med förvaltningsavgifter 
som tas ur de två fonderna. Detta gäller även 
kostnaderna för att bygga upp verksamheten 
från grunden. Med syfte att åstadkomma 
neutralitet mellan generationer sprids 
kostnaderna under uppbyggnadsskedet över en 
längre period. För detta ändamål disponerar 
Sjunde AP-fonden krediter i Riksgäldskontoret.  

För 2010 disponerar Sjunde AP-fonden dels 
en låneram på högst 5 miljoner kronor för 
finansiering av investeringar i anläggnings-
tillgångar som används i verksamheten, dels ett 
räntekonto med kredit på högst 175 miljoner 
kronor.  

Förvaltningsavgiften uppgår för AP7 
Aktiefond till 0,15 procent av förvaltat kapital 
och för AP7 Räntefond till 0,09 procent av 
förvaltat kapital. Med den utgångspunkten har 
Sjunde AP fondens avgiftsintäkter beräknats till 
130,7 miljoner kronor för 2010. Samtidigt har 
verksamhetens kostnader uppskattats till 135,1 
miljoner kronor, varav räntekostnader utgör 2,4 
miljoner kronor. Det balanserade underskottet, 
som uppgick till 160 miljoner kronor vid 
utgången av 2009 och 158 miljoner kronor ett år 
tidigare väntas därmed öka till cirka 164 miljoner 
kronor under 2010.  

Sjunde AP-fondens behov av krediter är lägre 
än det balanserade underskottet, främst därför 
att externa förvaltare ersätts kvartalsvis i 
efterskott.  

11.3.2 Analys och slutsatser 

Årsresultaten i Sjunde AP-fonden var negativa 
från starten av verksamheten fram till och med 
2004. Under 2005–2007 var årsresultaten 
positiva. Negativa ekonomiska resultat till följd 
av marknadsutvecklingen 2008–2010 förväntas 
bidra till ett balanserat underskott på cirka 164 
miljoner kronor vid utgången av 2010 samt ett 
ökat kreditbehov genom att Sjunde AP-fonden 
måste nyupplåna medel i stället för att amortera.  

Beräkningar utifrån en rad antaganden, 
innefattande bl.a. in- och utflöden i fonderna, 

förväntad avkastning och kostnadsutveckling, 
visar att Sjunde AP-fonden kommer att redovisa 
successivt förbättrade årsresultat efter 2010. 
Detta beror främst på att fondkapitalet förväntas 
öka under de kommande åren, genom årliga 
tillflöden av kapital och en förväntat långsiktigt 
positiv avkastning.  

Med utgångspunkt i att behandla olika 
generationer av pensionssparare lika har Sjunde 
AP-fonden fastställt att det balanserade 
underskottet ska vara eliminerat till 2020.  

Prognosen är mer osäker än tidigare år till 
följd av flera faktorer, däribland effekten av de 
under 2010 genomförda förändringarna i 
Premiepensionssystemet. Prognosen är i detta 
avseende känslig för förändrade val i premie-
pensionssystemet, vilka slår igenom på Sjunde 
AP-fondens förvaltade kapital. AP-fondens 
intäkter är helt beroende av det förvaltade 
kapitalets storlek, medan kostnaderna är det till 
ungefär hälften. Denna osäkerhet behöver ses i 
kombination med osäkerheten kring 
utvecklingen på de finansiella marknaderna. Den 
tidigare omläggningen av avtal med externa 
kapitalförvaltare innebär också en osäkerhet 
kring kostnaderna. I de nya avtalen ingår 
resultatberoende avgifter som utbetalas om 
berörda förvaltare överträffar vissa angiva mål. 
Den högre avgiften belastar fondförvaltaren 
Sjunde AP-fonden, medan den motsvarande 
högre avkastningen tillfaller fonderna och 
därmed fondspararna. Ur ett helhetsperspektiv 
gynnar de resultatberoende avgifterna fond-
andelsägarna och de tillförsäkras att de högre 
avgifterna endast utbetalas under förutsättning 
att en tillräckligt god avkastning uppnås. 

En tillfällig höjning av fondavgiften, i syfte 
hantera osäkerheten om intäkterna, bedöms inte 
vara förenlig med ambitionen att behandla olika 
generationer lika. En höjning av fondavgiften är 
också svår att genomföra praktiskt mot 
bakgrund av Pensionsmyndighetens rabatt-
system. Systemet innebär att fondförvaltarna 
måste lämna rabatt på ordinarie förvaltnings-
avgifter som överstiger 0,10 procent för 
räntefonder och 0,15 procent för övriga fonder. 
Systemet är utformat för att vara anpassat till de 
stordriftsfördelar som uppstår i fondförvaltning. 
Generellt gäller därför att bolag med ett högre 
förvaltat kapital betalar en högre rabatt än ett 
bolag med ett mindre förvaltat kapital. Syftet 
med rabattsystemet är att tillförsäkra 
premiepensionsspararna låga avgifter. För Sjunde 
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AP-fonden innebär systemet att endast en 
marginell andel tillfaller Sjunde AP fonden vid 
en eventuell höjning av förvaltningsavgifter.  

11.4 Politikens inriktning 

Som framgått ovan förändrades Sjunde 
AP-fondens uppdrag, fonder och produkter 
under 2010, inom ramen för förändringar i 
premiepensionssystemet. Frågan är vilka krav 
den nya förvaltningsmodellen ställer på Sjunde 
AP-fonden för att vara framgångsrik.  

Sjunde AP-fondens styrelse har ansvaret för 
att fastställa och utvärdera fondernas 
övergripande mål. Regeringen i sin tur är ålagd 
att i efterhand utvärdera verksamheten och 
kommer i det sammanhanget att följa upp 
frågan.  

11.5 Budgetförslag 

Kredit på räntekonto och låneram för Sjunde 
AP-fonden 

 
Regeringens förslag: För Sjunde AP-fondens 
verksamhet får regeringen för 2011 dels besluta 
om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i 
anläggningstillgångar som används i verksam-
heten till ett belopp av 5 000 000 kronor, dels 
besluta om kredit på räntekonto i Riksgälds-
kontoret till ett belopp av 185 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Mot bakgrund 
av dels osäkerheten kring effekterna av ett 
förändrat uppdrag för Sjunde AP-fonden, dels 
osäkerheten kring den framtida marknads-
utvecklingen, bedömer regeringen att det, i 
likhet med föregående år, för 2011 finns behov 
av en högre säkerhetsmarginal för att tillgodose 
ett eventuellt likviditetsbehov om fondkapitalet 
kraftigt minskar. Regeringen föreslår därför att 
riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om 
en kredit i Riksgäldskontoret omfattande högst 
185 miljoner kronor. Regeringen avser dock att 
bevilja Sjunde AP fonden en ram för kredit på 
räntekonto om 175 miljoner kronor, dvs. samma 
nivå som för 2010. Den högre ramen utgör en 

möjlighet för regeringen att med mycket kort 
varsel fatta beslut om att utöka krediten om 
förutsättningarna skulle ändras, t.ex. genom ett 
utflöde av fondkapital från Sjunde AP-fonden 
eller en negativ utveckling på de finansiella 
marknaderna. 

En oförändrad ram på 5 miljoner kronor 
avseende lån för finansiering av anläggnings-
tillgångar under 2011 bedöms vara tillräcklig. 
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12 Kapitalhöjningar i vissa internationella 
finansiella institutioner

12.1 Omfattning 

Området omfattar Sveriges deltagande i 
kapitalhöjningar i vissa internationella finansiella 
institutioner: Internationella återuppbyggnads- 
och utvecklingsbanken (IBRD), Europeiska 
utvecklingsbanken (EBRD) och Nordiska 
investeringsbanken (NIB). Budgetförslaget och 
regeringens överväganden gällande kapital-
höjningen i IBRD återfinns under utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd avsnitt 3.7 eftersom den 
del av kapitalhöjningen i IBRD som ska inbetalas 
kommer att belasta biståndsbudgeten. 

12.2 Mål 

Målet för de internationella finansiella 
institutionernas verksamhet är att främja en håll-
bar ekonomisk utveckling och bidra till finansiell 
stabilitet. Målet med kapitalhöjningarna är att 
institutionerna ska kunna bedriva sin verksamhet 
ändamålsenligt och effektivt inom sina mandat 
samt bidra till att hantera effekterna av den 
ekonomiska och finansiella krisen.  

12.3 Resultatredovisning 

12.3.1 Resultat 

Regeringen lämnade den 11 mars 2010 skrivelsen 
Redovisning av verksamheten i Internationella 
valutafonden, Världsbanken och de regionala 

utvecklingsbankerna under 2008–2009 till riks-
dagen (skr. 2009/10:153, yttr. 2009/10:FiU4y, 
bet. 2009/10:UU18, rskr. 2009/10:345). I 
skrivelsen redogörs för institutionernas verk-
samheter under 2008 och 2009 samt för 
regeringens bedömning av dessa. Institutionerna 
har i samband med krisen svarat upp väl mot 
ökade behov av utlåning. De har dock stadge-
mässiga utlåningsbegränsningar och interna 
finansiella ramverk för att fastställa att ut-
låningen är finansiellt hållbar. Den ökade ut-
låningen har medfört att institutionerna närmat 
sig tröskelvärdena för de utlåningsvolymer som 
bedöms som långsiktigt hållbara. För att kunna 
möta det ökade behovet av finansiering, och 
därigenom bidra till krisbekämpningen samt till 
en hållbar ekonomisk utveckling i medlems-
länderna, har institutionerna efterfrågat kapital-
höjningar.  

12.3.2 Analys och slutsatser 

Som en följd av den finansiella och ekonomiska 
krisen har de internationella finansiella 
institutionernas betydelse i det globala finansiella 
systemet ökat. Bristen på krediter på marknaden 
har gjort att efterfrågan på lån från 
institutionerna ökat i såväl avancerade 
ekonomier som medel- och låginkomstländer. 
Institutionerna har generellt sett hanterat krisens 
stora utmaningar väl. Behovet av finansiering 
väntas kvarstå på en relativt hög nivå under de 
närmaste åren. Senare, när situationen 
normaliserats, bör behovet av finansiering 
minska. Kapitalhöjningarna bör därför till en del 
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ha en temporär karaktär. Genom de föreslagna 
kapitalhöjningarna får de finansiella 
institutionerna ökade resurser att möta de behov 
som krisen fört med sig.  

12.4 Politikens inriktning 

De internationella finansiella institutionerna 
fyller en viktig funktion i det internationella 
samarbetet. Kärnan i deras verksamhet är 
finansiering av samhällsnyttiga projekt i verk-
samhetsländerna inom områden som infra-
struktur, miljö, klimat, social infrastruktur (t.ex. 
sjukvård och bostäder) och innovation samt 
finansiering för utveckling av den privata 
sektorn. Fokus ligger på regioner och sektorer 
där utbudet av marknadsfinansiering är lågt.  

Finansieringen är till stor del av långfristig 
karaktär och leder ofta till att även kommersiella 
aktörer bidrar med finansiering eftersom dessa 
ser institutionernas deltagande som en kvalitets-
stämpel som främjar god riskdelning. Förutom 
finansiering bidrar institutionerna även med råd-
givning och tekniskt stöd. Deras insatser finan-
sieras huvudsakligen genom upplåning på de 
internationella finansiella marknaderna, men 
även genom avkastning på det ägarkapital som 
betalats in av medlemsländerna och av 
inkomsterna från de olika verksamheterna.  

De internationella finansiella institutionerna 
spelar en värdefull roll för att främja en hållbar 
ekonomisk utveckling, en global ekonomisk och 
finansiell stabilitet och en övergång till mark-
nadsekonomi samt för att bekämpa fattigdom.  

G20, en informell grupp av världens största 
ekonomier, har i samband med finanskrisen 
blivit ett centralt organ för global koordinering 
av krishanteringen. I samband med sina möten 
under 2009 enades länderna inom G20 om att 
säkerställa att de internationella finansiella 
institutionerna har tillräckliga resurser för att 
möta det ökade behov av finansiering som har 
följt med finanskrisen. Finanskrisen har medfört 
att de internationella finansiella institutionerna 
behövt axla en större roll då privat finansiering 
kraftigt minskade. 

G20 anser att ökade resurser samt en ökad 
effektivitet, legitimitet och anpassningsförmåga 
är nödvändiga för att göra institutionerna till 
effektiva verktyg för att bidra till ekonomisk 
återhämtning och motarbeta framtida kriser. 

Liknande slutsatser har dragits i samband med 
möten i respektive institutions policyskapande 
organ, där samtliga medlemsländer inklusive 
Sverige är representerade. 

Mot denna bakgrund har flera internationella 
finansiella institutioner efterfrågat kapital-
höjningar. Kapitalhöjningar har redan beslutats i 
Europeiska investeringsbanken (prop. 
2008/09:116, bet. 2008/09:FiU36, rskr. 
2008/09:200) och Asiatiska utvecklingsbanken 
(prop. 2009/10:1 utg.omr. 7, bet. 2009/10:UU2, 
rskr. 2009/10:88). Kapitalhöjningar är även 
aktuella i Afrikanska utvecklingsbanken och 
Interamerikanska utvecklingsbanken (se 
utg.omr. 7 avsnitt 3.7). 

Sverige har verkat för att institutionerna ska 
ha tillräcklig kapacitet för att kunna hantera nya 
utmaningar, men har samtidigt intagit en restrik-
tiv hållning till kapitalhöjningar. Sverige har 
betonat att förslag om permanenta kapital-
höjningar ska baseras på noggranna analyser av 
institutionernas långsiktiga resursbehov och av 
hur de begränsade resurserna ska kunna används 
så effektivt som möjligt. Tillfälligt ökade 
kreditvolymer bör reduceras när behoven åter 
har normaliserats. Sverige har vidare betonat att 
institutionerna ska utveckla och effektivisera sin 
verksamhet i enlighet med varje institutions 
komparativa fördel och kärnmandat samt att 
verksamhetens resultat noggrant ska följas upp. 
Institutionerna bör med sin finansiering bidra till 
att åtgärda marknadsmisslyckanden och ge ett 
mervärde jämfört med annan finansiering samt 
fungera som en hävstång för andra, särskilt 
privata, aktörers medverkan som finansiärer. 
Sverige har fått ett bra genomslag för dessa 
synpunkter och utformningen av kapital-
höjningarna svarar mot det som Sverige verkat 
för. Därför anser regeringen att de aktuella 
kapitalhöjningarna i IBRD, EBRD och NIB bör 
genomföras så att dessa institutioner ska kunna 
svara upp mot de ökade krav som ställs till följd 
av finanskrisen. Regeringen har därför i 
institutionernas beslutande organ ställt sig 
bakom förslagen till kapitalhöjningar.  

De internationella finansiella institutionernas 
ägarkapital består dels av en mindre del inbetalt 
kapital, dels av en större del garantikapital. Det 
inbetalda kapitalet disponeras av institutionerna i 
den löpande verksamheten, medan garanti-
kapitalet stärker institutionernas kreditvärdighet 
och ger lägre upplåningskostnader på mark-
naden, vilket möjliggör goda lånevillkor för 
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institutionernas låntagare. Garantikapitalet 
betalas inte ut till institutionerna utan medlems-
länderna förbinder sig att tillhandahålla det vid 
behov.  

I de fall låntagare inte kan betala tillbaka lån 
täcks förlusterna först och främst av 
institutionens reserver. De aktuella 
institutionerna har från sina vinster ackumulerat 
betydande reserver som fungerar som 
riskbuffertar. Det är först om institutionerna 
drabbas av mycket stora förluster som medlems-
ländernas garantikapital skulle kunna behöva tas 
i anspråk. Det faktum att institutionerna är 
prioriterade fordringsägare, samt deras långa 
erfarenhet av att bedöma och hantera kredit-
risker, ger goda förutsättningar för att garanti-
åtagandena inte ska behöva tas i anspråk. De 
finansiella institutionernas utlåningsbegräns-
ningar ska vidare säkerställa att utlåningen är 
hållbar. Utlåningsbegränsningarna utgår vanligt-
vis från att utlåningen sätts i relation till ägar-
ländernas totala kapitalinsats (dvs. både inbetalt 
och garanterat kapital) och institutionens upp-
byggda reserver. Det har hittills inte förekommit 
att garantikapital i någon av de aktuella 
institutionerna behövt infrias. 

De aktuella höjningarna av garantikapital 
påverkar inte statsbudgetens saldo, statsskulden 
eller det finansiella sparandet. Det beror på att 
garantikapital till vissa internationella finansiella 
institutioner är undantagna från de krav på 
avsättningar till Riksgäldskontorets garantireserv 
som generellt gäller för statliga garantier (prop. 
2001/02:1 Förslag till statsbudget, finansplan 
m.m. avsnitt 7.2.3, bet. 2001/02:FiU1 s. 290–
292).  

 

Diagram 12.1 Sveriges ägarkapital i NIB, EBRD och IBRD, 
före och efter de föreslagna kapitalhöjningarna 
Miljarder SEK 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Före Efter Före Efter Före Efter

NIB EBRD IBRD

Inbetalt kapital

Garantikapital

Källa: Egna beräkningar.
Anmärkning: Beloppen i svenska kronor är avrundade och beroende av 
växelkursen med euro och do llar. Procentsiffrorna avser garantikapitalets andel av 
det to tala kapitalet. 

90%

14,5

74%

79%

20,3

94%

94%

4,3

6,5

13,2

17,5
92%

 

12.5 Budgetförslag 

12.5.1 Kapitalhöjning i Europeiska 
utvecklingsbanken (EBRD) 

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att 
Sverige medverkar i kapitalhöjningen i 
Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) samt 
bemyndigar regeringen att ikläda staten 
betalningsansvar i form av statliga garantier till 
EBRD som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
uppgår till ett belopp om högst 541 590 000 
euro. 

 

Skälen för regeringens förslag: EBRD:s 
uppdrag är att främja övergången till marknads-
ekonomi i de tidigare planekonomierna i 
Central- och Östeuropa och Centralasien. 

EBRD ska enligt sina stadgar göra en översyn 
av sitt kapital minst vart femte år. Den fjärde 
översynen, CRR4, tidigarelades ett år med 
anledning av G20:s ovannämnda uppmaning till 
de internationella finansiella institutionerna att 
se till att deras kapital är tillräckligt för att de ska 
kunna medverka i krisbekämpningen.  

Utfallet av kapitalöversynen, som avser 2011–
2015, innefattar överenskommelser om bankens 
verksamhetsvolymer, strategiska inriktning, 
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geografiska prioriteringar samt kapitalhöj-
ningens finansiella konstruktion och villkor.  

När det gäller verksamhetsvolymen (lån, 
aktiekapital, garantier) är avsikten att banken ska 
kunna ha en volym på upp till 9 miljarder euro 
per år 2010–2012 och upp till 8,5 miljarder euro 
per år 2013–2015. Denna volym är väsentligt 
högre än den som gällde före den ekonomiska 
och finansiella krisen. EBRD har ett krav i sina 
stadgar på att utestående lån, aktiekapital och 
garantier högst får motsvara summan av 
garantikapitalet, det inbetalda kapitalet och 
bankens reserver. Bankens prognoser visar att de 
planerade verksamhetsvolymerna inte är möjliga 
utan en höjning av kapitalet. 

Efter omfattande analysarbete och 
diskussioner mellan bankens medlemsländer 
slutfördes översynen vid bankens årliga guver-
nörsmöte i maj 2010. Guvernörsstyrelsen fattade 
då beslut om en 50-procentig höjning av 
bankens kapital med 10 miljarder euro till totalt 
30 miljarder euro.  

EBRD:s verksamhet är inriktad på den privata 
sektorn. Den strategiska inriktningen för CRR4-
perioden innefattar stöd till institutions-
uppbyggnad, företagssektorn, den finansiella 
sektorn, energieffektivitet och utbyggnad av 
infrastruktur. Genomgående gäller att EBRD 
ska främja miljömål. Geografiskt görs för 
CRR4-perioden en prioritering av de verksam-
hetsländer som ligger tidigt i transitions-
processen (Centralasien, Vitryssland, Ukraina, 
Moldavien och Kaukasus) samt därutöver västra 
Balkan och det nya verksamhetslandet Turkiet.  

När det gäller kapitalhöjningens finansiella 
konstruktion och villkor valdes en icke tidigare 
använd modell som ansågs lämplig med hänsyn 
till det delvis tillfälliga behovet och stats-
finansiella begränsningar hos ägarna. Höjningen 
fördelas på 1 miljard euro i inbetalt kapital och 9 
miljarder euro i garantikapital. Det inbetalda 
kapitalet ökas genom en överföring från bankens 
reserver, dvs. ackumulerade vinstmedel. Andelen 
garantikapital är hög jämfört med tidigare 
tillskott av ägarkapital i banken, då andelen 
uppgått till 75 procent. Med den valda konstruk-
tionen behövs inte någon inbetalning från 
ägarna.  

Höjningen av garantikapitalet ska enligt 
guvernörsstyrelsens beslut ha en temporär 
karaktär. Skälet till detta är att höjningen 
motiveras av den globala krisen. När effekterna 
av krisen klingat av i verksamhetsregionen bör 

banken återgå till sin tidigare verksamhetsvolym. 
Då bör också en del av garantikapitalet kunna 
återföras till ägarna. De exakta reglerna och 
villkoren för återföringen utgör en del av 
guvernörsstyrelsens överenskommelse om 
kapitalhöjningen. En beräkning av återföringens 
storlek ska göras 2015, enligt vilken 87 procent 
av det icke utnyttjade stadgeenliga kapitalet ska 
vara kvar i banken, medan det överskjutande 
kapitalet återförs. Återföringen förväntas enligt 
dagens prognoser bli ca 20 procent av kapital-
höjningen, men kan bli större, mindre eller helt 
utebli beroende på variationer i bankens 
utlåning, resultat och växelkursutveckling i för-
hållande till prognoserna. Hänsyn kommer även 
att tas till bankens finansiella ställning och det 
vid den tiden rådande ekonomiska läget.  

Sverige har i samband med kapitalöversynen 
ställt sig positivt till att EBRD tillförsäkras 
resurser för att fortsätta med sin tillfälliga, 
extraordinära aktivitetsökning för att motverka 
krisen i en region som till stor del utgör Sveriges 
närområde. Sverige har vidare stött inriktningen 
att ingen direkt inbetalning från ägarna ska göras 
och har verkat för en återföring av det 
garantikapital som inte behövs efter krisen. 

För svensk del innebär medverkan i kapital-
höjningen att Sverige har möjlighet att teckna 
upp till 20 529 andelar om vardera 10 000 euro i 
garantikapital, dvs. 205 290 000 euro mot-
svarande ca 2,0 miljarder kronor. Vidare har 
Sverige tilldelats 2 303 andelar om vardera 10 000 
euro, dvs. sammanlagt 23 miljoner euro, i 
inbetalt kapital genom överföring från bankens 
reserver. Sveriges kapitalandel i EBRD uppgår 
till 2,3 procent och förblir oförändrad om 
Sverige deltar i kapitalhöjningen fullt ut (under 
förutsättning att samtliga ägare tecknar maximalt 
antal andelar, vilket förväntas ske).  

Regeringen anser att EBRD utför en viktig 
uppgift och att banken har svarat för viktiga 
bidrag i krisbekämpningen. EBRD:s insatser för 
finansiell stabilitet i Baltikum har haft direkta, 
gynnsamma effekter på svensk ekonomi. Den 
ekonomiska krisens effekter ser ut att dröja kvar 
längre i EBRD:s verksamhetsregion än i andra 
delar av världen, och de finansiella marknaderna i 
regionen förväntas inte kunna fungera normalt 
förrän återhämtningen kommit längre. Det är 
därför viktigt att EBRD genom kapitalhöjningen 
får finansiella möjligheter att upprätthålla och 
utöka sin verksamhetsvolym.  
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Genom att teckna ytterligare garantikapital tar 
Sverige på sig mer risk. Denna risk är beroende 
av bankens resultat, utlåningspolitik, finansiella 
ställning och dess status som prioriterad 
fordringsägare. EBRD verkar generellt sett i en 
riskfylld miljö, eftersom utlåningen i hög grad 
går till den privata sektorn i en svår ekonomisk 
miljö. Erfarenheten visar dock att banken trots 
detta lyckats väl med att begränsa sina 
kreditförluster, även under krisen. Med 
undantag för 2009 och 2010 har banken alltid 
gått med vinst. Bankens reserver (ackumulerade 
vinster) uppgick per den 31 december 2009 till 6 
317 miljoner euro, vilket motsvarade ca 25 
procent av de utestående lånen. Det finns 
därmed en betydande buffert som kan användas 
innan det blir aktuellt att söka infriande av 
ägarnas garanti eller be dem om ytterligare 
kapitaltillskott. Det bör tilläggas att bankens 
ovan nämnda låga stadgemässiga förhållande 
(1:1) mellan total utlåning och kapital är ett 
uttryck för att banken ska kunna verka i en 
riskfylld miljö med bibehållen stark kapitalbas.  

12.5.2 Kapitalhöjning i Nordiska 
investeringsbanken (NIB) 

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att 
Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Nordiska 
Investeringsbanken (NIB) samt bemyndigar 
regeringen att ikläda staten betalningsansvar i 
form av statliga garantier till NIB som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp 
om högst 1 963 299 161 euro.  

Riksdagen godkänner ändringen av stadgarna i 
NIB som innebär att kapitalstocken ökar i 
enlighet med kapitalhöjningen.  

 

Skälen för regeringens förslag: NIB ägs av de 
nordiska och baltiska länderna. Bankens uppdrag 
är att främja hållbar tillväxt i ägarländerna genom 
att tillhandahålla långfristig finansiering till 
projekt som främjar konkurrenskraft och miljö. 
NIB:s prioriterade sektorer är miljö, klimat, 
energi, transport och logistik samt innovation. 
Utlåningen är fokuserad på den privata sektorn, 
men sker också i viss utsträckning till den 
offentliga sektorn. NIB ger lån på marknads-
mässiga villkor till projekt i främst Norden och 
Baltikum, men även i viss utsträckning utanför 
ägarländerna. Utlåningen utanför ägarländerna 

garanteras av särskilda reserver och ägargarantier. 
Den aktuella kapitalhöjningen avser utlåningen i 
ägarländerna. 

NIB har närmat sig de utlåningsbegränsningar 
som är reglerade i bankens stadgar, dvs. en total 
utlåning om högst 250 procent av ägarkapitalet 
och bankens reserver. NIB har efterfrågat en 
kapitalhöjning dels för att kunna svara på den 
ökade efterfrågan på finansiering i samband med 
finanskrisen, dels eftersom NIB bedömer att 
behovet av finansiering från banken av följande 
skäl även fortsättningsvis kommer att ligga på en 
hög nivå: 

– Det finns långsiktiga investeringsbehov i 
ägarländerna inom NIB:s fokussektorer, främst 
inom sektorerna miljö, energi och infrastruktur. 

– Det finns stora behov av finansiering för att 
möta klimatförändringarna och förbättra miljön 
i Östersjöområdet. 

– Tillgången på finansiering från marknaden, 
särskilt långfristiga lån, förväntas vara fortsatt låg 
de kommande åren på grund av större för-
siktighet och striktare reglering.  

NIB:s guvernörsstyrelse fattade i juni 2010 
enhälligt beslut om en kapitalhöjning. NIB:s 
garantikapital ska enligt beslutet öka med 2 
miljarder euro till totalt 6 141 903 086 euro. Hela 
kapitalhöjningen består av garantikapital, vilket 
innebär att det inte krävs någon inbetalning från 
ägarna. Beslutet förutsätter en ändring av NIB:s 
stadgar för att dessa ska återge bankens korrekta 
kapitalstock efter kapitalhöjningen.  

I likhet med vad som gäller för kapital-
höjningen i Europeiska utvecklingsbanken 
(EBRD) finns ett temporärt inslag i överens-
kommelsen om kapitalhöjning i NIB. En ny 
översyn av kapitalbehovet ska göras 2015. Över-
synen innehåller en möjlighet till återföring av 
delar av kapitalhöjningen till ägarländerna. Enligt 
överenskommelsen kan det kapital återföras som 
inte behövs för att uppnå en 70-procentig 
nyttjandegrad av bankens utlåningstak. Denna 
konstruktion har valts för att skapa en viss 
flexibilitet beroende på hur tillgången på finan-
sierig på marknaderna och behovet av NIB:s 
utlåning utvecklar sig. Kapitalhöjningen kom-
bineras vidare med ett totalt tak på utlåningen 
under 2011–2015 på 9 miljarder euro. Enligt 
bankens prognoser för utlåningen och resultatet 
under perioden innebär detta att ca 20 procent av 
kapitalhöjningen kommer att kunna återföras 
efter översynen 2015. Det faktiska utfallet kan 
dock bli både större och mindre beroende på 
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variationer i bankens utlåning, resultat och växel-
kursutveckling i förhållande till prognoserna. 

Kapitalhöjningen kombineras också med ett 
stärkt fokus på NIB:s kärnmandat att främja 
konkurrenskraft och miljö. I överenskommelsen 
finns därför mål om att 90 procent av all ny 
utlåning ska ske inom bankens fokussektorer 
och att 90 procent av bankens projekt ska 
bedömas ha en god eller utmärkt mandat-
uppfyllnad enligt bankens bedömningsskala. 
Dessa mål är högre än de resultat som banken 
uppvisat tidigare. 

Regeringen anser att NIB spelar en viktig roll 
för att genomföra EU:s strategi för Östersjö-
regionen genom att finansiera projekt som 
stärker regionens konkurrenskraft och förbättrar 
Östersjöns miljö, samt även för att finansiera 
klimatsatsningar. NIB fungerar som ett 
alternativ när tillgången på långfristig finan-
siering på marknaden är låg. Sverige har i kapital-
höjningsdiskussionerna verkat för och fått stöd 
för dels ett höjt fokus på bankens mandat-
uppfyllnad, dels en restriktiv ansats genom att en 
del av kapitalhöjningen kan komma att återföras 
efter kapitalöversynen 2015. 

Sveriges del av kapitalhöjningen är 
601 380 000 euro, motsvarande ca 5,7 miljarder 
kronor. Kapitalhöjningen fördelas mellan ägar-
länderna i enlighet med en fördelningsnyckel 
baserad på ett genomsnitt av respektive lands 
bruttonationalinkomst (BNI) för 2007 och 
2008. Sveriges ägarandel i NIB är i dagsläget 36,7 
procent, men kommer efter kapitalhöjningen att 
bli 34,6 procent. Förändringen beror på att den 
svenska BNI:n nu är något mindre i förhållande 
till ägarländernas totala BNI än vad som var 
fallet vid tidigare kapitalhöjningar. 

Genom att teckna ytterligare garantikapital tar 
Sverige på sig mer risk. Denna risk är beroende 
av bankens resultat, utlåningspolitik, finansiella 
ställning, samt dess status som prioriterad 
fordringsägare. NIB bedöms dock ha en god 
förmåga att bedöma och hantera risk. Bankens 
resultat har hittills varit positivt alla år utom 
2008, då bankens finansiella instrument tappade 
mycket i värde på grund av finanskrisen. Under 
2009 uppnåddes återigen ett positivt resultat. 
Bankens reserver (ackumulerade vinster) 
uppgick per den 31 december 2009 till 1 623 
miljoner euro, vilket motsvarar ca 12 procent av 
de utestående lånen. NIB ger normalt utdelning 
till ägarländerna. Detta skedde dock inte för 
2008 och 2009. Utdelningarna förväntas nu 

återupptas då NIB:s kapitalsituation har stärkts. 
I nominella termer har ägarländerna erhållit mer i 
form av ackumulerade utdelningar än summan 
av det kapital som de betalat in.  

12.5.3 1:14 Vissa garanti- och 
medlemsavgifter 

Tabell 12.1 Anslagsutveckling för 1:14 Vissa garanti- och 
medlemsavgifter 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 063 

 

   
Anslags- 
sparande 323

 
2010 

 
Anslag 

 
2 200 

 

 
Utgifts- 
prognos 1 897

2011 Förslag 2 370    

2012 Beräknat 2 370    

2013 Beräknat 2 370    

2014 Beräknat 2 370    

 
Anslaget används för att finansiera Sveriges 
årliga medlemsavgifter i Europarådets utveck-
lingsbank (CEB), Bruegel samt i European 
Institute of Public Administration (EIPA).  

I enlighet med garantimodellen ska även 
anslaget kunna belastas om garantier till vissa 
internationella finansieringsinstitut behöver 
infrias. 

Anslaget används också för att finansiera 
garantiavgiften till Riksgäldskontoret för 
Sveriges Hus i Sankt Petersburg.  

Regeringens överväganden 

Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 200 2 200 2 200 2 200

Förändring till följd av:  

Beslut -400 -400 -400 -400

Överföring 
till/från andra 
anslag 550 550 550 550

Övrigt 20 20 20 20

Förslag/ 
beräknat 
anslag 2 370 2 370 2 370 2 370

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Anslaget ökades tillfälligt 2010 med 400 000 
kronor till följd av valutakursförändringar och 
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höjd avgift för medlemskap i Bruegel. Dessa 
medel återförs 2011 till anslaget 1:8 Ekonomi-
styrningsverket. 

Från och med 2011 ökas anslaget med 570 000 
kronor för EIPA-avgiften. Anslaget 1:1 Stats-
kontoret minskas samtidigt med motsvarande 
belopp.  

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 2 370 000 kronor. Även för 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 2 370 000 kronor. 
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13 Kredit till annan stat 

13.1 Omfattning 

Avsnittet Kredit till annan stat omfattar Sveriges 
krediter till Island och Lettland.  

13.2 Mål 

Målet för krediterna till andra stater är att genom 
internationellt samarbete mildra effekterna av 
den finansiella krisen i Sveriges närområde och 
bidra till att motverka att en finansiell kris i en 
stat sprids till andra stater och därigenom skapar 
allvarliga problem i det finansiella systemet 
regionalt.  

13.3 Resultatredovisning 

13.3.1 Bakgrund 

I första hand ges stöd till ett land i kris genom de 
internationella finansiella institutionerna. Ofta 
vänder sig ett land i en sådan situation till Inter-
nationella valutafonden (IMF) för att söka betal-
ningsbalansstöd, som syftar till att stabilisera 
ekonomin. EU kan också tillhandahålla vissa lån. 
Utlåningen från IMF och EU sker normalt inom 
ramen för ett- eller fleråriga stabiliserings- och 
reformprogram med mål för finans- och 
penningpolitiken på medellång sikt samt krav på 
strukturella reformer, som t.ex. åtgärder för att 
lösa problem i banksektorn. Vidare krävs att det 
berörda landets regering bedöms ha viljan och 
kapaciteten att genomföra det överenskomna 
ekonomiska åtgärdsprogrammet. Andra multi-

laterala finansieringsinstitutioner, t.ex. 
institutionerna inom Världsbanksgruppen, 
Nordiska investeringsbanken och Europeiska 
investeringsbanken kan också bistå med finan-
siering, men då främst som projektstöd till privat 
eller offentlig sektor.  

Det finns gränser för hur stora insatser IMF 
och EU kan göra för ett enskilt land. 
Institutionerna har i likhet med vanliga banker 
interna regler för riskexponering. Som ett 
komplement till IMF:s och EU:s insatser samt 
eventuell annan multilateral finansiering kan 
bilateralt stöd behöva ges i särskilda fall. Detta 
kan vara motiverat vid allvarliga kriser i enskilda 
länder, då det finns risk för särskilt långtgående 
konsekvenser, eller på grund av att en kris kan 
spridas regionalt. När kompletterande bilateralt 
stöd krävs tillfrågas företrädesvis länder med 
nära ekonomiska och politiska förbindelser till 
det krisdrabbade landet. Insatserna samordnas i 
sådana fall av de deltagande länderna, IMF och 
EU, i syfte att åstadkomma en rimlig bördeför-
delning. 

13.3.2 Island 

Riksdagen beslutade den 25 februari 2009 att 
bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om 
en kredit till Island om högst 6,5 miljarder 
kronor som ett tillägg till IMF:s finansiella stöd 
till Island (prop. 2008/09:106, bet. 
2008/09:FiU34, rskr. 2008/09:177). Den 25 juni 
2009 beslutade regeringen att underteckna 
låneavtal för en kredit till Island (dnr 
Fi2009/4680). Avtalen undertecknades den 1 juli 
2009. Krediten uppgår till 495 miljoner euro. 
Regeringen har i skrivelsen Villkoren för 
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Sveriges kredit till Island (skr. 2008/09:230, bet. 
2009/10:FiU8, rskr. 2009/10:20) redogjort för 
den ekonomiska situationen i Island, landets 
genomförande av det reformprogram som 
presenterats för IMF och villkoren för Sveriges 
kredit till Island.  

Sedan regeringen i juli 2009 beslutade 
skrivelsen angående Island har stabiliseringen av 
den isländska ekonomin fortsatt. En jämförelse 
mellan prognosen från det isländska finans-
ministeriet från maj 2009 som redovisades i 
skrivelsen och den isländska centralbankens 
senaste prognos från augusti 2010 visar följande 
förändringar. BNP-fallet har inte blivit så 
kraftigt som förväntades, främst på grund av en 
större privat konsumtion. Återgången till tillväxt 
bedöms dock nu ske något senare, 2011 i stället 
för 2010, främst till följd av mindre investe-
ringar. Inflationen har fortsatt att sjunka, dock i 
en något lägre takt än vad som hade förväntats.  

Efter den kraftiga deprecieringen av den 
isländska kronan i samband med finanskrisen 
stabiliserades kronan under inledningen av IMF-
programmet och har nu stärkts något. Den 
isländska centralbanken har kunnat fortsätta att 
sänka räntan. De fleråriga underskotten i bytes-
balanserna har minskat kraftigt. Den finans-
politiska konsolideringen fortsätter för att uppnå 
målet om ett primäröverskott 2011 och ett gene-
rellt budgetöverskott 2013. Arbetslösheten har 
under krisen ökat kraftigt från knappt 2 procent 
2008 till en förväntad nivå på 8,5 procent 2010. 

 
Tabell 13.1 Island. Ekonomiska nyckeldata 2009–2012 
Procentuell volymförändring om inte annat anges 

 2009 2010* 2011* 2012* 

BNP -6,5 -1,9 2,4 1,7 

Privat konsumtion  -14,6 0,5 3,3 3,5 

Offentlig konsumtion  -3 -3,2 -3,8 -2,4 

Bruttoinvesteringar  -49,9 -3,8 24,6 6,3 

Total export  6,2 -1,2 1,2 1,8 

Total import  -24 1,3 3,7 3,5 

Bytesbalans (% av BNP)  -3,8 -2,2 -3,7 -2,6 

Budgetsaldo (% av BNP) -12,4 -9,4 -5,3 -1,3 

Statsskuld (% av BNP) 105,1 119,9 110,7 105 

Arbetslöshet (% av 
arbetskraften)  

8 8,5 7,7 5,9 

Inflation (årssnitt %)  12 5,7 2,8 2,2 
* Prognos  
Källa: Isländska centralbanken, augusti 2010, och IMF. 

 
Islands ekonomiska reformprogram, som stöds 
av IMF, syftar främst till att stabilisera växel-

kursen, rekonstruera banksystemet och uppnå 
hållbara offentliga finanser. Islands genom-
förande av reformprogrammet fortsätter. Efter 
vissa förseningar godkändes den första program-
översynen i IMF:s styrelse den 28 oktober 2009, 
den andra översynen den 16 april 2010 och den 
tredje översynen den 29 september 2010. 
Programmet löpte ursprungligen till utgången av 
november 2010, men har sedermera förlängts till 
utgången av augusti 2011.  

Den isländska ekonomin står inför fortsatta 
utmaningar. Det är av stor vikt att förtroendet 
för Island stärks på de internationella finans-
marknaderna. En fortsatt ambitiös finanspolitisk 
konsolidering, närmast i budgeten för 2011, är 
viktig för att säkra den medelfristiga hållbarheten 
i de offentliga finanserna, inklusive en minskan-
de statsskuld. Ytterligare arbete med reformer 
och omstrukturering av den finansiella sektorn 
är också viktigt. 

Islands efterlevnad av landets internationella 
åtaganden, inklusive EU:s insättningsgaranti-
direktiv som är en del av EES-avtalet, är också 
viktig för att stärka förtroendet för Island på de 
internationella finansmarknaderna. Enligt direk-
tivet ska ett land ha ett insättningsgarantisystem 
som betalar ut ersättning till insättare i kredit-
institut som auktoriseras i landet, om insätt-
ningar upp till ett visst belopp blir indisponibla. 
Garantisystemet ska även omfatta insättningar 
som gjorts i kreditinstitutets filialer i andra 
medlemsstater. Det är därför angeläget att en 
överenskommelse kan nås mellan Island och 
Storbritannien respektive Nederländerna om att 
täcka de belopp som betalats ut från dessa 
länders garantisystem för att ersätta insättare i 
isländska Landsbankis filialer (Icesave) i Stor-
britannien och Nederländerna. En stor del av 
garantiåtagandena förväntas kunna täckas av 
avyttringar av Landsbankis tillgångar. Stor-
britannien och Nederländerna har gjort åtagan-
den att ställa upp med lån till Island så att landet 
kan återbetala garantibeloppen, men inget slut-
ligt avtal om dessa s.k. Icesave-lån har ännu 
ingåtts.  

Efter det att Island återvunnit förtroendet på 
de internationella finansmarknaderna kommer 
landet kunna avskaffa restriktionerna för valuta-
växling och kapitalkontrollerna. 

Den svenska krediten är en del av de nordiska 
ländernas (Danmark, Finland, Norge och 
Sverige) krediter till Island på totalt 1,775 miljar-
der euro. Utlåningen från de nordiska länderna 
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sker inom ramen för Islands IMF-program och 
utbetalningarna av de bilaterala lånen sker i fyra 
lika stora belopp, i takt med att IMF:s styrelse 
godkänner sina översyner av IMF-programmet.  

De nordiska långivarna har uppställt ett 
generellt villkor om att Island ska fortsätta att 
leva upp till sina internationella åtaganden, 
inklusive vad som gäller enligt insättnings-
garantidirektivet. Innan IMF:s styrelse godkände 
den första översynen av IMF-programmet 
kunde den isländska regeringen redovisa fram-
steg i förhandlingarna med Storbritannien och 
Nederländerna och inför de andra respektive 
tredje översynerna av IMF-programmet gjorde 
den isländska regeringen förnyade åtaganden att 
nå en överenskommelse med Storbritannien och 
Nederländerna i frågan.  

Efter godkännandet av den första översynen 
av IMF-programmet begärde Island i slutet av 
december 2009 utbetalning av knappt 70 procent 
av den tillgängliga första fjärdedelen av de 
nordiska krediterna, eller 300 miljoner euro, 
varav Sveriges del var 84 miljoner euro. 
Resterande del av den första utbetalningen, 
143,75 miljoner euro, senarelades i enlighet med 
Islands önskemål. Efter godkännandet av den 
andra IMF-översynen betalades det andra del-
beloppet och det återstående lånebeloppet efter 
den första översynen ut i slutet av juni 2010. 
Därmed har totalt hälften av de nordiska 
krediterna utbetalats till Island, dvs. totalt 887,5 
miljoner euro, varav 247,5 miljoner euro härrör 
från Sverige.  

Ytterligare framsteg för att nå en överens-
kommelse mellan Island och Storbritannien 
respektive Nederländerna om Islands åtaganden 
enligt insättningsgarantidirektivet kommer vara 
viktiga framöver.  

13.3.3 Lettland 

Riksdagen bemyndigade den 17 december 2009 
regeringen att under 2010 besluta om kredit till 
Lettland om högst 720 miljoner euro som ett 
tillägg till IMF:s och EU:s finansiella stöd till 
Lettland. Den svenska krediten är en del av de 
nordiska ländernas (Danmark, Estland, Finland, 
Norge och Sverige) krediter till Lettland på 
totalt 1,9 miljarder euro. Riksdagen tillkännagav 
också som sin mening att det var viktigt att 
regeringen återkom till riksdagen med infor-
mation om villkoren för krediten i samband med 

den första utbetalningen av krediten (prop. 
2009/10:1 utg.omr. 2, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 
2009/10:163).  

Regeringen beslutade den 23 juni 2010 att 
underteckna låneavtal för en kredit till Lettland 
(dnr Fi2010/1673). Avtalen undertecknades den 
21 september 2010. Krediten uppgår till 720 mil-
joner euro, vilket för närvarande motsvarar ca 6,8 
miljarder kronor. Regeringen gav samtidigt Riks-
gäldskontoret i uppdrag att handlägga krediten 
(dnr Fi2010/3500).  

Regeringen har i skrivelsen Villkoren för 
Sveriges kredit till Lettland (skr. 2009/10:244) 
redogjort för villkoren för krediten samt den 
ekonomiska situationen i Lettland. Av skrivelsen 
framgår att landets ekonomiska läge har 
stabiliserats och att möjligheterna att finansiera 
budgetunderskottet genom marknadsupplåning 
förbättrats avsevärt. Mot den bakgrunden har 
den lettiska regeringen förklarat att den tills 
vidare inte har för avsikt att begära någon 
utbetalning av de nordiska lånen eller andra 
bilaterala lån.  

Det ekonomiska läget i Lettland har sedan 
skrivelsen beslutades fortsatt att förbättras. 
Enligt preliminära uppgifter växte BNP under 
det andra kvartalet 2010 med 0,1 procent jämfört 
med första kvartalet. Därmed har BNP nu ökat 
under två kvartal i rad, vilket tyder på att utfallet 
för helåret 2010 kan bli väsentligt bättre än den 
tidigare förutsedda minskningen av BNP med 
3,5 procent. Under den senaste tolvmånaders-
perioden minskade BNP med 3 procent. 
Industriproduktionen och exporten fortsatte att 
öka under andra kvartalet 2010. Landets 
internationella konkurrenskraft verkar således ha 
förbättrats ytterligare. 
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14 God redovisningssed för företag och 
organisationer 

14.1 Omfattning 

Området omfattar Bokföringsnämnden och dess 
normgivning i redovisningsfrågor.  

14.2 Mål 

Bokföringsnämnden är statens expertorgan på 
redovisningsområdet och ansvarar för utveckling 
av god redovisningssed. Verksamheten ska också 
bidra till att förbättra standarden i mindre och 
medelstora företags redovisning. 

14.3 Resultatredovisning 

14.3.1 Resultat  

Bokföringsnämnden har under 2009 utfärdat 
kompletterande normgivning, biträtt Regerings-
kansliet i redovisningsfrågor, deltagit i utred-
ningar inom kommittéväsendet samt avgett 
yttranden om god redovisningssed till domstolar 
i olika frågor. Samtidigt har nämnden svarat på 
cirka 3 000 frågor från företag. Regeringen 
bedömer att måluppfyllelsen är god.  

Bokföringsnämnden har fortsatt arbetet med 
att förbättra myndighetens service och tillgäng-
lighet. Under året har hemsidan gjorts mer 
lättillgänglig.  

Under 2004 introducerades ett elektroniskt 
nyhetsbrev. Antalet prenumeranter har stadigt 

ökat och vid utgången av 2009 hade nyhets-
brevet ca 6 100 prenumeranter. 

Bokföringsnämnden arbetar med ett för 
nämnden stort och flerårigt projekt som syftar 
till att skapa fyra separata redovisningsregelverk 
utifrån organisationsform och storlek. Den 
första kategorin omfattar enskilda näringsidkare 
och handelsbolag som ägs av fysiska personer 
och som bedriver verksamhet i mindre omfatt-
ning. Kategori två omfattar aktiebolag och 
ekonomiska föreningar under en viss storlek 
samt de näringsidkare som inte kan eller vill till-
höra kategori ett. Den tredje kategorin omfattar 
större icke-noterade företag och de företag som 
skulle kunna tillämpa regelverken för kategori 
ett eller två men väljer att inte göra det. Den 
fjärde omfattar företag som i sin koncern-
redovisning följer de internationella redovis-
ningsreglerna (IFRS).  

Ett allmänt råd för enskilda näringsidkare i 
kategori ett togs fram 2006. Under 2009 har ett 
arbete pågått med att ta fram ett allmänt råd för 
de ideella föreningar som ingår i kategorin. Ett 
förslag till allmänt råd har remitterats och kom-
mer att beslutas under 2010.  

Under 2008 beslutades ett allmänt råd för 
mindre aktiebolag i kategori två. Ett allmänt råd 
för ekonomiska föreningar i samma kategori har 
beslutats under 2009. Reglerna kan tillämpas i 
årsredovisningar som upprättas per den 
31 december 2009 eller senare.  

Nämnden har under 2009 även arbetat med 
att ta fram ett allmänt råd för större icke-
noterade företag i den tredje kategorin. Ett för-
slag har remitterats.  
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14.3.2 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att nämnden i hög grad 
bidrar till att uppfylla målet för området.  

De redovisningsnormer som meddelas bidrar 
till att förbättra kvaliteten på företagens bok-
föring och bokslut vilket har stor betydelse för 
bl.a. skatteförvaltningens verksamhet. De ger 
också förutsättningar för banker och rådgivare 
att bättre kunna jämföra och analysera olika 
företags ekonomiska ställning. 

Bokföringsnämndens normgivning och infor-
mation har gjorts mera lättillgänglig och 
begriplig samt har blivit mer efterfrågad av små-
företag och yrkesverksamma inom redovisnings-
området. Ytterligare steg har tagits mot att skapa 
redovisningsregler som är enklare att tillämpa för 
företag samt finansiell information som är mer 
begriplig.  

Bokföringsnämnden har en betydande roll i 
regelförenklingsarbetet för att minska företagens 
administrativa kostnader. Det förenklingsarbete 
som bedrivits under flera år har gett resultat i 
form av ny lagstiftning som innehåller förenk-
lade redovisningsregler.  

14.4 Politikens inriktning 

Bokföringsnämnden ska arbeta för att främja 
utvecklingen av god redovisningssed i företagens 
bokföring och offentliga redovisning. Verksam-
heten ska även under 2011 inriktas mot att 
förenkla regler och minska företagens admini-
strativa kostnader.  

14.5 Budgetförslag 

14.5.1 1:13 Bokföringsnämnden 

Tabell 14.1 Anslagsutveckling för 1:13 Bokföringsnämnden 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
8 640 

 

  
Anslags- 
sparande 63

 
2010 

 
Anslag 

 
9 184 

 

1 
Utgifts- 
prognos 9 041

2011 Förslag 11 203   

2012 Beräknat 11 346 2 

2013 Beräknat 11 502 3 

2014 Beräknat 9 661 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 11 239 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 11 238 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 9 226 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Bokföringsnämndens 
förvaltningskostnader.  

Regeringens övervägande 

Tabell 14.2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:13 Bokföringsnämnden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 8 684 8 684 8 684 8 684

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 43 126 248 455

Beslut 2 500 2 524 2 559 524

Överföring 
till/från andra 
anslag -24 -24 -25 -25

Övrigt 3 36 36 23

Förslag/ 
beräknat 
anslag 11 203 11 346 11 502 9 661

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras.  
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Behovet av information om redovisningsregler 
till företag har ökat med anledning av flera 
aktuella förändringar i regelverket. Bokförings-
nämndens anslag ökas därför varaktigt med 
500 000 kronor från 2011. Vidare ökas anslaget 
med 2 000 000 kronor årligen under 2011, 2012 
och 2013 för att nämnden ska kunna slutföra 
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arbetet med att skapa fyra separata redovisnings-
regelverk.  

Anslaget minskas med 24 000 kronor från 
2011 till följd av ändrad finansiering av verk-
samhetsstödet för den statliga budgetprocessen.  

Anslaget minskas med 14 000 kronor från 
2014 till följd av att vissa gemensamma e-förvalt-
ningsprojekt genomförs. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 11 203 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 11 346 000 kronor. För 2013 beräk-
nas anslaget till 11 502 000 kronor. För 2014 
beräknas anslaget till 9 661 000 kronor. 
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15 Riksrevisionen 

15.1 Riksrevisionen 

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontroll-
makt och ansvarar för oberoende granskning av 
statlig verksamhet. Granskningen omfattar såväl 
effektivitetsrevision som årlig revision. Riks-
revisionen företräder Sverige som det nationella 
revisionsorganet i internationella sammanhang. 
Myndigheten ska bedriva internationellt utveck-
lingssamarbete och kan i övrigt inom sitt verk-
samhetsområde utföra uppdrag och tillhanda-
hålla tjänster internationellt. För sin verksamhet 
disponerar Riksrevisionen anslagen 1:15 
Riksrevisionen inom utgiftsområde 2 Samhälls-
ekonomi och finansförvaltning samt anslaget 1:5 
Riksrevisionen: Internationellt utvecklings-
samarbete inom utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd.  

15.2 Mål för Riksrevisionen  

15.2.1 Uppgifter  

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen. 
Målen för Riksrevisionens verksamhet tar sin 
utgångspunkt i den roll och de uppgifter som 
riksdagen lagt fast i regeringsformen och i annan 
lagstiftning. Riksrevisionen granskar hela 
beslutskedjan i den verkställande makten och 
förser riksdagen med ett kvalificerat besluts-
underlag. Detta ställer stora krav på myndig-
heten. Riksrevisionen måste präglas av hög 
effektivitet och kvalitet. Riksrevisionen bör 
sträva efter att utföra sina uppgifter på ett sådant 
sätt att myndigheten utgör ett föredöme i stats-
förvaltningen.  

15.2.2 Verksamhetsmål  

Riksrevisionen redovisar sin verksamhet i fyra 
verksamhetsgrenar: årlig revision, effektivitets-
revision, internationellt utvecklingssamarbete 
och omvärldsriktad verksamhet.  

Målet för den årliga revisionen är att i enlighet 
med god revisionssed och i tid avlämna 
revisionsberättelser avseende årsredovisningen 
för de granskningsobjekt som omfattas av lagen  
(2002:1022) om statlig revision.  

Målet för effektivitetsrevisionen är att genom 
granskningsverksamhet främja en sådan utveck-
ling att staten med hänsyn till allmänna samhälls-
intressen får ett effektivt utbyte av sina insatser. 
För granskningsverksamheten gäller vidare att 
den ska vara relevant och intressant, hålla hög 
kvalitet samt att den ska nå en hög verknings-
grad.  

Målet för det internationella utvecklingssam-
arbetet är att inom ramen för svensk bistånds-
politik stärka de nationella revisionsorganens 
kapacitet och förmåga att bedriva offentlig 
revision, stärka parlamentens kontrollmakt samt 
bidra till uppbyggnaden av en god förvaltning 
och korruptionsbekämpning i utvecklingsländer.  

Målet för verksamhetsgrenen omvärldsriktad 
verksamhet är att befästa och befrämja 
revisionens roll, nationellt och internationellt, 
samt att öka genomslaget av Riksrevisionens 
verksamhet.  
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15.3 Resultatredovisning  

15.3.1 Resultat 

Riksrevisionen nådde under 2009 ett tillfred-
ställande resultat inom samtliga av sina verksam-
hetsgrenar. Inom effektivitetsrevisionen slut-
fördes 30 effektivitetsgranskningar. Gransk-
ningen utfördes huvudsakligen inom ramen för 
de fastställda granskningsstrategierna. Den årliga 
revisionen av myndigheternas årsredovisningar 
för 2008 genomfördes enligt god sed, och 
samtliga 286 revisionsberättelser lämnades i rätt 
tid. Revisorsintyg lämnades i förekommande fall 
avseende myndigheternas delårsrapporter.  

Inom Riksrevisionens internationella utveck-
lingssamarbete genomfördes planerade 
aktiviteter huvudsakligen i enlighet med planen 
och den fastställda inriktningen. 

Den omvärldsriktade verksamheten ökade i 
omfattning, dels genom nya uppdrag inom 
ramen för den internationella organisationen för 
högre revisionsorgan (INTOSAI), dels genom 
ökade kommunikationsinsatser i anslutning till 
genomförda granskningar.  

Inför 2009 fanns det efter Riksrevisionens 
ekonomiska besparingar under 2008, ett stort 
behov av rekrytering och kompetensförstärk-
ning. Stora insatser har också genomförts under 
2009 för att säkerställa nödvändig kompetens, 
inte bara genom en ökning av antalet anställda, 
utan också genom ett större inslag av extern 
kompetens. Den externa kompetensen omfattar 
såväl kompetens i universitet och högskolor som 
Riksrevisionen samverkar med som andra 
konsulter. Granskningsverksamheten har varit 
prioriterad. Under 2009 har också flera 
investeringar och utvecklingsinsatser genomförts 
som inte kunde genomföras under 2008. 
Sammantaget har detta inneburit att de gemen-
samma kostnaderna har ökat något.  

Riksrevisionen har under 2009 inom samtliga 
verksamhetsgrenar fortsatt utvecklingen av 
kvalitetsinsatserna. Inom effektivitetsrevisionen 
har en studie genomförts i samarbete med 
Uppsala universitet i syfte att få till stånd en 
extern bedömning av kvaliteten i gransknings-
rapporterna och av hur kvaliteten utvecklas över 
tid. En första genomgång av ett antal gransk-
ningsrapporter från 2009 visade att dessa lever 
upp till kvalitetskraven. Studien gav även värde-
fulla erfarenheter för den fortsatta utvecklingen 

av ett system för extern kvalitetsbedömning av 
rapporter.  

Inom den årliga revisionen genomfördes en 
anpassning av vägledningar och kvalitetsarbete 
till nya internationella standarder. Här har också 
tydliggjorts att granskningen ska avse om 
årsredovisningen är rättvisande. En större enkät-
undersökning om hur de granskade myndig-
heterna uppfattar kvaliteten i den årliga 
revisionen genomfördes och visade ett gott 
resultat.  

Inom det internationella utvecklingssam-
arbetet har enkäter skickats till samtliga av Riks-
revisionens samarbetspartner i syfte att bedöma 
resultatet av samarbetsprojekten och Riks-
revisionens insatser inom ramen för dessa. Samt-
liga samarbetspartner har uttryckt sig positivt 
om samarbetet med Riksrevisionen.  

Inom den omvärldsinriktade verksamheten 
har insatserna ökat såväl nationellt som inter-
nationellt för att utveckla, men också sprida kun-
skap om revisionens roll och metoder. Uppfölj-
ningen av genomslaget av revisionens iakttagel-
ser har vidareutvecklats.  
 
Tabell 15.1 Kostnadernas fördelning mellan 
verksamhetsgrenarna (2009) 
Tusental kronor 

  

Årlig revision 118 929 

Effektivitetsrevision 132 758 

Internationellt utvecklingssamarbete  33 801 

Omvärldsriktad verksamhet  32 117 

15.3.2 Analys och slutsatser  

Resultaten av Riksrevisionens verksamhet 
redovisas i myndighetens årsredovisning. Riks-
revisionen redovisar även i en särskild rapport en 
uppföljning av genomförda granskningar.  

Riksrevisionens styrelse kan konstatera att 
Riksrevisionen har genomfört verksamheten så 
att målen nåtts och att verksamhetens volym 
2009 motsvarat anvisade medel under anslaget 
1:15 Riksrevisionen. Styrelsen bedömer därför att 
anslagstilldelningen de kommande åren endast 
bör påverkas av pris- och löneomräkningen.  

För anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete har 93,8 procent av anvisade 
medel utnyttjats. Styrelsen bedömer att verk-
samheten fortsatt bör bedrivas på en nominellt 
oförändrad nivå.  
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15.4 Revisionens iakttagelser  

Finansutskottet har uppdragit åt en revisions-
byrå att utföra extern revision av Riksrevisionen. 
Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt 
att Riksrevisionens årsredovisning är i allt 
väsentligt rättvisande.  

15.5 Budgetförslag  

15.5.1 1:15 Riksrevisionen  

Tabell 15.2 Anslagsutveckling för 1:15 Riksrevisionen 
Tusental kronor 

2009 Utfall 286 823  
Anslags- 
sparande 4 370

2010 Anslag 295 798 1 
Utgifts- 
prognos 297 468

2011 Förslag 299 031   

2012 Beräknat 302 119 2  

2013 Beräknat 306 567 3  

2014 Beräknat 313 782 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 299 198 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 299 438 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 299 587 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Riksrevisionens förvalt-
ningskostnader utom Riksrevisionens inter-
nationella utvecklingssamarbete som finansieras 
inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.  

Riksdagsstyrelsens yttrande  

Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen) ska 
yttra sig över Riksrevisionens budgetunderlag. 
Riksdagsstyrelsen yttrade sig den 19 maj 2010. 
Yttrandet saknar invändningar mot underlaget. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet  

Den årliga revision som Riksrevisionen utför är i 
allt väsentligt avgiftsbelagd. Inkomsterna tillförs 
inkomsttitel 2558 Avgifter för årlig revision.  

 

Tabell 15.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig 
revision, inkomsttitel 2558 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 119 673 118 760 913

Prognos 2010 124 200 126 000 - 1 800

Budget 2011 121 000 125 000 - 4 000

 
I början av 2009 sänktes taxorna för den årliga 
revisionen. Under 2009 ökade fakturerings-
graden med 2 procent till 94 procent. De sänkta 
taxorna resulterade i att endast en marginell 
skillnad mellan intäkter och kostnader uppstod. 
En översyn av taxorna görs årligen. I början av 
2010 beslutades om en ytterligare sänkning av 
taxorna för den årliga revisionen för att på längre 
sikt få intäkterna att överensstämma med 
myndighetens kostnader. 

Riksrevisionen utför även avgiftsfinansierad 
revision i internationella organisationer, t.ex. i 
det europeiska flygsäkerhetsorganet Eurocontrol 
och i den europeiska rymdorganisationen ESA.  

 
Tabell 15.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade 
internationella uppdrag 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 509 416 94

Prognos 2010 500 500 0

Budget 2011 500 500 0
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Riksrevisionens styrelses överväganden 

Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:15 Riksrevisionen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 295 798 295 798 295 798 295 798

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 1 618 4 522 8 705 15 710

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 1 715 1 900 2 167 2 378

Förslag/ 
beräknat 
anslag 299 031 302 119 306 567 313 782

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
Anslaget minskas med 100 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Riksrevisionens styrelse föreslår att anslaget 
1:15 Riksrevisionen för 2011 uppgår till 
299 031 000 kronor. För 2012, 2013 och 2014 
bör anslaget beräknas till 302 119 000 kronor, 
306 567 000 kronor respektive 313 782 000 
kronor.  

 
 

Riksrevisionens styrelses förslag: Riksrevisionen 
bemyndigas att för 2011 ta upp lån i Riksgälds-
kontoret för investeringar i anläggningstillgångar 
som används i verksamheten intill ett belopp av 
17 000 000 kronor. 
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1. Inledning 

Regeringen ger i denna bilaga en allmän beskriv-
ning av statsförvaltningens utveckling i termer av 
organisations- och strukturförändringar. Vidare 
redovisas bedömningar när det gäller framtida 
personalkonsekvenser. 

Regeringen lämnade våren 2010 en för-
valtningspolitisk proposition där regeringen 
redovisar inriktningen för förvaltningspolitiken 
(prop. 2009/2010:175).  

Regeringen redovisar årligen i budgetproposi-
tionen sin bedömning av den statliga arbetsgivar-
politiken och dess utveckling för riksdagen, se 
utg.omr. 2, avsnitt 5.3. I denna bilaga redovisas 
regeringens övergripande iakttagelser för 2009. 

2. Den statliga förvaltningens organisation 
och kostnader 

Sedan början av 1990-talet har antalet myndig-
heter minskat. Organisationsförändringar pågår 
kontinuerligt i statsförvaltningen i syfte att 
uppnå en ökad kvalitet och produktivitet i 
verksamheten. Antalet myndigheter fortsätter 
att minska. Den statliga förvaltningen består 
enligt Statistiska centralbyrån myndighets-
register för närvarande av 369 myndigheter. 
Registret uppdateras löpande.  

Kostnaderna för statens egen verksamhet 
uppgick 2009 till 217,4 miljarder kronor, vilket 
utgör 21 procent av statens totala kostnader. 
Fördelningen av statsförvaltningens driftskost-
nader och jämförelser med 2008 redovisas i tabell 
2.1. 

 
Tabell 2.1 Statsförvaltningens driftskostnader 
miljoner kronor 

 2009 2008 

Personal 104 410 99 040 

Lokaler 16 334 15 949 

Övrig drift 74 170 71 108 

Av- och nedskrivningar* 22 464 23 699 

Totalt 217 378 209 796 
Källa: ESV. 
* Inklusive vissa garanti- och kreditkostnader. 

 
Kostnaderna har stigit med 7,5 miljarder kronor, 
motsvarande en ökning med 3,6 procent, jämfört 
med 2008. Ökningen beror bl.a. på en ökad 

användning av entreprenadtjänster, konsulter 
och andra externa tjänster. De största 
ökningarna finns inom Vägverket, Banverket 
och Försvarsmakten. En stor del av de ökade 
kostnaderna beror också på att de försäkrings-
tekniska avsättningarna för 2009 ökade jämfört 
med 2008 till följd av att prisbasbeloppet höjdes 
kraftigt mellan 2008 och 2009. Utvecklingen av 
antalet anställda redovisas i avsnitt 3 nedan. En 
närmare redovisning av statsförvaltningens kost-
nader finns i regeringens skrivelse Årsredovis-
ning för staten 2009 (skr. 2009/10:101).  
 
Organisations- och strukturförändringar i myndig-
hetsorganisationen  
Regeringen har under 2009 och 2010 genomfört 
och inlett en rad organisationsförändringar för 
att fortlöpande stärka och effektivisera förvalt-
ningen. Genom regeringens reformer har antalet 
myndigheter under perioden 1 juli 2009–1 juli 
2010 minskat med 20 stycken. 41 myndigheter 
har avvecklats och 21 har bildats. I huvudsak 
beror minskningen på att ett drygt 20-tal läns-
rätter samt landsarkiven har avvecklats samtidigt 
som ett mindre antal förvaltningsrätter har 
bildats (se nedan). 

 
Diagram 2.1 Antal myndigheter under regeringen 
Antal 
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Källa: Statskontoret  
 

Statskontoret har genomfört en analys av relativa 
förändringar i statsförvaltningen under perioden 
2007–2010 avseende antal myndigheter och års-
arbetskrafter. Den totala volymen (i årsarbets-
krafter) har inte minskat i motsvarande omfatt-
ning som antalet myndigheter. Totalt har antalet 
myndigheter minskat med 16 procent dvs. med 
77 stycken och antalet årsarbetskrafter med 3 
procent 2007–2010.  

Inom vissa områden har antalet årsarbets-
krafter ökat i linje med politiska prioriteringar 
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under perioden t.ex. inom polisväsendet och 
Kriminalvården (se diagram 2.2).  

I diagram 2.2. nedan anges de relativa för-
ändringarna per ansvarigt departement i antalet 
myndigheter och i antalet årsarbetskrafter.  
 
Diagram 2.2 Förändringar per departement 2007–2010 
Procent 
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Antal myndigheter

Årsarbetskrafter

Källa: Statskontoret.  
Anm. Diagrammet avser antal myndigheter och årsarbetskrafter under respektive 
departement. Regeringskansliet sorterar under SB. Diagrammet innefattar inte 
utlandsmyndigheter. 

2.1 Organisationsförändringar per departement 

Nedan beskrivs förändringar per departement. 
 
Justitiedepartementet 
Länsrätternas organisation förändrades den 15 
februari 2010 genom att 23 länsrätter lades 
samman till tolv förvaltningsrätter. Genom 
förändringen skapas en långsiktig hållbar 
organisation för dessa domstolar där det finns 
förutsättningar för specialisering, kompetensför-
sörjning och en väl fungerande berednings-
organisation.  
 
Utrikesdepartementet 
Under åren 1990–2010 kommer 32 ambassader 
och 8 karriärkonsulat ha öppnats. Under samma 
period har 29 ambassader och 25 karriärkonsulat 
stängts. Under 2010 har ambassaderna i 
Bratislava, Dakar, Dublin, Ljubljana, Luxemburg 
och Sofia avvecklats. Tio sektionskanslier har 
under 2010 uppgraderats till ambassader. Dessa 
ligger i Bamako, Chisinau, Kigali, La Paz, 
Monrovia, Ouagadougou, Phnom Penh, 
Pristina, Tbilisi och Tirana (se vidare utg.omr. 1, 
avsnitt 7.1.1 Regeringskansliet m.m.). 

 

Försvarsdepartementet 
Den 1 december 2009 inrättades Statens 
inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet 
(SIUN). Myndigheten kontrollerar försvars-
underrättelseverksamhet hos myndigheter. 
Samma dag inrättades även Försvarsunder-
rättelsedomstolen, och som ersatte Signal-
spaningsnämnden. Domstolen har till uppgift att 
pröva ansökningar från Försvarets radioanstalt 
om tillstånd till signalspaning 

Den 1 augusti 2010 inrättades en ny myndig-
het för försvarsexport. Den nya myndighetens 
huvuduppgift är att bedriva exportrelaterad verk-
samhet inom försvarssektorn.  

 
Finansdepartementet 
Statens utlandslönenämnd avvecklades den 31 
december 2009. 

Premiepensionsmyndigheten avvecklades den 
31 december 2009. Verksamheten fördes över till 
Pensionsmyndigheten. 

 
Socialdepartementet 
Den 1 juli 2009 bildades Inspektionen för 
socialförsäkringar som har till uppgift att genom 
systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna 
rättssäkerheten och effektiviteten inom social-
försäkringsområdet. 

Den 1 januari 2010 inrättades nya Pensions-
myndigheten. I myndigheten ingår den verksam-
het som tidigare bedrevs av Premiepensions-
myndigheten och viss verksamhet som tidigare 
bedrevs av Försäkringskassan.  

 
Utbildningsdepartementet 
Den 1 juli 2009 bildades Myndigheten för yrkes-
högskolan. Myndigheten ska verka för att beho-
ven av eftergymnasial yrkesutbildning tillgodo-
ses.  

Den 1 januari 2010 slogs Växjö universitet och 
Högskolan i Kalmar samman till ett nytt univer-
sitet - Linnéuniversitetet. Sammanslagningen är 
ett led i regeringens arbete med att utveckla och 
förbättra lärosätenas kvalitet och effektivisera 
verksamheten.  

 
Näringsdepartementet 
Den 1 april 2010 bildades Trafikverket och 
Trafikanalys. Trafikverket har till uppgift att 
planera och utveckla ett effektivt och hållbart 
transportsystem. Bildandet av Trafikverket inne-
bär att Vägverkets och Banverkets verksamhet, 
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förutom enheten Banverket produktion, har 
överförts till den nya myndigheten.  

Trafikanalys är regeringens stöd för ut-
värderingar och analyser inom transportområdet.  

Den 1 september 2010 bildades Patent-
ombudsnämnden. Nämndens huvuduppgift är 
att hantera auktorisation av och tillsyn över 
patentombud.  

 
Kulturdepartementet 
Den 1 augusti 2010 bildades en ny förvaltnings-
myndighet, Myndigheten för radio- och tv, 
samtidigt som Granskningsnämnden för radio 
och TV och Radio- och TV-verket avvecklades. 
Från och med den 1 augusti 2010 inordnades 
taltidningsverksamheten i Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket.  

En ny myndighet, Statens mediaråd, föreslås 
bildas fr.o.m. den 1 januari 2011. Samtidigt 
avvecklas Statens biografbyrå och kommittén 
Medierådet. 

I betänkandet I samspel med musiklivet 
(SOU 2010:12) lämnas förslag om utformandet 
av en ny nationell plattform för musiken. 
Regeringen har med anledning av detta upp-
dragit åt Statens musiksamlingar att genomföra 
inrättandet av en ny plattform för stöd till 
musiklivet den 1 januari 2011 (dnr 
KU2010/960). Regeringen har även beslutat att 
Stiftelsen Svenska Rikskonserter ska avvecklas. 
Statens musiksamlingar ska till följd av sitt 
utvidgade uppdrag ändra namn till Statens 
musikverk.  

 
Övriga departement 
Övriga departement har inga förändringar att 
redovisa. 

 
Aktuella utredningar 
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kom-
mitté som ska analysera i vilken utsträckning 
polisens nuvarande organisation utgör ett hinder 
för de krav regeringen ställer på högre kvalitet, 
ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och 
väsentligt förbättrade resultat i polisens 
verksamhet (dir. 2010:75).  

En särskild utredare ska förbereda och 
genomföra bildandet av en myndighet för havs- 
och vattenmiljö (dir. 2010:68). Den nya myndig-
heten ska inleda sin verksamhet den 1 juli 2011.  

Inom kulturområdet ska en särskild utredare 
förbereda och genomföra bildandet av Myndig-
heten för kulturanalys (dir. 2010:81). Den nya 

myndigheten ska inleda sin verksamhet den 
1 januari 2011 

2.2 Bedömningar av framtida 
personalkonsekvenser 

Inledning 
Nedan redovisas respektive departements be-
dömning av framtida personalkonsekvenser som 
följer av förslagen i denna budgetproposition 
och andra propositioner som lämnas till riks-
dagen under 2010. Bedömningen avser 2010–
2013. Redovisning sker endast av förslag som 
bedöms medföra personalpolitiska konse-
kvenser. 

Bedömningarna är, i likhet med tidigare år, 
preliminära eftersom det finns många osäkra 
faktorer. Huruvida bedömda minskningar av 
personal faktiskt leder till uppsägningar och 
arbetslöshet är något som inte kan förutses. I 
övrigt anges kommentarer under respektive 
utgiftsområde. 
 
Justitiedepartementet 
Antalet anställda inom polisorganisationen har 
ökat till följd av regeringens satsning på att det 
ska finnas 20 000 poliser 2010. Målet har upp-
nåtts. Antalet anställda kommer att fortsätta öka 
något 2011, men minska 2012 för att därefter 
ligga på denna nivå. 

Den 2 maj 2011 bildas fem nya domstolar som 
ska handlägga och pröva de mål som enligt 
nuvarande ordning handläggs i miljödomstol, 
huvuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen 
(2010:900) som enligt nuvarande ordning hand-
läggs i förvaltningsrätt och hos regeringen samt 
huvuddelen av de mål som enligt nuvarande 
ordning handläggs i fastighetsdomstol (prop. 
2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, och bet. 
2009/10:CU25 samt rskr. 2009/10:364 och 
2009/10:366). De nya domstolarna ska benäm-
nas mark- och miljödomstolar. De mål som 
handläggs i dessa överklagas till den nuvarande 
Miljööverdomstolen, som byter namn till Mark- 
och miljööverdomstolen. 

Den nya organisationen förväntas medföra en 
ökning av antalet anställda vid domstolarna. 
Antalet anställda beräknas öka med 57 personer i 
mark- och miljödomstolarna, och med 19 
personer i Mark- och miljööverdomstolen. Det 
rör sig främst om nyrekryteringar, men ett fåtal 
anställda kan också komma att övergå från 
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anställningar från i första hand de tingsrätter 
som enligt nuvarande ordning utgör fastighets-
domstol. 

Kriminalvården har under de senaste fem åren, 
2004–2009, ökat antalet anställda från 9 376 till 
totalt 10 626. Ökningen beror till en del på att 
nya enheter öppnats. Mot bakgrund av att 
Kriminalvården har reviderat sin långsiktiga 
lokalförsörjningsplan och skjutit planerade ut-
byggnadsprojekt på framtiden, är det i nuläget 
svårt att bedöma vilken påverkan detta kan få på 
den framtida personalsituationen. 

Enligt ett förslag i propositionen Utnämning 
av ordinarie domare (prop. 2009/10:181) ska 
från och med den 1 januari 2011 alla ärenden om 
anställning av ordinarie domare beredas i en 
fristående statlig nämnd (Domarnämnden). Den 
nya nämnden kommer att ha 5 anställda. 

I syfte att fortsätta renodlingen av dom-
stolarnas verksamhet har regeringen för avsikt 
att under hösten 2011 genomföra en 
överflyttning av handläggningen av ett antal 
ärendetyper från domstolarna till olika förvalt-
ningsmyndigheter, framför allt Bolagsverket, 
Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och 
Lantmäteriet. Det är för närvarande svårt att 
bedöma om och i så fall vilka personalpolitiska 
konsekvenser en sådan överflyttning kan få för 
såväl Sveriges Domstolar som mottagande 
myndigheter. 

Migrationsverket beräknas sammantaget 
minska antalet årsarbetskrafter med ca 250 under 
perioden 2010 till och med 2012. Det är en något 
mindre minskning än vad som förväntades inför 
2010 och huvudorsaken är att asylinströmningen 
åter har ökat. 

I syfte att få en effektivare resursanvändning 
och ett tydligare verksamhetssamband mellan de 
arbetsuppgifter som utförs av migrations-
attachéerna respektive Migrationsverket överförs 
ansvaret för migrationsattachéernas arbetsupp-
gifter från Regeringskansliet till Migrations-
verket. 

 
Utrikesdepartement 
Folke Bernadotteakademins förvaltningsanslag 
föreslås tillföras ytterligare medel för att 
förstärka den administrativa kapaciteten samt 
utöka antal personer i fält, vilket beräknas 
innebära ca 5 nya befattningar. 

 

Försvarsdepartementet 
Försvarsmaktens arbete med att genomföra den 
personella omstrukturering som föranleddes av 
riksdagens försvarspolitiska inriktningsbeslut 
2004 (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU4, rskr. 
2004/05:143 och prop. 2004/05:43, bet. 
2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) samt riks-
dagens försvarspolitiska inriktningsbeslut (bet. 
2008/09:FöU10) fortgår. Som framgår av 
tabellen nedan bedöms personalgenomström-
ningen i Försvarsmakten öka. Det beror bl.a. på 
anställning av soldater till stående och 
kontrakterade förband. 

 
Tabell 2.2 Personalkonsekvenser i Försvarsmakten 
Personer 

År 2010 2011 2012 2013 

Minskning -1 350 -1 290 -1 460 -1 735 

Ökning 2 700 2 500 1 360 2 200 

Summa 1 350 960 110 465 

 
Regeringen lämnade den 23 mars 2010 
propositionen Modern personalförsörjning för 
ett användbart försvar – vissa frågor om 
Försvarsmaktens personal (prop. 2009/10:160) 
till riksdagen. De förslag som redovisas i 
propositionen innebär att Försvarsmakten från 
och med 2010 rekryterar till och genomför en 
cirka tre månader lång frivillig militär 
grundutbildning. Detta innebär att vissa 
uppgifter vid Totalförsvarets pliktverk upphör 
eller övergår till Försvarsmakten. Totalförsvarets 
pliktverk kommer med anledning av detta 
behöva avveckla verksamhet och personal. 
Vidare kommer Totalförsvarets pliktverk från 
och med den 1 januari 2011 att byta namn till 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. 

En ny myndighet med ansvar för exportstöd 
och försäljning av övertalig materiel har inlett sin 
verksamhet den 1 augusti 2010. På detta sätt 
gagnas exportstödet genom en tydligare 
uppdelning av ansvar inom staten. Försvars-
exportmyndigheten ska bidra till en effektivare 
verksamhet, statlig helhetssyn, bättre 
prioriteringar av verksamheten och en mer 
transparent process. Myndigheten kommer att 
ha ca 40 anställda, varav ca 20 personer övergått 
från Försvarets materielverk. 

Den 1 december 2009 ombildades Försvarets 
underrättelsenämnd till Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten. Myndig-
heten har till uppgift att kontrollera att den 
försvarsunderrättelseverksamhet som bedrivs av 
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Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försva-
rets materielverk och Totalförsvarets forsknings-
institut sker i enlighet med det av riksdagen och 
regeringen fastställda regelverket. Myndigheten 
ska även på enskilds begäran kontrollera om 
hans eller hennes meddelande har inhämtats i 
samband med signalspaning och säkerställa att 
Försvarets radioanstalt endast ska få tillgång till 
de signalbärare för vilka Försvarsunderrättelse-
domstolen medgett tillstånd. 

Den 1 december 2009 inrättades Försvars-
underrättelsedomstolen som ersatte Signal-
spaningsnämnden. Domstolen har till uppgift att 
pröva ansökningar från Försvarets radioanstalt 
om tillstånd till signalspaning. 

Verksamhet som i dag bedrivs vid Sveriges IT-
incidentcentrum (Sitic) ska föras över från Post- 
och telestyrelsen till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (prop. 
2009/10:100, bet. 2009/10:KU39, rskr. 
2009/10:332). Sitics verksamhet, inklusive 
berörd personal, kommer därför att inordnas i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
från och med den 1 januari 2011. 

 
Socialdepartementet 
Den 1 januari 2011 inrättas en ny oberoende 
granskningsmyndighet med ansvar för upp-
följning och utvärdering av hälso- och sjuk-
vården samt områden som ligger i gränssnittet 
mellan vård och omsorg, t.ex. missbruksvården 
eller kommunens vård och omsorg av äldre. 
Myndigheten kommer successivt att byggas upp 
och beräknas ha 15–20 anställda 2011. 

Den 1 januari 2011 överförs hanteringen av 
ärenden som i dag kan leda till disciplinära 
åtgärder från Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd (HSAN) till Socialstyrelsen. Föränd-
ringen beräknas innebära en minskning med 
drygt 20 personer vid HSAN. För Social-
styrelsens del kan ytterligare förstärkningar 
komma att ske som en följd av förändringarna. 

Från och med den 1 januari 2011 tillkommer 
nya regler för tillstånd, anmälningar och tillsyn 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade. Reglerna innebär att 
Socialstyrelsen får utökade uppgifter. Antalet 
anställda beräknas öka med 15–20 personer. 

I syfte att anpassa Smittskyddsinstitutets 
(SMI:s) verksamhet till omvärldsförändringar, 
såsom ökat internationellt samarbete inom 
smittskyddsområdet, ökad rörlighet för såväl 
människor som varor och ökad förekomst av 

bakterier som utvecklar resistens mot 
antibiotika, fick myndigheten den 1 juli 2010 ett 
delvis förändrat uppdrag. Förändringarna har 
bl.a. resulterat i att det nationella rådet för 
samordning av insatser mot hiv/aids m.m. har 
flyttats från Socialstyrelsen till SMI. Vidare har 
Strategigruppen för rationell antibiotikaanvänd-
ning och minskad antibiotikaresistens (Strama) 
inordnats i linjeorganisationen och det organisa-
toriska samarbetet med Karolinska institutet 
upphört. Till följd av den förändrade verksam-
heten kommer antalet anställda vid SMI att 
sammantaget minska med 44 personer 2010 och 
med 35 personer 2011. 

Inom Försäkringskassan beräknas ålders-
pensioneringar och normal personalomsättning 
leda till en sammanlagd nettominskning om 230 
anställda under perioden 2010–2013. År 2010 
uppgår nettominskningen till 530 personer. För 
2011 ligger prognosen på en nettoökning om 
150 personer. För 2012 och 2013 uppstår 
återigen en nettominskning motsvarande 210 
respektive 170 personer. Minskningarna mellan 
åren baseras på att i genomsnitt ca 8 procent av 
personalen avgår i naturliga avgångar varje år. 

Inom Pensionsmyndigheten kommer de 
största minskningarna att ske inom pensions-
administrationsavdelningen i samband med att 
ärendehanteringen effektiviseras och automati-
seras. Dessa får effekt först från och med 2012, 
och bedömningen är att antalet anställda vid 
utgången av 2013 har minskat med ca 120 års-
arbetskrafter. 

Den 1 januari 2010 fördes länsstyrelsernas 
tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt social-
tjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) över till Socialstyrelsen och samordnades 
med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och 
sjukvården. Förändringen innebar att antalet 
anställda vid Socialstyrelsen ökade med ca 200 
personer. 

Den 1 januari 2010 flyttades också Arvfonds-
delegationens kansli från Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) till Kammarkollegiet. 
Flytten innebar att antalet anställda i 
Regeringskansliet minskade med 20 personer 
medan Kammarkollegiet ökade med samma 
antal. 

Som en konsekvens av omregleringen av 
apoteksmarknaden flyttades forsknings- och 
utvecklingsverksamhet för bättre läkemedels-
användning från Apoteket AB till Läkemedels-

11 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 2  BILAGA 

verket den 1 juli 2010. Flytten innebar att antalet 
anställda vid Läkemedelsverket ökade med 6 
personer. 

 
Finansdepartementet 
Sammantaget minskar Finansdepartementets 
myndigheter sin sammanlagda personal totalt 
trots nedanstående ökningar under perioden 
2010–2013. Det beror på att de största 
myndigheterna Skatteverket, Kronofogde-
myndigheten, Statistiska centralbyrån och 
Tullverket minskar sin personal netto till följd av 
uppskattningar av åldersavgångar och normal 
personalomsättning. 

Antalet anställda vid Finansinspektionen 
beräknas öka med 10 personer 2010 och med 
ytterligare med 5 personer 2011 till följd av att 
myndigheten tilldelats resurser enligt förslag i 
propositionen Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 
2009/10:99) och föreslås även få tillskott i 
propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 
(prop. 2010/11:2) samt i denna proposition. De 
ökade resurserna syftar bl.a. till att stärka 
Finansinspektionens arbete för att minska risken 
för allvarliga finansiella kriser. Detta arbete 
medför både ökade krav och utökade uppgifter 
för Finansinspektionen. 

Regeringen har beslutat att vissa av de 
verksamheter som avser ramavtalsupphandlings-
verksamheten inom den statliga inköpssamord-
ningen ska inordnas i Kammarkollegiet. Föränd-
ringen innebär att Kammarkollegiets personal 
beräknas öka med ca 20 personer 2011. De myn-
digheter som berörs och minskar sin personal till 
följd av förändringen är Arbetsförmedlingen, 
Försvarets materielverk, Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Lantmäteriet, Rikspolis-
styrelsen, Skatteverket, Verket för högskole-
service och Ekonomistyrningsverket. 

Kronofogdemyndigheten ökar sin personal 
med 43 personer 2010 beroende på det ökade 
ärendeinflödet till skuldsaneringen som den nya 
lagstiftningen förväntas generera. 

Länsstyrelsen i Gotlands län minskar vid 
utgången av 2010 sin personal med ca 20 
årsarbetskrafter till följd av avslutad försöks-
verksamhet med samordnad länsförvaltning. 
Förändringen innebär att de statliga skogspoli-
tiska uppgifterna återtas av Skogsstyrelsen. 

Från och med 1 januari 2010 har 
länsstyrelsernas stiftelseverksamhet koncentre-
rats till 7 länsstyrelser. Denna koncentration be-
rör en mycket liten del av länsstyrelsernas verk-

samhet, totalt berörs cirka 5 årsarbetskrafter vid 
de 14 länsstyrelser som lämnar ifrån sig upp-
giften. Det totala personalbehovet för läns-
styrelserna bedöms inte minska i någon 
nämnvärd omfattning. 

Den 1 januari 2010 överfördes länsstyrelsernas 
uppgifter inom körkorts- och yrkestrafik-
området till Transportstyrelsen. Av de ca 300 
anställda vid länsstyrelserna som omfattats av 
övergången har ca 200 valt en övergång till 
Transportstyrelsen. 

Den 1 januari 2010 fördes länsstyrelsernas 
tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt social-
tjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) över till Socialstyrelsen och samordnades 
med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och 
sjukvården. Förändringen innebar att antalet 
anställda på Socialstyrelsen ökade med ca 200 
personer. 

Skatteverkets tillförs ca 15 personer till följd 
av att verksamhet avseende registreringsärenden 
och preskription av rätten till arv och testamente 
övertas från domstolarna samt att 
äktenskapsregistret övertas från Statistiska 
centralbyrån 2011. Skatteverket har mötts av en 
större efterfrågan än väntat i sin uppgift att 
utfärda ID-kort. Skatteverket har därför fått 
ytterligare resurser enligt förslag i propositionen 
Vårtilläggsbudget för 2010 för att effektivt och 
rättssäkert kunna hantera uppgiften. 

Statskontoret ökar sin personal med 5 
respektive 10 personer 2010 och 2011 som en 
konsekvens av att regeringen tillfört resurser för 
att stärka utvärderingsverksamheten. 

Den 1 januari 2010 flyttades också Arvfonds-
delegationens kansli från Regeringskansliet 
(Socialdepartementet) till Kammarkollegiet. 
Flytten innebar att antalet anställda i 
Regeringskansliet minskade med 20 personer 
medan Kammarkollegiet ökade med samma 
antal. 

 
Utbildningsdepartementet 
Antalet studenter på grundnivå och avancerad 
nivå har successivt ökat de senaste åren till följd 
av stora ungdomskullar och det kärva 
arbetsmarknadsläget. Samtidigt som omfatt-
ningen av utbildningsverksamheten ökar, ökar 
också forskningsmedlen i enlighet med 
propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation (prop. 2008/09:50). Antalet anställda 
har också stigit med 5 procent mellan 2008 och 
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2009. Regeringen bedömer att antalet anställda 
vid lärosätena kommer att öka ytterligare de 
närmaste åren. 

Genom en sammanslagning av Växjö 
universitet och Högskolan i Kalmar bildades 
Linnéuniversitetet den 1 januari 2010. Vid 
sammanslagningen erbjöds all personal att 
övergå till anställning i den nya myndigheten. En 
anställd vid Högskolan i Kalmar och 4 anställda 
vid Växjö universitet övergick inte till anställning 
i Linnéuniversitetet. Kostnader för lön under 
avvecklingen och tillkommande risk- och ålders-
pensioner efter anställningens upphörande reser-
verades i de tidigare myndigheternas bokslut för 
2009. Denna skuld, liksom övriga balansposter 
för de tidigare myndigheterna, har övertagits av 
Linnéuniversitetet. All övrig personal har 
anställts vid Linnéuniversitetet. 

Regeringen har givit Karolinska institutet i 
uppdrag (dnr U2010/2375) att förbereda och per 
den 1 juli 2010 genomföra överföring av viss 
forskningsverksamhet från Smittskyddsinstitu-
tet till Karolinska institutet. I uppdraget ingår att 
fullt ut ta ansvar för de s.k. donations-
professurerna och till professurerna anknuten 
verksamhet. Vidare ingår i uppdraget att avveckla 
det nuvarande organisatoriska samarbetet mellan 
Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet. 
I uppdraget ingår också att verka för att samtliga 
professorer ges goda förutsättningar inom 
Karolinska institutet att bedriva forskning. En 
redovisning av överföringen av den berörda 
forskningsverksamheten från Smittskyddsinsti-
tutet till Karolinska institutet ska lämnas till 
regeringen (Utbildningsdepartementet) senast 
den 31 december 2010. 

Regeringen beslutade den 21 januari 2010 om 
inrättandet av en ny högskola – Stockholms 
dramatiska högskola – som omfattar verksam-
heterna vid Dramatiska institutet och Teater-
högskolan i Stockholm. En organisations-
kommitté ska förbereda och genomföra 
inrättandet av den nya högskolan som ska inleda 
sin verksamhet den 1 januari 2011. Organisa-
tionskommitténs ordförande ska efter att ha 
inhämtat synpunkter från de båda nuvarande 
rektorerna bl.a. besluta om bemanning. 

 
Jordbruksdepartementet 
Under 2011 kommer Fiskeriverket att avvecklas. 
Av verkets ca 370 anställda kommer ca 350 att 
erbjudas övergång till den nyinrättade Havs-
miljömyndigheten, ca 20 anställda att erbjudas 

övergång till Statens jordbruksverk och 4 anställ-
da att erbjudas övergång till Regeringskansliet. 

Under 2011 kommer Skogsstyrelsen att återta 
de statliga skogspolitiska uppgifterna från 
Länsstyrelsen i Gotlands län efter avslutad 
försöksverksamhet. Skogsstyrelsen bedömer att 
ca 20 årsarbetskrafter kommer att övergå från 
länsstyrelsen. 

 
Miljödepartementet 
En organisationskommitté har tillsats för att 
bilda en ny myndighet för havs- och vattenmiljö. 
Myndigheten avses inleda sin verksamhet från 
och med 1 juli 2011. Detta kommer att leda till 
personalpolitiska konsekvenser inom Natur-
vårdsverket, Fiskeriverket, som avvecklas under 
2011, och Statens jordbruksverk.  

 
Näringsdepartementet 
Den 1 januari 2011 överförs Rikstrafikens 
uppgifter till Trafikverket. Rikstrafiken har i dag 
19 anställda. En preliminär bedömning är att 
övergången inte kommer att innebära några 
förändringar i antalet anställda. 

Den 1 januari 2011 överförs Rederinämndens 
uppgifter till Trafikverket. Rederinämnden 
består i dag av en särskild nämnd med uppgift att 
pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart. 
Regeringen finner inte några skäl att förändra 
denna ordning och avser därför inrätta 
motsvarande beslutande funktion inom 
Trafikverket. Rederinämnden har i dag ingen 
egen administration i administrationen utan 
köper denna tjänst från Svenska skepps-
hypotekskassan. Övergången kommer således 
inte att innebära några förändringar i antalet 
anställda i den statliga förvaltningen. 

Verksamhet som i dag bedrivs vid Sveriges IT-
incidentcentrum (Sitic) ska föras över från Post- 
och telestyrelsen till Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (prop. 2009/10:100, bet. 
2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332. Sitics verk-
samhet, inklusive berörd personal, kommer där-
för att inordnas i Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap från och med den 1 januari 
2011. Den 1 april 2010 inrättades den nya 
myndigheten Trafikverket. I samband med detta 
avvecklades myndigheterna Vägverket, Ban-
verket och Statens institut för kommuni-
kationsanalys (SIKA). Därutöver övergick vissa 
verksamheter från Sjöfartsverket och Transport-
styrelsen till Trafikverket. Förändringarna har i 
dagsläget inte inneburit någon minskning i 
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antalet anställda vid Trafikverket. Myndighets-
bildningen har möjliggjort effektivisering i 
verksamheten. En handlingsplan för långsiktig 
effektivisering kommer att redovisas för 
regeringen senast den 31 december 2010. Det är 
inte möjligt att i dagsläget bedöma vilka 
förändringar i antalet anställda som effektivi-
seringsarbetet kommer att medföra. 

Vid samma tidpunkt inrättades även den nya 
myndigheten Trafikanalys, en myndighet för 
utvärderingar och analyser inom transport-
området. Vissa verksamheter från SIKA har 
övergått till Trafikanalys. Av de 27 personer som 
var anställda vid SIKA vid tidpunkten för 
avvecklingen valde 2 personer en övergång till 
Trafikverket och 20 personer valde en övergång 
till Trafikanalys, samt ytterligare 2 personer 
under en begränsad tidsperiod. 

Den 1 januari 2010 bolagiserades tidigare Ban-
verkets enhet Banverket Produktion. Verksam-
heten överfördes till ett av staten helägt aktie-
bolag, Infranord AB. Bolagiseringen innebar en 
minskning av antalet anställda vid tidigare Ban-
verket med ca 3 000 personer 2010. 

Den 1 april 2010 bolagiserades flygplatsverk-
samheten vid Luftfartsverket. Detta har medfört 
en minskning med ca 2 700 anställda 2010 vid 
nuvarande Luftfartsverket. 

Den 1 januari 2010 överfördes länsstyrelsernas 
uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområ-
det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen 
bedriver verksamhet 2010 med ca 350 personer. 
På några års sikt beräknas verksamheten kunna 
bedrivas med ca 230 personer. Av de ca 300 an-
ställda vid länsstyrelserna som omfattats av över-
gången har ca 200 valt en övergång till 
Transportstyrelsen. 

 
Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
Allmänna reklamationsnämndens uppgifter har 
blivit mer omfattande de senaste åren. Orsaken 
är dels större ärendetillströmning, dels att kom-
plexiteten i ärendena ökat. Regeringen föreslår 
därför i denna proposition under utgiftsområde 
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
byggande samt konsumentpolitik avsnitt 5.7.3 
att myndigheten ska tillföras 1,5 miljoner kronor 
2011. Regeringen beräknar vidare att 2 miljoner 
kronor tillförs från och med 2012, vilket mot-
svarar ca 2 anställda. 

 

Kulturdepartementet 
I Tid för kultur (prop. 2009/10:3) gör regeringen 
bedömningen att de statliga insatserna på central 
nivå för musikområdet behöver reformeras. 

Regeringen har i maj 2010 uppdragit åt 
Statens musiksamlingar att förbereda inrättandet 
av en ny plattform för stöd till musiklivet. I och 
med det vidgade uppdraget ska myndighetens 
namn ändras till Statens musikverk från och med 
den 1 januari 2011. I betänkandet I samspel med 
musiklivet (SOU 2010:12) beräknas ett behov 
om ytterligare ca 10 årsarbetskrafter för den nya 
myndigheten. 

Regeringen har i maj 2010 fattat beslut om att 
Stiftelsen Svenska rikskonserter ska avvecklas 
under 2011 samt att viss verksamhet ska över-
föras till den nya myndigheten Statens musik-
verk. Förändringarna medför att ca 40 tjänster 
vid Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklas. 
Av dessa beräknas ca 6 årsarbetskrafter föras 
över till Statens musikverk i och med att 
verksamheten vid Elektroakustisk musik i 
Sverige (EMS) och viss verksamhet vid Caprice 
Records förs över från Stiftelsen Svenska riks-
konserter till Statens musikverk. 

I Tid för kultur gör regeringen bedömningen 
att en ny myndighet med uppgift att analysera, 
utvärdera och följa upp kulturpolitiska insatser 
bör bildas. En särskild utredare har fått i uppdrag 
(dir. 2010:81) att förbereda och genomföra 
bildandet av Myndigheten för kulturanalys, som 
enligt direktiven ska inleda sin verksamhet den 
1 januari 2011. Utredaren ska bl.a. lämna förslag 
vad gäller myndighetens organisation och 
bemanning. Uppskattningsvis kommer personal-
behovet inledningsvis att uppgå till ca 5 heltids-
tjänster. 

I enlighet med regeringens förslag i budget-
propositionen för 2010 minskar Riksutställ-
ningars anslag med 5 miljoner kronor fr.o.m. 
2011 till följd av omprioriteringar inom utgifts-
området. Antalet anställda beräknas preliminärt 
minska med ca 5 heltidstjänster. 

Granskningsnämnden för radio och TV och 
Radio- och TV-verket har avvecklats. En ny 
mediemyndighet – Myndigheten för radio och 
TV – bildades den 1 augusti 2010. 

Taltidningsnämndens verksamhet har från och 
med den 1 augusti 2010 överförts till Talboks- 
och punktskriftsbiblioteket. 

I propositionen Filmcensuren för vuxna 
avskaffas – skyddet för barn och unga mot 
skadlig mediepåverkan stärks (prop. 

14 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 2  BILAGA 

2009/10:228), som överlämnades till riksdagen 
den 27 maj 2010, föreslår regeringen att för-
handsgranskningen av film avsedd att visas 
offentligt för vuxna avskaffas. Regeringen före-
slår också att Statens biografbyrå avvecklas och 
att en ny myndighet inrättas som delvis övertar 
Statens biografbyrås uppgifter. Den nya myndig-
heten får även till uppgift att skydda barn och 
unga mot skadlig mediepåverkan genom att 
överta kommittén Medierådets verksamhet. 
Regeringen föreslår också att Statens biografbyrå 
avvecklas och att en ny myndighet – Statens 
medieråd – inrättas som delvis övertar Statens 
biografbyrås uppgifter. 

Organisationsförändringarna inom medie-
området bedöms inte totalt sett medföra några 
förändringar av antalet anställda. 
 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag tillför-
des 600 miljoner kronor engångsvis för 2010 
med anledning av den försvårade situationen på 
arbetsmarknaden. Dessutom ökades anslaget 
med ca 400 miljoner kronor till följd av sjukför-
säkringsreformen och drygt 90 miljoner kronor 
med anledning av reformen som ska påskynda 
etableringen för vissa nyanlända invandrare. 
Därutöver har Arbetsförmedlingen möjlighet att 
under 2010 använda 460 miljoner kronor av 
anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknads-
politiska program och insatser för jobbcoachning i 
egen regi. Antalet årsarbetare hos Arbetsförmed-
lingen hade i augusti 2010 ökat med totalt 1 700 
jämfört med vid samma tid 2009. 

Regeringen anpassar arbetsmarknadspolitiken 
utifrån de ljusare utsikterna i ekonomin. På 
grund av fortsatt hög arbetsbelastning till följd 
av konjunkturnedgången bedömer regeringen att 
det finns behov av att även 2011 förstärka 
Arbetsförmedlingen. I denna proposition före-
slås därför att Arbetsförmedlingens förvalt-
ningsanslag ökas med 200 miljoner kronor 2011 
jämfört med vad som beräknades i budget-
propositionen för 2010 (prop. 2009/10:1). 
Vidare föreslås att Arbetsförmedlingen under 
2011 får disponera 350 miljoner kronor för 
jobbcoachning i egen regi (se utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv), jämfört med 460 
miljoner kronor 2010. Detta innebär att de 
tidigare förstärkningarna fasas ut långsammare 
än vad som först planerades. Utfasningen 
innebär att antalet anställda minska med ca 800 
personer jämfört med 2010. 

Samtidigt beräknas antalet anställda öka med 
drygt 300 personer då regeringen i denna 
proposition föreslår att Arbetsförmedlingens 
förvaltningsanslag ökas med drygt 240 miljoner 
kronor med anledning av reformen som ska 
påskynda etableringen för vissa nyanlända 
invandrare. 

 
Regeringskansliet 
Regeringskansliet berörs av vissa av de ovan 
redovisade organisations- och strukturföränd-
ringarna. Vilka dessa är framgår av avsnitten 
avseende Justitiedepartementet, Socialdeparte-
mentet, Jordbruksdepartementet och Kultur-
departementet. 

3. Kompetensförsörjningen i staten 

Ansvaret för genomförandet av den statliga 
arbetsgivarpolitiken har till stor del delegerats till 
de statliga myndigheterna. Det innebär att myn-
digheterna, utifrån sina uppgifter, har en be-
tydande frihet vad gäller bl.a. att utforma 
organisation, arbetsprocesser, lönebildning och 
kompetensförsörjning. 

För att regeringen ska kunna följa utveck-
lingen av kompetensförsörjningen redovisar 
myndigheterna varje år sedan 1997 sin 
kompetensförsörjning till regeringen. Från och 
med 2003 sker denna redovisning i myndig-
heternas årsredovisning. 

Myndigheterna ska i sin kompetensförsörj-
ning säkerställa att relevant kompetens finns för 
att fullgöra de uppgifter som de är ålagda, för att 
tillgodose sina behov på både kort och lång sikt. 
Myndigheterna ska i sin strategiska kompetens-
försörjning systematiskt analyser vilken kompe-
tens som behövs på kort och lång sikt för att de 
ska klara sina nuvarande och framtida uppgifter. 

3.1 De anställda  

Antalet statsanställda 
År 2009 var ca 234 500 personer anställda i den 
statliga sektorn, vilket är en minskning med ca 
1 500 anställda sedan 2008. 

Uppföljningen av utvecklingen i staten har 
tidigare följt Arbetsgivarverkets sektorsindel-
ning av statlig verksamhet. För att få en mer 
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stabil uppföljning över tid redovisas uppfölj-
ningen fr.o.m. 2008 efter den internationella 
klassifikationen COFOG1. Som framgår av 
tabell 3.1. finns flest anställda inom COFOG-
gruppen Utbildning och minst inom gruppen 
Fritidsverksamhet. 

Vissa justeringar har gjorts avseende några 
myndigheters COFOG-tillhörighet. Jämförelser 
bakåt i tiden kan därför bli något missvisande. 
Premiepensionsmyndigheten, som tidigare inte 
ingick i materialet, har nu upphört. De flesta 
anställda vid den nya Pensionsmyndigheten 
kommer från Försäkringskassan och bara en 
mindre del från den tidigare Premiepensions-
myndigheten. Pensionsmyndigheten ingår 
därför i materialet. 

 
Tabell 3.1 Antalet anställda och andelen kvinnor och män i 
procent 2008 och 2009 fördelade efter COFOG-grupper 
Grupper 

Kön 2008 2009 

Allmän offentlig förvaltning 
Kvinnor 
Män 

32 357 
61 
39 

29 693 
61 
39 

Försvar 
Kvinnor 
Män 

22 653 
22 
78 

23 004 
22 
78 

Samhällsskydd och rättsskipning 
Kvinnor 
Män 

45 362 
46 
54 

48 419 
47 
53 

Näringslivsfrågor m.m.1 
Kvinnor 
Män 

33 921 
38 
62 

29 720 
41 
59 

Fritidsverksamhet, kultur och religion 
Kvinnor 
Män 

2 837 
59 
41 

2 687 
59 
41 

Utbildning 
Kvinnor 
Män 

65 826 
54 
46 

67 817 
54 
46 

Socialt skydd m.m.2 
Kvinnor 
Män 

32 991 
68 
32 

33 238 
68 
32 

TOTALT 
Kvinnor 
Män 

235 947 
50 
50 

234 578 
51 
49 

Källa: Arbetsgivarverket. 
1 Näringslivsfrågor, miljöskydd samt bostadsförsörjning och samhällsutveckling. 
2 Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård. 

 

 
 
                                                      
1 COFOG (Classification of the functions of the government) syftar till 
att redovisa sektorns uppgifter efter deras funktion eller ändamål. 

 

Andelen visstidsanställda är oförändrad 
En knapp femtedel av statens anställda har 
visstidsanställning och av dessa är något fler 
kvinnor än män. Andelen visstidsanställda skiljer 
sig åt mellan olika myndigheter. År 2009, liksom 
tidigare år, fanns den högsta andelen 
visstidsanställda inom universitet och högskolor. 
Detta möjliggörs genom att högskole-
förordningen (1993:100) innehåller särskilda 
regler om anställningstiden för en betydande del 
av dess personal, t.ex. olika lärarkategorier. 

 
Befattningsstruktur i staten  
Av tabell 3.2 framgår andelen kvinnor och män 
fördelat på olika kompetenskategorier 2009. 
Fördelningen överensstämmer i stort med 2008. 
Fortfarande återfinns fler män än kvinnor i 
gruppen lednings- och kärnkompetens medan 
kvinnorna, liksom tidigare, utgör en majoritet i 
gruppen stödkompetens. 

 
Tabell 3.2 Andelen kvinnor och män fördelat på olika 
kompetenskategorier 2009 

Procent 

 Totalt varav kvinnor varav män 

Ledningskompetens1 6 38 62 

Kärnkompetens2 65 49 51 

Stödkompetens3 27 59 41 

Oklassade 2 40 60 

Källa: Arbetsgivarverket. 
1 Ledningskompetens: personal med formellt personalansvar som har till uppgift 
att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer, oavsett om 
uppgifterna avser kärn- eller stödkompetens. 
2 Kärnkompetens: personal med sakområdeskompetens inom myndighetens 
verksamhetsområde. 
3 Stödkompetens: personal med stödfunktion för lednings- och kärnkompetens, 
utan specifik sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde. 

3.2 Ålderstrukturen  

Fler äldre och färre yngre i staten 
Staten har en äldre personalstyrka än 
arbetsmarknaden i övrigt. År 2009 var 
medelåldern för statligt anställda kvinnor och 
män 46 år, dvs. samma som för 2008. Ålders-
fördelningen i staten 2009 överensstämmer med 
2008, dvs. 28 procent av de statsanställda var 55 
år eller äldre och 21 procent var yngre än 35 år. 
På hela arbetsmarknaden var endast 21 procent 
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55 år eller äldre, medan 27 procent var yngre än 
35 år2.  

 
Diagram 3.1 Åldersstrukturen i staten och på 
arbetsmarknaden totalt 2009, andel fast anställda av de 
sysselsatta i arbetskraften 
Procent 

0,0
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10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

15-34 35-44 45-54 55-65 66-74

Arbetsmarknaden totalt Staten

Källa: Statistiska centralbyrån.  
 

Fler tar ut ålderspension efter 65 
Antalet nybeviljade ålderspensioner har ökat 
med nästan 300 procent under perioden 2004 till 
2009. Detta förklaras av att de som är födda på 
1940-talet är en stor grupp som har börjat uppnå 
pensionsålder. 

Mellan 2008 och 2009 har dock antalet ny-
beviljade ålderspensioner minskat med drygt 100 
stycken. Antalet kvinnor som fått nybeviljad 
ålderspension har ökat marginellt, medan antalet 
män som fått nybeviljad ålderspension har 
minskat. I antalet med nybeviljade ålders-
pensioner har inte de som har avgått med 
pensionsersättning eller sjukpension inräknats. 

Andelen anställda som tar ut ålderspension 
först efter att de har fyllt 65 år har ökat mellan 
2008 och 2009, från 29 till 33 procent för 
kvinnor och från 34 till 41 procent för män. 

Antalet statsanställda med månadslön som är 
67 år eller äldre har fortsatt att öka och uppgick 
2009 till 808 personer, att jämföra med drygt 30 
personer 2002. Fördelningen efter kompetens-
kategori och kön framgår av tabell 3.3. 

 

 
 
                                                      
2  Data är insamlade under året och skattas för hela året. Populationen 
skiljer sig något från den åldersstruktur som redovisas i diagram 5.6, 
avsnitt. 5.3.2. Här redovisar Arbetsgivarverket läget per september 2009. 
I Arbetsgivarverkets underlag ingår affärsverken. Dessa ingår inte i de 
siffror avseende staten som Statistiska centralbyrån (SCB) redovisar. 

Tabell 3.3 Antal anställda 67 år eller äldre fördelade efter 
kompetenskategori och kön 
Antal 

 Män Kvinnor Total 

Ledningskompetens 20 3 23 

Kärnkompetens 369 161 530 

Stödkompetens 95 99 194 

Oklassad 49 12 61 

Summa 533 275 808 
Källa: Arbetsgivarverket. 

 
Medianåldern för pensionsavgångar är fortsatt lika 
för kvinnor och män 
Medianåldern för de statsanställda som har gått i 
pension3 är fortsatt lika för kvinnor och män 
och uppgår även för 2009 till 65 år. Av diagram 
3.2 framgår utvecklingen under perioden 1998–
2009. Sedan 2008 är skillnaden mellan könen 
utraderad. 
 
Diagram 3.2 Medianålder då statsanställda kvinnor och män 
lämnat sin anställning i pensioneringssyfte 1998–2009 
Ålder 
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Källa: Statens tjänstepensionsverk.  
 
 

Antalet nybeviljade delpensioner minskar 
Mellan 2008 och 2009 minskade det totala 
antalet nybeviljade delpensioner med 6 procent, 
varav drygt 5 procent för kvinnor och knappt 10 
procent för män. 

Av de individer i åldern 61 till 64 år som under 
2009 har haft möjlighet till delpension beviljades 
22 procent delpension, vilket är 6 procent-
enheter lägre än 2008. 

Som framgår av tabell 3.4 var det under 2008 
och 2009 fler kvinnor än män som beviljades 

 
 
                                                      
3 Här ingår ålderspension, pensionsersättning, särskild pensionsersätt-
ning och sjukpension. 

17 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 2  BILAGA 

delpension. Fortfarande är dock andelen som 
beviljats delpension med en omfattning på 50 
procent betydligt högre för männen än för 
kvinnorna, medan andelen kvinnor som beviljats 
delpension med en omfattning på 20 procent 
eller mindre är betydligt större än andelen män. 

 
Tabell 3.4 Beviljade delpensioner 2008 och 2009 
Antal 

Delpensionens 
omfattning 

Kvinnor 
2008 

Män 
2008 

Kvinnor 
2009 

Män 
2009 

50 procent 168 251 137 187 

40–49 procent 55 52 43 33 

21–39 procent 49 56 61 38 

≤ 20 procent 669 472 648 491 

Samtliga 941 831 889 749 
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 

 
Av tabell 3.5 framgår att nybeviljade 
delpensioner under 2009 är vanligast hos 
anställda inom kompetenskategorin kärnkompe-
tens och minst vanliga inom ledningskompetens. 

 
Tabell 3.5 Andelen delpensioner hos anställda inom 
lednings-, stöd- och kärnkompetens 
Procent 

Kompetenskategori Nybeviljade  
delpensioner 2009 

Löpande delpensioner  
under 2009 

Ledningskompetens 4,0 2,9 

Kärnkompetens 63,6 63,8 

Stödkompetens 32,1 32,9 

Oklassade 0,3 0,4 

Källa: Statens tjänstepensionsverk. 

 
Beviljade delpensioner står i relativ god 
proportion till kompetenskategoriernas relativa 
andel (se tabell 3.2). 

3.3 Könsfördelningen  

Jämn könsfördelning i staten 
Staten är den sektor som har jämnast könsför-
delning på arbetsmarknaden. Andelen kvinnor 
bland de anställda har ökat de senaste åren. År 
2008 fanns det för första gången fler kvinnor än 
män bland de statsanställda (50,3 procent). År 
2009 var andelen kvinnor 51 procent. 

Av tabell 3.1 framgår dock att könsfördel-
ningen skiljer sig åt mellan COFOG-grupperna 
och därmed också mellan myndigheter och 
kompetenskategorier (tabell 3.2). 

 

Andel kvinnor och män med chefsuppgifter 
Andelen kvinnliga chefer ökar kraftigt i staten. 
Totalt finns nu ca 4 800 kvinnliga chefer, vilket 
motsvarar knappt 38 procent av alla chefer inom 
staten. För tio år sedan var andelen 21 procent 
och antalet 2 800. 

En stor andel av de chefer som kommer att gå 
i pension under de närmaste åren är män, vilket 
talar för att andelen kvinnliga chefer kommer att 
öka. 
 
Fördelning av kvinnor och män bland myndig-
hetschefer som regeringen anställt 
Under 2009 anställde regeringen totalt 30 
myndighetschefer varav 12, eller 40 procent, var 
kvinnor. 

Bland myndighetscheferna var andelen 
kvinnor 43,1 procent i oktober 2010, vilket 
innebär en ökning med drygt 4 procentenheter 
sedan 2009. Som en följd av ett minskat antal 
myndigheter har det totala antalet myndighets-
chefer som regeringen anställer minskat från 208 
till 205 mellan 2009 och 2010. 

 
Tabell 3.6 Fördelningen den 1 oktober 2010 av kvinnor och 
män bland myndighetschefer som regeringen anställt 
Antal 

 Kvinnor Män Totalt 

Generaldirektörer 47 56 103 

Landshövdingar 11 10 21 

Rektorer1,2 14 20 34 

Överintendenter3 3 7 10 

Övriga titlar4 13 23 36 

Myndighetschefer totalt5,6 88 116 204 

1 Regeringen utser rektorer efter förslag från lärosätets styrelse.  
2 Till följd av en vakans uppgår antalet rektorer för närvarande till 34. 
3 Här ingår museichefen vid Arkitekturmuseet. 
4 Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän, 
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc. 
5 Inklusive vikarierande myndighetschefer. 
6 Enligt vad som anges i fotnot 2 summerar tabellen till 204. 

3.4 Den etniska och kulturella mångfalden 

Andelen anställda med utländsk bakgrund 
fortsätter att öka 
Andelen anställda med utländsk bakgrund fort-
sätter att öka i den statliga sektorn. År 2009 
utgjorde denna grupp av de anställda 12,5 
procent, vilket är en ökning med 0,5 procent-
enheter jämfört med 2008. 

Andelen statsanställda som är utrikes födda 
har under samma period ökat från 9,8 procent 
till 10,2 procent. Utrikes födda utgör majori-
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teten av alla med utländsk bakgrund i staten. 
Utvecklingen under 2001–2009 följer samma 
mönster som för samtliga anställda med utländsk 
bakgrund. Ökningen har skett främst genom att 
andelen anställda som är födda utanför Norden 
har ökat. 

Andelen utrikes födda kvinnor var 2009 
fortfarande högre än andelen män, 13,2 procent 
jämfört med 11,9 procent. Andelen nyanställda 
med utländsk bakgrund fortsätter att öka och 
uppgick till 19 procent, vilket dock fortfarande 
är lägre än andelen av den totala befolkningen. 

Den högre andelen individer med utländsk 
bakgrund bland de nyanställda bidrar till att 
andelen anställda med utländsk bakgrund i staten 
ökar snabbare än bland förvärvsarbetande. 
Andelen nyanställda med utländsk bakgrund i 
staten har ökat med 2,9 procentenheter 2001–
2009. Bland de förvärvsarbetande på hela den 
svenska arbetsmarknaden var ökningen 2,7 
procentenheter 2001–2008. Den senast tillgäng-
liga uppgiften om förvärvsarbetande är från 2008 
och då hade 15,6 procent av de förvärvs-
arbetande utländsk bakgrund. 

 
Tabell 3.7 Andelen anställda med utländsk bakgrund inom 
staten samt för befolkningen i arbetsför ålder 2008 och 
2009 
Procent 

  2008 2009 

Staten totalt1  12,0 12,5 

  Kvinnor  12,7 13,2 

  Män   11,3 11,9 

 Ledningskompetens 5,9 6,1 

    Kvinnor 7,0 7,0 

    Män 5,3 5,6 

 Kärnkompetens 12,9 13,5 

    Kvinnor 13,5 14,0 

    Män 12,4 13,1 

 Stödkompetens 10,4 10,8 

    Kvinnor 11,4 11,9 
    Män 9,0 9,2 

Nyanställda i staten2 18,4 19,0 

Förvärvsarbetande 20–64 år3 15,6 i.u. 

Befolkningen 20–64 år4 20,3 21,1 

Källa: Arbetsgivarverket. 
1 Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga 
medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej. 
2 Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående år 
samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år. 
3 Källa: Statistiska centralbyråns (SCB) registerbaserade 
arbetsmarknadsstatistik (RAMS). I RAMS ingår egna företagare och personer vars 
arbetstidsomfattning är minst en timme per vecka. 
4 Källa: SCB:s befolkningsstatistik. 

 

Variation mellan COFOG-grupperna 
Andelen anställda med utländsk bakgrund 
varierar mellan olika delar av statsförvaltningen 
eftersom verksamhetens karaktär har betydelse. 
Den högsta andelen anställda med utländsk 
bakgrund, 20,7 procent, finns inom gruppen 
Utbildning. Det är också denna grupp som har 
flest anställda i statlig sektor. Drygt 30 procent 
av de nyanställda har utländsk bakgrund inom 
gruppen Utbildning. Grupperna Fritidsverksam-
het, kultur och religion samt Socialt skydd m.m. 
har de näst högsta andelarna anställda med 
utländsk bakgrund. Övriga fyra grupper har 
andelar under genomsnittet på 12,5 procent. 
Gemensamt för alla grupper, utom Fritids-
verksamhet, kultur och religion, är att andelen 
anställda med utländsk bakgrund ökat årligen 
2001–2009. Inom Fritidsverksamhet, kultur och 
religion har andelen med utländsk bakgrund 
endast ökat med 1,2 procentenheter 2003–2009. 
Den lägsta andelen anställda med utländsk 
bakgrund finns inom gruppen Försvar, där 5,1 
procent av de anställda har utländsk bakgrund. 

 
Tabell 3.8 Andelen anställda med utländsk bakgrund 
fördelade på COFOG-grupper och kompetenskategorier 
2009 
Procent Kompetenskategori 

 Totalt Ledning Kärn Stöd 

Allmän offentlig förvaltning 9,9 5,9 9,9 11,0

Försvar 5,1 3,9 5,0 5,2

Samhällsskydd och 
rättsskipning 

8,7 4,7 8,9 9,5

Näringslivsfrågor m.m. 8,0 5,6 8,2 7,7

Fritidsverksamhet, kultur och 
religion 

13,5 7,7 14,8 14,4

Utbildning 20,7 9,7 23,7 15,1

Socialt skydd m.m. 13,6 7,8 14,3 11,4

Totalt 12,5 6,1 13,5 10,8
Källa: Arbetsgivarverket. 
Anm. Uppgifterna i tabellen baseras på alla anställda med månadsavlönad 
anställning hos samtliga Arbetsgivarverkets medlemmar. Timavlönade m.fl. ingår 
inte. 
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3.5 Personalrörligheten  

Rörligheten är oförändrad 
Mellan september 2008 och september 2009 
uppgick personalrörligheten4 i staten till 
12 procent, vilket innebär att rörligheten ökat 
med en procentenhet i jämförelse med perioden 
september 2007–september 2008. Med 
personalrörlighet avses här nyanställningar och 
avgångar vid myndigheterna oavsett om det 
skett inom staten eller i förhållande till andra 
arbetsmarknadssektorer. 
 
Högre rörlighet bland yngre än äldre 
I likhet med tidigare år var rörligheten mellan 
september 2008 och september 2009 totalt sett 
högre bland anställda under 35 år, för att sedan 
avta med stigande ålder. Personalrörligheten var 
också högre inom kompetenskategorierna kärn- 
och stödkompetens än inom kategorin lednings-
kompetens, framför allt i den yngsta ålders-
gruppen. Skillnaderna i personalrörligheten 
mellan kvinnor och män var marginella. 

 
Diagram 3.3 Personalrörlighet fördelad på 
kompetenskategorier och ålder 2008 och 2009 
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Källa: Arbetsgivarverket.  

3.6 Antalet uppsägningar i staten 

När en statsanställd blir uppsagd på grund av 
arbetsbrist anmäls hon eller han till 
Trygghetsstiftelsen. Det totala inflödet till 
Trygghetsstiftelsen under 1990–2009 uppgick till 
drygt 87 000 personer, se diagram 3.4. 
 
 
                                                      
4 Personalrörlighet beräknas utifrån det lägsta av värdena för antalet 
nyanställda respektive de som slutat i förhållande till det genomsnittliga 
antalet anställda under året. 

 
Diagram 3.4 Totalt inflöde av uppsagda till 
Trygghetsstiftelsen 1990–2009 
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Källa: Trygghetsstiftelsen.

 
Under 2009 anmäldes 2 693 personer till 
Trygghetsstiftelsen, vilket var 300 färre än vad 
som prognostiserats. Detta förklaras bl.a. av att 
inflödet från Försvarsmakten blev lägre än 
väntat. I stället för ett beräknat antal om 500 
personer anmäldes knappt 100 personer till 
Trygghetsstiftelsen. 

Liksom under de senaste åren är det 
universitetssektorn som står för den största 
andelen av inflödet till Trygghetsstiftelsen. Där-
efter följer de s.k. centromyndigheterna5 med 
högst inflöde från Skatteverket, Försvarsmakten 
och Försäkringskassan. 

År 2009 bestod för första gången nästan 
hälften av inflödet, 49 procent, av tidsbegränsat 
anställda. Det beror främst på att inflödet av 
uppsagda från tillsvidareanställning var något 
mindre än under de senaste åren. Cirka 90 
procent av de tidsbegränsat anställda kom från 
universitet och högskolor. 

Könsfördelningen har varierat under åren 
beroende på vilka verksamheter som berörts av 
förändringar. Under 2009 bestod inflödet till 57 
procent av kvinnor. Under 2009 kom generellt 
sett de yngre kvinnorna från tidsbegränsade 
anställningar och de äldre kvinnorna från 
tillsvidareanställningar. 

Genom en ändring av Trygghetsavtalet kan 
personer med tidsbegränsade anställningar 
lättare kvalificera sig för att omfattas av avtalet. 
Denna ändring gäller fr.o.m. 2005. 

 
 
                                                      
5 Stora myndigheter med en regional organisation, såsom Skatteverket, 
Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Åklagar-
myndigheten, Försvarsmakten, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 
Domstolsverket, Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan. 
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Aktuella kunder hos Trygghetsstiftelsen är 
alla som anmälts till stiftelsen och som ännu inte 
hittat en permanent lösning på sin situation. Vid 
utgången av 2009 uppgick antalet aktuella 
kunder till 6 124 personer. 

Under 2009 lämnade 3 591 personer Trygg-
hetsstiftelsen, vilket är knappt 100 färre än 2008. 
Av dem som fått nytt arbete eller startat eget 
företag var 1 229 tidsbegränsat anställda. Under 
2009 fick 2 300 personer nytt arbete eller 
startade eget företag. Markant färre gick till 
privata anställningar eller startade eget företag 
jämfört med 2008. Antalet som gick till nya 
anställningar inom staten eller kommunerna var i 
stort sett oförändrat. 

Antalet som fått någon form av 
pensionsersättning ökade med cirka 100 
personer till 444. Ökningen är jämnt fördelad 
mellan pensionsersättning och särskild pensions-
ersättning. 

Under 2009 var andelen tillsvidareanställda 
som löst sin situation vid anställningens slut 70,3 
procent, vilket är 4 procent färre än under 2008. 
Den huvudsakliga orsaken är med största 
sannolikhet den kraftigt försämrade arbetsmark-
naden. Bland de som löst sin situation hade ca 33 
procent av kvinnorna fått nytt arbete eller startat 
företag, jämfört med 37 procent av männen. 
Under 2008 var denna andel ca 40 procent för 
både kvinnor och män. 

För dem som anmälts till Trygghetsstiftelsen 
efter att deras tidsbegränsade anställningar upp-
hört mäts måluppfyllelsen nio månader efter det 
att anställningen tog slut. Under 2009 var 
andelen som då löst sin situation 75,8 procent, 
vilket är en förbättring med ca 5 procentenheter 
jämfört med 2008. Andelen som skaffat nytt 
arbete eller startat eget företag var ca 40 procent 
för båda könen. 

3.7 Arbetsmiljön och sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna 
fortsatte att sjunka även under 2009. Jämfört 
med 2008 var sjukfrånvaron i genomsnitt 0,3 
procentenheter lägre, vilket ger en total 
sjukfrånvaro på 3,1 procent av den tillgängliga 
arbetstiden. För såväl kvinnor och män som 
samtliga åldersgrupper minskade sjukfrånvaron 
jämfört med föregående år. 

Kvinnors sjukfrånvaro är väsentligt högre än 
männens, men har minskat betydligt snabbare de 

senaste åren (se diagram 3.5). På motsvarande 
sätt har sjukfrånvaron för grupperna anställda 
30–49 år respektive från 50 år och uppåt varit 
högre de senaste åren men stadigt sjunkit, medan 
sjukfrånvaron i åldersgruppen anställda under 30 
år i stort sett har varit oförändrad under flera år. 

Sjukfrånvaron minskade eller var oförändrad 
vid två tredjedelar av myndigheterna och ökade 
vid en tredjedel av myndigheterna. 

 
Diagram 3.5 Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid 
uppdelat på kön och ålder 2008 och 2009 
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Antal sjukpensioner minskar 
Antalet statsanställda med nybeviljad sjuk-
pension har minskat för såväl kvinnor som män 
(se tabell 3.9). 

 
Tabell 3.9 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension 
respektive sjukpension 2008 och 2009 
Antal 

 2008 
Kvinnor 

2008 
Män 

2009 
Kvinnor 

2009 
Män 

Tillfällig sjukpension  

< 100 procent 

379 138 181 67 

Tillfällig sjukpension  

100 procent 

90 64 28 18 

Sjukpension 262 128 181 106 
Källa: Statens tjänstepensionsverk. 
Anm. I det redovisade antalet individer som beviljats sjukpension ingår även 
personer som tidigare beviljats tillfällig sjukpension.  
 

Av de statsanställda som 2009 beviljades 
sjukpension eller tillfällig sjukpension på heltid 
var 63 procent kvinnor. Detta är en minskning 
med två procentenheter jämfört med 2008. För 
tillfällig sjukpension på deltid var andelen 
kvinnor 73 procent (73 procent 2008). Median-
åldern för personer som 2009 beviljades sjuk-
pension var 59,5 år för kvinnor (59,7 år 2008) 
och 59,1 år för män (59,9 år 2008). 
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3.8 Lönenivåerna och lönebildningen 

Lönenivåer i staten 
I diagram 3.6 redovisas den genomsnittliga 
månadslönen för olika sektorer på arbets-
marknaden 2009. Den genomsnittliga månads-
lönen i staten uppgick till 30 400 kronor. 
Medellönen i samtliga sektorer var 27 900 
kronor6. Staten har en större andel tjänstemän än 
de andra sektorerna, vilket gör det mer 
rättvisande att jämföra statstjänstemännens löner 
med de privata tjänstemännens. 

 
Diagram 3.6 Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på 
arbetsmarknaden 2009 
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Löneutvecklingen i staten 
Arbetsgivarverket träffar som arbetsgivarpart 
avtal på statens vägnar med de fackliga parterna 
Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR/S, P, 
O), Sveriges Akademikers Centralorganisation 
Staten (SACO-S) samt Facket för service och 
kommunikation (SEKO). 

Gällande ramavtal om löner m.m. för arbets-
tagare i staten avser perioden 1 oktober 2007–
30 september 2010 (RALS 2007–2010). 

 Arbetsgivarverket har tagit fram uppgifter 
om den kollektiva löneutvecklingen 1997–2009 
kopplat till årstakt, se tabell 3.10. 

 

 
 
                                                      
6 Alla tjänsters heltidslöner summeras och divideras med antalet tjänster. 

Tabell 3.10 Nominell och real löneutveckling i statlig 
sektor, 1997–2009 
Procent 

Statistik-
period 
sept–sept 

Avtalsperiod för 
centrala avtal 

Löne-
utv. 
års- 
takt 

Föränd- 
ring 
i KPI1 

Real 
löneutv. 
 i årstakt 

1997–1998 RALS2 1998-2001 3,8 -0,1 3,9 

1998–1999 RALS 1998-2001 3,8 0,4 3,4 

1999–2000 RALS 1998-2001 3,8 1,0 2,8 

2000–2001 RALS 2001 4,2 2,5 1,7 

2001–2002 RALS 2002-2004 3,8 2,1 1,7 

2002–2003 RALS 2002-2004 3,6 1,9 1,7 

2003–2004 RALS 2002-2004 3,4 0,4 3,0 

2004–2005 RALS 2004–2007 3,1 0,4 2,7 

2005–2006 RALS 2004–2007 3,2 1,4 1,8 

2006–2007 RALS 2004–2007 3,2 2,2 1,0 

2007–2008 RALS 2007–2010 3,7 3,5 0,2 

2008–2009 RALS 2007–2010 3,4 -0,3 3,7 

Genomsnittlig årlig ökning 

1997–2010 

3,6 1,4 2,3 

Källa: Arbetsgivarverket. 
1 Förändringen är beräknad som förändring i årsmedeltal. 
2 RALS: Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare i staten. 
 

Utvecklingen av genomsnittliga löner 
Löneutvecklingstakten inom det statliga 
området har förhållandevis väl följt utvecklingen 
på arbetsmarknaden i övrigt, enligt jämförande 
statistik från tiden efter ramanslagsreformen. 
Mellan 1994 och 2009 uppgick löneutvecklingen 
inom landstingen till 86,7 procent, inom den 
statliga sektorn till 84,8 procent och inom den 
privata sektorn till 81,5 procent. Under samma 
period var löneutvecklingen inom den 
kommunala sektorn 65,5 procent. 

 
Diagram 3.7 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika 
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2009 
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Källa: Statistiska centralbyrån.  
Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till 
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön. 
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Löneskillnader mellan kvinnor och män 
Regeringens mål är att löneskillnaderna mellan 
kvinnor och män i staten ska minska. Som 
underlag för uppföljningen används partsgemen-
sam statlig förhandlingsstatistik. 

I september 2009 var statsanställda kvinnors 
genomsnittslön totalt sett 12,6 procent lägre än 
statsanställda mäns genomsnittslön (se diagram 
3.8). År 2008 var motsvarande löneskillnad 13,7 
procent. Skillnaden har minskat successivt och 
trenden mot en minskad löneskillnad fortsatt. 
År 2000 var löneskillnaden nästan 18 procent. 

 
Diagram 3.8 Löneskillnader mellan kvinnor och män i 
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2000–2009 
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Källa: Arbetsgivarverket.  
 

Den statistiska analys som Arbetsgivarverket 
gjort visar att den genomsnittliga löneskillnaden 
nästan helt kan hänföras till mätbara faktorer. 
Stora delar av löneskillnaden beror på att fler 
kvinnor än män arbetar deltid, arbetets 
svårighetsgrad och innehåll samt att fler män än 
kvinnor är chefer. Vidare påverkar det att 
arbetsinnehåll och löner ser olika ut hos olika 
myndigheter. Det finns också skillnader när det 
gäller utbildning, erfarenhet och i vilken region 
den anställde arbetar. Den löneskillnad som 
slutligen blir kvar, den s.k. oförklarade 
löneskillnaden som inte kan förklaras av den 
mätbara information som finns tillgänglig i den 
partsgemensamma statistiken, uppgick i 
september 2009 till ca 1,3 procent. Den 
oförklarade löneskillnaden har varit konstant 
2007–2009. Åren 2002–2003 var den som högst 
och uppgick då till 2,0 procent. 

Som framgår av diagram 5.3 är det två faktorer 
som tillsammans står för mer än hälften av den 
totala löneskillnaden mellan kvinnor och män. 
Dessa två viktigaste förklaringar är att kvinnor 
oftare innehar befattningar med en lägre 
svårighetsgrad än män och att kvinnor och män i 

stor utsträckning arbetar inom olika 
yrkesområden. 

Inom det statliga chefskollektivet hos 
Arbetsgivarverkets medlemmar har löne-
skillnaderna minskat kraftigt under den period 
som verket studerat detta. Mellan 2004 och 2009 
ökade snittlönen för kvinnliga chefer från 38 041 
till 45 716 kronor per månad, medan de manliga 
chefernas löner i snitt ökade från 39 499 till 
45 802 kronor. Det innebär att löneskillnaderna 
mellan manliga och kvinnliga chefer har minskat 
från 3,6 till 0,2 procent. 

Under den senaste avtalsperioden, som 
sträcker sig från 2007 till 2010, har utfallet också 
varit till de kvinnliga chefernas fördel. Fram till 
september 2009 har löneutvecklingstakten varit 
6,3 procent för de kvinnliga och 5,5 procent för 
de manliga cheferna i staten. De kvinnliga 
chefernas högre löneutveckling hänger nära 
samman med att andelen kvinnliga chefer ökat 
och att löneutvecklingen ofta är snabbare i 
början på chefskarriären. 
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Myndighetschefer per den 1 oktober 2010 

Regeringen redovisar nedan en sammanställning över myndighetschefer som lyder omedelbart under 
regeringen och som anställs genom beslut av regeringen. Sammanställningen redovisar förhållandena 
per den 1 oktober 20107.  

 
Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Affärsverket svenska kraftnät GD Odenberg Mikael 
Allmänna reklamationsnämnden Ordförande Ahnmé Kågerman Britta 
Arbetsdomstolen Ordförande Koch Michaël 
Arbetsförmedlingen GD Bermudez-Svankvist Angeles 
Arbetsmiljöverket GD Sjöberg Mikael 
Arkitekturmuseet Museichef Rahoult Lena 
 
Barnombudsmannen Barnombudsman Malmberg Fredrik 
Blekinge tekniska högskola Rektor Hass Ursula 
Bolagsverket GD Bränström Annika 
Boverket GD Valik Janna 
Brottsförebyggande rådet GD Andersson Jan 
Brottsoffermyndigheten GD Bergström Margareta 
 
Centrala studiestödsnämnden GD Borg Wallin Kerstin 
 
Dans- och cirkushögskolan Rektor Lilja Efva 
Datainspektionen GD Gräslund Göran 
Diskrimineringsombudsmannen Ombudsman Linna Katri 
Domstolsverket GD Thorblad Barbro 
Dramatiska institutet Rektor Lysander Per 
 
Ekobrottsmyndigheten GD Håkansson Fröjelin Eva 
Ekonomistyrningsverket GD, vik. Wikström Mats 
Elsäkerhetsverket GD Olofsson Magnus 
Energimarknadsinspektionen GD Fredriksson Yvonne 
Exportkreditnämnden GD Apelman Karin 
 
Fastighetsmäklarnämnden Ordförande Järvstrand Anna-Lena 
Finansinspektionen GD Andersson Martin 
Fiskeriverket GD Wenblad Axel 
Folke Bernadotteakademin GD Landerholm Henrik 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (FORMAS) GD Annerberg Rolf 
Fortifikationsverket GD Jönsson Lena 
Forum för levande historia Överintendent Franck Eskil 
Försvarets materielverk GD Holmgren Gunnar 
Försvarets radioanstalt GD Åkesson Ingvar 
Försvarsexportmyndigheten GD Hammarström Ulf 
Försvarshögskolan Rektor Vakant  Vakant 
Försvarsmakten ÖB Göranson Sverker 

 
 
                                                      
7 På grund av särskilda bestämmelser ingår inte Arbetsgivarverket, Regeringskansliet och Verket för högskoleservice i sammanställningen. 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Försvarsunderrättelsedomstolen Ordförande Viksten Runar 
Försäkringskassan GD Lender Adriana 
 
Gymnastik- och idrottshögskolan Rektor Henriksson-Larsén Karin 
Göteborgs universitet Rektor Fredman Pam 
 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd GD Sjökvist  Aud 
Högskolan Dalarna Rektor Hilliges Marita 
Högskolan i Borås Rektor Nordholm Lena 
Högskolan i Gävle Rektor Johansson Maj-Britt 
Högskolan i Halmstad Rektor Enmark Romulo 
Högskolan i Skövde Rektor Karlsson Sigbritt 
Högskolan Kristianstad Rektor Carlsson Lars 
Högskolan på Gotland Rektor Tholin Jörgen 
Högskolan Väst Rektor Ekedahl Lars 
Högskoleverket Universitetskansler Haikola Lars 
Högsta domstolen Ordförande Lundius Marianne 
 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen GD Qvarfort Anne-Marie 
Inspektionen för socialförsäkringen GD Molander Per 
Inspektionen för strategiska produkter GD Ekman Duse Andreas 
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering GD Åslund Olof 
Institutet för rymdfysik Föreståndare Eliasson Lars 
Institutet för språk och folkminnen GD Johansson-Lind Ingrid 
Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete (Sadev) GD Törnqvist Gunilla 
Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet GD Melin Ulf 
 
Justitiekanslern JK Skarhed Anna 
 
Kammarkollegiet GD Ljungh Claes 
Karlstads universitet Rektor Norén Kerstin 
Karolinska institutet 
 

Rektor 
 

Wallberg-
Henriksson 

Harriet 
 

Kemikalieinspektionen GD Cromnier Nina 
Kommerskollegium GD Johansson Lena 
Kompetensrådet för utveckling i staten Direktör Johns Lärke 
Konjunkturinstitutet GD Dillén Mats 
Konkurrensverket GD Sjöblom Dan 
Konstfack Rektor Björkman Ivar 
Konsumentverket GD och KO Larsson Gunnar 
Kriminalvården GD Nylén Lars 
Kronofogdemyndigheten Rikskronofogde Liedström Adler Eva 
Kungl. biblioteket Riksbibliotekarie Sahlin Gunnar 
Kungl. Konsthögskolan Rektor Wrange Måns 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Rektor Johansson Johannes 
Kungl. Tekniska högskolan  Rektor Gudmundson Peter 
Kustbevakningen GD Melin Judith 
 
Lantmäteriet GD Jönsson Stig 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Linköpings universitet Rektor Millnert Mille 
Linnéuniversitetet Rektor Hwang Stephen 
Livrustkammaren och Skokloster slott 
med Stiftelsen Hallwylska palatset Överintendent Hagberg Magnus 
Livsmedelsverket GD Andersson Inger 
Lotteriinspektionen GD Hallstedt Håkan 
Luftfartsverket GD Allard Thomas 
Luleå tekniska universitet Rektor Sterte Johan 
Lunds universitet Rektor Eriksson Per 
Läkemedelsverket GD Åkerman Christina 
Länsstyrelsen i Blekinge län Landshövding Engström Gunvor 
Länsstyrelsen i Dalarnas län Landshövding Norrfalk Maria 
Länsstyrelsen i Gotlands län Landshövding Schelin Seidegård Cecilia 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län Landshövding Holmberg Barbro 
Länsstyrelsen i Hallands län Landshövding Lövdén Lars-Erik 
Länsstyrelsen i Jämtlands län Landshövding Bohlin  Britt 
Länsstyrelsen i Jönköpings län Landshövding Akhtarzand Minoo 
Länsstyrelsen i Kalmar län Landshövding Lindgren Sven 
Länsstyrelsen i Kronobergs län Landshövding Alsér Kristina 
Länsstyrelsen i Norrbottens län Landshövding Eriksson Per-Ola 
Länsstyrelsen i Skåne län Landshövding Tunhammar Göran 
Länsstyrelsen i Stockholms län Landshövding Unckel Per 
Länsstyrelsen i Södermanlands län Landshövding Könberg Bo 
Länsstyrelsen i Uppsala län Landshövding Egardt Peter 
Länsstyrelsen i Värmlands län Landshövding Eriksson Eva 
Länsstyrelsen i Västerbottens län Landshövding Heister Chris 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landshövding Källstrand Bo 
Länsstyrelsen i Västmanlands län Landshövding Skogö Ingemar 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län Landshövding Bäckström Lars 
Länsstyrelsen i Örebro län Landshövding Frebran Rose-Marie 
Länsstyrelsen i Östergötlands län Landshövding Nilsson Elisabeth 
 
Malmö högskola Rektor Olausson Lennart 
Marknadsdomstolen Ordförande Fallenius Christer 
Medlingsinstitutet GD  Stråth Claes 
Migrationsverket GD Eliasson Dan 
Mittuniversitetet Rektor Söderholm Anders 
Moderna museet Överintendent Nittve Lars 
Myndigheten för handikappolitisk samordning 
(Handisam) GD Älfvåg Carl 
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor GD Camving Meit 
Myndigheten för radio och tv GD Larsson Magnus 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap GD Lindberg Helena 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar  
och analyser GD Hjalmarsson Dan 
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige GD Sandlund Per-Erik 
Myndigheten för yrkeshögskolan GD Enochsson Pia 
Mälardalens högskola Rektor Palmér Ingegerd 
 
Nationalmuseum med Prins Eugens 
Waldermarsudde Överintendent Söderlind Solfrid 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Naturhistoriska riksmuseet Överintendent Westerberg Jan Olov 
Naturvårdsverket GD Ågren Maria 
Nordiska Afrikainstitutet Direktör Norberg Carin 
 
Operahögskolan i Stockholm Rektor Aspegren Magnus 
 
Patent- och registreringsverket GD Ås Sivborg Susanne 
Patentbesvärsrätten Ordförande Carlson Per 
Pensionsmyndigheten GD Westling Palm Katrin 
Polarforskningssekretariatet Föreståndare Dahlbäck Björn 
Post- och telestyrelsen GD Marby Göran 
Presstödsnämnden Kanslichef Finnström Åsa 
 
Regeringsrätten Ordförande Heckscher Sten 
Revisorsnämnden Direktör Strömberg Peter 
Riksantikvarieämbetet Riksantikvarie Liliequist Inger 
Riksarkivet Riksarkivarie Jordell Björn 
Riksgäldskontoret Riksgäldsdirektör Lundgren Bo 
Rikspolisstyrelsen Rikspolischef Svenson Bengt 
Rikstrafiken GD Lundin Ulf 
Riksutställningar GD, vik. Lundqvist Eva 
Rymdstyrelsen GD Norberg Olle 
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
(Svenska ESF-Rådet) GD Lindh Åsa 
Rättsmedicinalverket GD Zelmin Erna 
    
Sjöfartsverket GD Zetterdahl Ann-Catrine
Skatteverket GD Hansson Ingemar 
Skogsstyrelsen GD Stridsman Monika 
Skolväsendets överklagandenämnd Direktör Eriksson Magnus 
Smittskyddsinstitutet GD Carlson Johan 
Socialstyrelsen GD Holm Lars-Erik 
Specialpedagogiska skolmyndigheten GD Bååth Greger 
Statens beredning för medicinsk utvärdering Direktör Rosén Måns 
Statens biografbyrå Direktör Dahlin Anki 
Statens bostadskreditnämnd GD Magnusson Lars 
Statens energimyndighet GD Kåberger Tomas 
Statens fastighetsverk GD Norell Thomas 
Statens folkhälsoinstitut GD Wamala Sarah 
Statens försvarshistoriska museer Överintendent Bengtsson Staffan 
Statens geotekniska institut GD Boström Birgitta 
Statens haverikommission GD Kastman Heuman Åsa 
Statens historiska museer Överintendent Amréus Lars 
Statens institutionsstyrelse GD Persson Göransson Ewa 
Statens jordbruksverk GD Persson Mats 
Statens järnvägar GD Dahlborg Lennart 
Statens konstråd Direktör Adsenius Mikael 
Statens kulturråd GD Johansson Kennet 
Statens maritima museer Överintendent Olsson Robert 
Statens museer för världskultur Överintendent Houby-Nielsen Sanne 
Statens musiksamlingar Direktör Wiberg Kent 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
    
Statens skolinspektion GD Begler Ann-Marie 
Statens skolverk GD Thullberg Per 
Statens tjänstepensionsverk GD Nykvist Ann-Christin
Statens va-nämnd Ordförande Rubenson Stefan 
Statens veterinärmedicinska anstalt GD Engvall Anders 
Statens väg- och transportforskningsinstitut GD Bjelfvenstam Jonas 
Statistiska centralbyrån GD Lundgren Stefan 
Statskontoret GD Gustafsson Yvonne 
Stockholms universitet Rektor Bremer Kåre 
Strålsäkerhetsmyndigheten GD Eksborg Ann-Louise 
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
(SWEDAC) GD Holmqvist Hans-Eric 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
(Sida) GD, vik. Petri Gornitzka Charlotte  
Svenska institutet GD  Lundström Rembe Annika 
Svenska institutet för Europapolitiska studier 
(Sieps) Direktör Stellinger Anna 
Sveriges geologiska undersökning GD Magnusson Jan 
Sveriges lantbruksuniversitet Rektor Sennerby Forsse Lisa 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI) GD Häll Eriksson Lena 
Säkerhetspolisen GD Danielsson Anders 
Södertörns högskola Rektor von Wright Moira 
 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket Bibliotekschef Esaiasson Roland 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket GD Hulth-Backlund Gunilla 
Teaterhögskolan i Stockholm Rektor Jansson Olle 
Tillväxtverket GD Lugnet Christina 
Totalförsvarets forskningsinstitut GD Lind Jan-Olov 
Totalförsvarets pliktverk GD Ågren Birgitta 
Trafikanalys GD Saxton Brita 
Trafikverket GD Malm Gunnar 
Transportstyrelsen GD Widlert Staffan 
Tullverket Generaltulldirektör Starrin Karin 
 
Umeå universitet Rektor Gustafsson Lena 
Ungdomsstyrelsen GD Nilsson Per 
Uppsala universitet Rektor Hallberg Anders 
 
Verket för innovationssystem (Vinnova) GD Brogren Charlotte 
Vetenskapsrådet GD Omling Pär 
 
Åklagarmyndigheten 

 
Riksåklagare 

 
Perklev 

 
Anders 

 
Örebro universitet Rektor Schollin Jens 
Överklagandenämnden för studiestöd Direktör Törnered Mats 
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Ordförande i styrelsemyndigheter per den 1 oktober 2010 

Regeringen redovisar nedan en sammanställning över ordförandena i de myndigheter som leds av en 
styrelse. Sammanställningen redovisar förhållandena per den 1 oktober 2010. 
 
Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Affärsverket svenska kraftnät Landshövding Källstrand Bo 
AP-fonden Första F.d. GD Hedborg Anna 
AP-fonden Andra VD Arwidson Marie S 
AP-fonden Tredje VD de Neergaard Claes 
AP-fonden Fjärde Direktör Caneman Monica 
AP-fonden Sjätte Direktör Jeansson Lennart 
AP-fonden Sjunde Landshövding Källstrand Bo 
Arbetsförmedlingen F.d. riksgäldsdirektör Franzén Thomas 
Arbetsgivarverket Landshövding Tunhammar Göran 
 
Blekinge tekniska högskola VD Seddigh Akbar 
 
Dans- och cirkushögskolan F.d. rektor Stark Agneta 
Dramatiska institutet Teaterchef Assefa Astrid 
 
Exportkreditnämnden VD Klackenberg Dag 
 
Finansinspektionen F.d. statsråd Westerberg Bengt 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap VD Ställdal Ewa 
Fortifikationsverket Direktör Söderlund Thord 
Försvarets materielverk VD Nilsson Sven-Christer 
Försvarshögskolan Landshövding Egardt Peter 
Försäkringskassan F.d. statsråd Åsbrink Erik 
 
Gymnastik- och idrottshögskolan Direktör Lundquist  Bo 
Göteborgs universitet Direktör Bennet Carl 
 
Högskolan Dalarna Direktör Samuelsson Peter 
Högskolan i Borås Regionråd Andersson Roland 
Högskolan i Gävle F.d. landshövding Ericsson Lars Erik 
Högskolan i Halmstad Generaltulldirektör Starrin Karin 
Högskolan i Skövde Docent Wass Urban 
Högskolan Kristianstad Riksdagsledamot Björkman Jan 
Högskolan på Gotland Länspolismästare Götblad Carin 
Högskolan Väst F.d. statsråd Nygren Jan 
 
Karlstads universitet F.d. ambassadör Winberg Margareta 
Karolinska institutet Riksdagsledamot Eberstein Susanne 
Konstfack F.d. statssekreterare Thorgren Gunilla 
Konstnärsnämnden Dekan Elam Ingrid 
Kungl. Konsthögskolan Riksarkivarie Lidman Tomas 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm F.d. statssekreterare Eliasson Kerstin 
Kungl. Tekniska högskolan VD Ekholm Börje 
 
Lantmäteriet F.d. GD Sandebring Hans 
Linköpings universitet F.d. statsråd Westerberg Bengt 
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Myndighet Titel Efternamn Förnamn 
Linnéuniversitetet Professor Brändström Dan 
Lotteriinspektionen F.d. hovrättslagman Zachrisson Ann-Christine
Luftfartsverket GD Billinger Nils Gunnar 
Luleå tekniska universitet Professor Ullenius Christina 
Lunds universitet F.d. statsråd Larsson Allan 
Läkemedelsverket Direktör Larson Mats 
 
Malmö högskola Regionchef Östling Ollén Eva 
Mittuniversitetet VD Böhlin Birgitta 
Mälardalens högskola F.d. VD Caesar Madeleine 
 
Operahögskolan i Stockholm F.d. finansborgarråd Axén Olin Kristina 
 
Post- och telestyrelsen Kommunalråd Hedén Åke 
Pensionsmyndigheten Landshövding Könberg Bo 
 
Riksgäldskontoret F.d. kanslichef Nilsson Ove 
Rikstrafiken Riksdagsledamot Davidson Inger 
Rymdstyrelsen Landshövding Egardt Peter 
 
Sjöfartsverket Egen företagare Sundling Jan 
Skogsstyrelsen GD von Schantz Dag 
Statens fastighetsverk Direktör Alvemur Christer 
Statens järnvägar Senior adviser Wikström Bo 
Statens kulturråd F.d. VD Brunnberg  Kerstin 
Statens tjänstepensionsverk  Riksgäldsdirektör Lundgren Bo 
Statens väg- och transportforskningsinstitut Kommunikations- 

konsult 
Grönlund Krantz Anna 

Stockholms universitet Regeringsråd Heckscher Sten 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete GD Sjöstrand Mats 
Sveriges lantbruksuniversitet F.d. GD Edqvist Lars-Erik 
Södertörns högskola Landshövding Heister Chris 
 
Teaterhögskolan i Stockholm F.d. GD Wigzell Kerstin 
Tillväxtverket Landshövding Heister Chris 
Totalförsvarets forskningsinstitut Direktör Mellstig Sören 
Trafikverket Kommunalråd Ankarberg 

Johansson 
Acko 

Transportstyrelsen Företagare Burman Karl-Gunnar 
Umeå universitet Direktör Johansson-

Hedberg 
Birgitta 

Uppsala universitet Ekonomie doktor Dalborg Hans 
Verket för innovationssystem (Vinnova) Direktör Johansson-

Hedberg 
Birgitta 

Verket för högskoleservice   Länsråd Sandvik Wiklund Pia 
Vetenskapsrådet Ambassadör Anell Lars 
 
Örebro universitet F.d. GD Sandebring Hans 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 

utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 
enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp   

1:1 Skatteverket Ramanslag 6 688 837

1:2 Kronofogdemyndigheten Ramanslag 1 731 497

1:3 Tullverket Ramanslag 1 588 647

Summa  10 008 981
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2 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 

2.1 Omfattning 

Kärnan i utgiftsområdet utgörs av beskattning, 
uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verk-
ställighet och indrivning av skatter och avgifter. 
Nära knutna till och starkt integrerade med 
beskattning och uppbörd finns verksamheter 
med andra syften som antingen följer av eller 
direkt stödjer de huvudsakliga verksamheterna. 
Förutom beskattning, uppbörd, verkställighet 
och indrivning ingår även verksamhet avseende 

folkbokföring, id-kort, fastighetstaxering, 
brottsbekämpning inom tull- och skatteområdet, 
bouppteckningar, gränsskydd och verkställighet 
av enskildas betalningsanspråk. 

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och 
Tullverket är förvaltningsmyndigheter inom 
respektive område. En annan myndighet med 
viss verksamhet inom utgiftsområdet är Kustbe-
vakningen. Myndigheten har ett självständigt 
ansvar för tullkontrollen till sjöss. 
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet  
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

1:1 Skatteverket 6 326 6 692 6 370 6 689 6 774 6 879 7 044

1:2 Kronofogdemyndigheten 1 630 1 716 1 640 1 731 1 752 1 764 1 802

1:3 Tullverket 1 478 1 552 1 519 1 589 1 621 1 649 1 685

Totalt för 
utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 9 434 9 760 9 529 10 009 10 147 10 292 10 531

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014 
Utgiftsområde 3  
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 9 734 9 734 9 734 9 734

Förändring till följd av:  

Pris- och 
löneomräkning 2 52 146 283 514

Beslut 186 191 178 182

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområden 4 9 9 10

Övrigt 3 33 67 89 92

Ny ramnivå  10 009 10 147 10 292 10 531
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras.  
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 

tt genomföras i statsförvaltningen. a
 
Skatteverkets anslag ökas varaktigt med 
40 000 000 kronor från 2011 för arbetet med 
slopad revisionsplikt.  

Till följd av riksdagens godkännande av 
regeringens förslag i 2010 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2009/10:100, bet. 
2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332) om över-
föring av ett antal verksamheter vid Sveriges 
Domstolar till olika förvaltningsmyndigheter 
övertar Skatteverket Sveriges Domstolars verk-
samhet med registerärenden, arv och testamente. 
Anslaget ökas därför med 4 030 000 kronor 
2011. Från 2010 ökas anslaget varaktigt med 
9 220 000 kronor. Medlen förs dit från det under 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet upptagna anslaget 
1:5 Sveriges Domstolar.  

För att möjliggöra en överflyttning av 
äktenskapsärendena krävs att äktenskapsregistret 
flyttas från Statistiska centralbyrån till Skatte-
verket. Anslaget tillförs därför engångsvis 
891 000 kronor 2011 och varaktigt 3 566 000 kr-
onor från 2012. Medlen förs dit från det under 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finans-
förvaltning upptagna anslaget 1:9 Statistiska 
centralbyrån.  

Skatteverket har redovisat en handlingsplan 
för hur myndigheten ska minska kreditut-
nyttjandet och bedriva verksamheten inom 
beräknade anslagsramar. Regeringen kommer att 
följa utvecklingen noga. För att Skatteverket ska 
kunna bedriva verksamheten på ett effektivt och 
rättssäkert sätt behöver medel tillföras verksam-
heten. Därför ökas anslaget med 200 000 000 kr-
onor engångsvis på hösttilläggsbudget för 2010 
och med 115 000 000 kronor varaktigt från 2011. 

Anslaget minskas med 400 000 kronor från 
2011 till följd av ändrad finansiering av verksam-
hetsstödet för den statliga budgetprocessen.  

Anslaget minskas med 9 876 000 kronor från 
2014 till följd av att vissa gemensamma e-
förvaltningsprojekt genomförs. 

Tullverkets anslag ökas varaktigt med 
14 000 000 kronor från 2011 för arbetet i 
regionala underrättelsecenter och mot den 
organiserade brottsligheten.  

Anslaget tillförs varaktigt 3 600 000 kronor 
från 2011 för arbetet med tillsyn av gräns-
överskridande avfallstransporter genom att det 
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård uppförda anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden minskas med 
motsvarande belopp.  
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Anslaget minskas med 200 000 kronor från 
2011 till följd av ändrad finansiering av verk-
samhetsstödet för den statliga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 2 363 000 kronor från 
2014 till följd av att vissa gemensamma e-
förvaltningsprojekt genomförs.  

För att minska risken med företagande och 
därmed främja ett ökat entreprenörskap avser 
regeringen att föreslå två förändringar i 
skuldsaneringslagen. För det första ska 
skuldernas ålder inte längre beaktas särskilt vid 
bedömningen av om det är skäligt att bevilja 
skuldsanering. Därigenom kommer det att 
kunna gå betydligt snabbare än idag att få 
skuldsanering för den som har skulder från 
näringsverksamhet. För det andra ska aktiva 
näringsidkare kunna få skuldsanering. Genom 
att även aktiva näringsidkare omfattas av 
skuldsanering får enskilda näringsidkare samma 
möjligheter att ta sig ur en ekonomiskt ohållbar 
situation som löntagare har idag. Genom dessa 
förändringar kan fler personer väntas ansöka om 
och beviljas skuldsanering. Kronofogde-
myndighetens anslag tillfördes därför i 
budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1) 
50 000 000 kronor varaktigt från 2010. 
Regeringen avser att under hösten 2010 lämna en 
proposition till riksdagen.  

Kronofogdemyndighetens anslag ökas varak-
tigt med 6 000 000 kronor från 2011 för arbetet i 
regionala underrättelsecenter och mot den 
organiserade brottsligheten.  

Till följd av riksdagens godkännande av 
regeringens förslag i 2010 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2009/10:100, bet. 
2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332) om över-
föring av ett antal verksamheter vid Sveriges 
Domstolar till olika förvaltningsmyndigheter 
övertar Kronofogdemyndigheten vissa delar av 
Sveriges Domstolars verksamhet med dödande 
av s.k. förkommen handling. Anslaget ökas 
därför med 700 000 kronor 2011. Från 2012 ökas 
anslaget varaktigt med 800 000 kronor. Medlen 
förs dit från det under utgiftsområde 4 Rätts-
väsendet upptagna anslaget 1:5 Sveriges 
Domstolar.  

Anslaget minskas med 200 000 kronor från 
2011 till följd av ändrad finansiering av verksam-
hetsstödet för den statliga budgetprocessen.  

Anslaget minskas med 2 526 000 kronor från 
2014 till följd av att vissa gemensamma e-förvalt-
ningsprojekt genomförs. 
 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar1 138 

Verksamhetskostnader2 9 858 

Investeringar3 13 

Summa ramnivå 10 009 
Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2009 samt kända 
förändringar av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten 
erhåller någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som de statliga myndigheterna 
använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och 
tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Mål 

Målet för utgiftsområdet 2010 är att säkerställa 
finansieringen av den offentliga sektorn och 
bidra till ett väl fungerande samhälle för 
medborgare och näringsliv samt motverka 
brottslighet. 

2.4 Politikens inriktning 

Myndigheterna inom utgiftsområdet ska 
underlätta för medborgare och företag att göra 
rätt för sig. Medborgare och företag ska känna 
förtroende för rättssäkerheten i regelsystemen.  

En enhetlig behandling av de företag och 
medborgare som kommer i kontakt med myn-
digheterna är en viktig rättssäkerhetsaspekt. En 
viktig uppgift för myndigheternas ledning är 
således att säkerställa att ärenden behandlas lika. 

Myndigheterna ska se till att de regelverk och 
rutiner som de själva disponerar över är så enkla 
som möjligt till gagn för en kostnadseffektiv 
hantering. Regeringen understryker betydelsen 
av samtliga myndigheters fortsatta arbete med 
förenklingar av det egna regelverket samt med 
att utarbeta förslag till förenklingar av de 
nationella och internationella regelverken. 

Eftersom myndigheterna har likartad verk-
samhet när det gäller uppbördshanteringen och 
brottsbekämpningen är det väsentligt att de 
möjligheter till förenklingar och förbättringar 
som finns genom myndighetssamverkan tillvara-
tas. Regeringens särskilda satsning mot grov 
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organiserad brottslighet, där samtliga myndighe-
ter inom utgiftsområdet deltar, är ett exempel på 
myndighetssamverkan. I det löpande arbetet ska 
myndigheterna kontinuerligt arbeta för att höja 
effektiviteten i verksamheten samtidigt som ser-
vicen till allmänheten och företagen förbättras. 

Kontinuerliga förändringar, rationaliseringar 
och en kostnadseffektiv verksamhet är nöd-
vändigt för att klara framtidens krav på myndig-
heterna. Det är av stor vikt att arbeta med 
standardisering och automatisering av arbets-
flöden. I myndigheternas uppgift ligger att 
organisera sig på ett sätt som bidrar till att 
förstärka förutsättningarna för att bedriva 
verksamheten effektivt. En förutsättning för att 
kunna säkerställa att verksamheten utvecklas i 
rätt riktning och att resurserna styrs till 
prioriterade områden är att myndigheterna 
kontinuerligt följer samhällsutvecklingen. 

För att uppnå en effektiv och ändamålsenlig 
förvaltning är ledning, prioritering, intern styr-
ning och uppföljning av all verksamhet inom 
myndigheterna viktig. Det är av stor betydelse 
att myndigheterna har ändamålsenliga interna 
system för att kunna följa verksamheten och 
bedöma enhetlighet, kvalitet, produktivitet och 
effektivitet. 

Den ekonomiska integrationen i Europa 
tillsammans med globaliseringen av ekonomin 
och handeln medför delvis nya förutsättningar 
för myndigheternas verksamhet. Myndigheterna 
kommer kontinuerligt att behöva anpassa verk-
samheten till de nya förutsättningar som gäller. 

I samarbetet mellan olika stater är det viktigt 
att den information som utbyts tas till vara på 
bästa sätt inom myndigheterna. 

I det europeiska och övriga internationella 
administrativa samarbetet inom myndighets-
områdena prioriteras insatser för regel- och 
procedurförenklingar, rationell användning av 
informationsteknik (IT), informationsutbyte 
och utbildningsinsatser. 

Myndigheterna medverkar fortlöpande i det 
arbete som pågår inom EU. I detta arbete har 
myndigheterna en viktig uppgift att biträda 
regeringen med expertis i sakfrågor samt analy-
sera problemställningar och föreslå ställnings-
taganden. Myndigheterna deltar även i förhand-
lingsarbetet, särskilt inom de genomförande-
kommittéer som leds av Europeiska kommis-
sionen. 

Vad gäller det fortsatta utvecklingsarbetet 
inom e-förvaltningen anser regeringen det vara 

av största vikt att myndigheterna uppträder sam-
lat och vid behov gemensamt utvecklar och 
tillhandahåller tjänster som förenklar för med-
borgare, företag och aktörer inom den offentliga 
sektorn. I fråga om e-legitimationer och gemen-
samt verksamhetsstöd för staten har utgiftsom-
rådets myndigheter en viktig roll. Regeringen 
anser att det är fortsatt viktigt att arbetet med att 
bekämpa felaktiga utbetalningar, svartarbete och 
annat skattefusk fortsätter och att arbetet har 
integrerats i berörda myndigheters löpande 
verksamhet. Se vidare volym 1, avsnitt 12.4. 

2.5 Revisionens iakttagelser 

Årsredovisningarna för 2009 har av Riks-
revisionen bedömts som i allt väsentligt rätt-
visande och Skatteverket, Kronofogdemyndig-
heten och Tullverket har fått rena revisions-
berättelser.  

Effektivitetsrevisionens båda rapporter 
2009:20 Jobbskatteavdraget och 2010:11 
Enhetlig beskattning?, behandlas i volym 1 
avsnitt 6.3 respektive 6.1. Riksrevisionen har 
granskat Skatteverkets växande informations-
utbyte med andra länder som sker i syfte att ge 
Skatteverket kontrollinformation och bidra till 
att minska skattefelet (2009:24 Internationell 
skattekontroll). Riksrevisionen fann vissa brister 
i Skatteverkets hantering av informationsut-
bytet. Brister som Skatteverket nu åtgärdat. 
Skatteverkets åtgärder med anledning av 
revisionens iakttagelser föranleder inga ytter-
ligare åtgärder från regeringens sida och rappor-
ten bedöms vara slutbehandlad.  

Riksrevisionen har granskat effekterna av 
sammanslagningarna av Skatteverket m.fl. 
myndigheter under 2004–2005 till s.k. en-
myndigheter (Från många till en – samman-
slagningar av myndigheter 2010:3). Enligt Riks-
revisionen har enmyndighetsreformerna skapat 
bättre förutsättningar för rättslig styrning och 
fördelning av resurser samt lett till minskade 
variationer i handläggningstider vid Skatteverket. 
Regeringen anser att rapporten, i de delar den 
berör Skatteverket, är slutbehandlad. Se vidare 
utgiftsområde 2, avsnitt 3.5.1. 
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3 Skatt 

3.1 Resultatredovisning 

3.1.1 Mål  

För Skatteverket ska målet för utgiftsområdet 
uppnås genom att 

- eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter ska 
säkerställas rättssäkert och på ett för 
samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på 
ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt 
för medborgare och företag,  

- brottslighet inom skatteområdet ska 
förebyggas och bekämpas och  

- medborgare och företag ska ha förtroende 
för Skatteverkets verksamhet. 

3.1.2 Resultat Skatteverket 

Allmänt 

Skatteverket är indelat i åtta skatteregioner. 
Huvudkontoret leder och styr skatteregionerna 
och verksamhetsstöd (VE). VE levererar tjänster 
åt Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och 
Lantmäteriet. Skatteverket har 10 500 anställda 
och bedriver verksamhet på ett hundratal orter. 

Skatteverkets ekonomi är ansträngd. En av 
anledningarna är kostnadsutvecklingen inom 
VE. Ekonomistyrningen av VE måste därför 
skärpas. Skatteverket har redovisat en 
handlingsplan för hur myndigheten ska minska 
kreditutnyttjandet och bedriva verksamheten 
inom beräknade anslagsramar. Regeringen följer 
noga de ytterligare åtgärder som myndigheten 
ska vidta och redovisa med anledning av den 
ansträngda ekonomin. 

Skatteverket hanterar stora belopp och voly-
mer vilket ställer särskilt stora krav på effek-
tivitet. Skatteverket hanterade cirka 66 miljoner 
kontrolluppgifter, närmare 15,5 miljoner 
deklarationer, cirka 2,8 miljoner folkbokförings-
ärenden och drygt 80 000 ansökningar om F-
skatt.  

Regeringen har genom en mängd åtgärder, 
t.ex. hus- och jobbskatteavdraget, minskat 
incitamenten för skattefusk. Regeringen har 
också genomfört förslag för förbättrad kontroll 
av kontantbranschen och av särskilda risk-
branscher. En särskild satsning mot grov 
organiserad brottslighet pågår där flera 
myndigheter deltar.  

Måluppfyllelsen bedöms av regeringen vara 
god för de flesta verksamhetsområdena. En 
viktig inriktning inom skatteverksamheten är att 
underlätta för att medborgare och företag ska 
kunna göra rätt från början. En ökad användning 
av e-tjänster gör att fler gör rätt från början. 
Exempel på nya e-tjänster är kassaregister, 
husarbete och verksamt.se. Medborgares och 
företags förtroende för Skatteverket är viktigt. 
Viljan att betala skatt påverkas mycket av 
medborgares och företags uppfattning om 
Skatteverkets verksamhet. I Svenskt Kvalitets-
index mätning fick Skatteverket högst betyg av 
samtliga undersökta myndigheter. I jämförelse 
med andra skatteförvaltningar inom OECD, 
tillhör Skatteverket de främsta när det gäller 
kostnadsproduktivitet. När Sveriges modernaste 
myndighet utsågs kom Skatteverket tvåa efter 
Vägverket.  

Tidvis har det varit långa väntetider för de 
medborgare och företag som vill få kontakt med 
skatteupplysningen. Regeringen anser att det är 
oacceptabelt att medborgare och företag inte får 
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kontakt med skatteupplysningen inom rimlig 
tid.  

Skatteverket och Försäkringskassan har till-
sammans hittills öppnat 80 servicekontor. 
Etableringarna fortsätter och 2011 beräknas det 
finnas 124 kontor. Pensionsmyndigheten 
medverkar i samarbetet fr.o.m. januari 2010. 
Genom att koncentrera service och samverka 
med andra myndigheter minskar kostnaderna. 
Samverkan leder även till att myndigheterna kan 
finnas på fler orter. 

Skatteverkets totala verksamhet är uppdelad i 
beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, 
brottsbekämpning och bouppteckning samt 
utfärda id-kort som framgår av diagram 3.1.  

 
Diagram 3.1 Skatteverkets verksamhet 
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Beskattning 

Beskattningens mål är ett så litet skattefel som 
möjligt och att beslutad skatt ska betalas in. 
Beskattningsverksamhetens huvudsakliga arbets-
uppgifter är information, löpande ärende-
hantering och kontroll.  

Beskattningen utgör 85 procent av Skatte-
verkets totala verksamhet. Skatteinkomsterna 
minskade med 75 miljarder från 1 384 miljarder 
2008 till 1 309 miljarder 2009. Uppbörds-
förlusterna var 8,2 miljarder 2009, vilket är 
0,57 procent av de totala skatterna.  

Nya e-tjänster för t.ex. kassaregister, hus-
arbete och anmälan om barns födelse har tagits i 
drift löpande och utnyttjandet av dem har ökat 
under året.  

Allt fler medborgare och företag deklarerar 
elektroniskt. Drygt 54 procent av medborgarna 
deklarerade elektroniskt 2009 vilket är en ökning 

Andelen skattedeklarationer som lämnades elek-
troniskt ökade från 31 procent 2008 till 44 pro-
cent 2009.  

Såväl Sk
retag har mycket att vinna på att det blir rätt 

från början. Ett ökat användande av elektronisk 
deklaration bidrar till att minska oavsiktliga fel, 
t.ex. överföringsfel mellan blanketter och fel-
summeringar.  

Skatteverkets
or del av förmågan att identifiera risker. 

Riskhantering innebär att prioritera och välja rätt 
åtgärder utifrån en analys av fakta för att minska 
eller eliminera riskerna för att inte nå målen för 
kontrollen. Resurserna koncentreras därmed till 
områden med hög risk. Riskområdena utgörs av 
privatpersoner, företag, internationella transak-
tioner, ekonomisk brottslighet och borge-
närsarbetet. Strategin är att så långt det är 
möjligt förebygga fel. De effektivaste insatserna 
är därför inriktade på information, samverkan 
och regelförenklingar. För att bättre kunna 
åtgärda risker avseende skattefelet har Skatte-
verket s.k. riksprojekt. Riksprojekten ger möj-
lighet till metod- och systemutveckling men 
leder också till en ökad samverkan med externa 
aktörer. Andra sätt att åtgärda risker är även 
riktad information, nationell och internationell 
samverkan samt en väl fungerande kontroll 
genom ett förbättrat arbetssätt. 

Det internationella områd
griskområde för fel. Skatteverket har ökat sina 

resurser på området med 30 procent jämfört 
med 2008. Skatteverket har även ökat kom-
petensen genom koncentration och samarbete. 
Riskerna minskas genom förbättrad information 
och informationsförsörjning. Under 2009 ingick 
Sverige tio nya informationsutbytesavtal. Av-
talen är ett viktigt redskap för att bekämpa 
avancerat skatteundandragande. Under 2009 
påbörjades uppbyggnaden av ett finansiellt 
centrum inom Skatteverket. Centrumet ska, 
inom Skatteverket, fungera som ett metod- och 
kunskapsstöd för det finansiella området. 

Inom området ekonomisk brottslighet arbetar 
atteverket på flera sätt för att nå framgång. 

Branschsamarbete har visat sig vara ett effektivt 
arbetssätt. Arbetsmetoderna mot ekonomisk 
brottslighet har förbättrats. Skatteverket läm-
nade knappt 4 000 brottsanmälningar till Eko-
brottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.  

Insatser mot kontanthandeln och införande
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pe

elen som privatpersoner gör 
in

med 2008. Resurserna 
ha

Folkbokföring 

en ska vara aktuell och korrekt. 
Folkbokföringen utgör sju procent av Skatte-

kbokföringen. Kvali-
te

nbevis ut 
ele

tyg 
oc

Fastighetstaxering 

Fastighetstaxeringen ska vara rättvisande och 
korrekt. Fastighetstaxeringen utgör tre procent 
av Skatteverkets totala verksamhet.  

 fastighetstaxeringen koncen-
trerats från drygt femtio orter till sju. För att 

nuari 2013. 
D

Br

ebygga och avslöja 
brottslighet samt ge åklagare bra underlag för 
åtal. Brottsbekämpningen utgör tre procent av 

 verksamhet.  
Skattebrottsenheterna arbetar med att utreda 

ndra myndig-
he

msnitt 13 utredningar 
un

en av bouppteckningar ska säker-
ställa att de formella kraven är uppfyllda. 
Verksamheten utgör mindre än en procent av 

tala verksamhet. Verksamheten 
är koncentrerad till tre orter. Kostnaden per 

rsonalliggare inom frisör- och restaurang-
branschen har resulterat i över 17 000 kontroll-
besök under 2009. 

För området privatpersoner minskade resur-
serna under 2009. F

om t.ex. aktie- och fastighetsförsäljningar är 
oftast oavsiktliga. Skatteverket har därför satsat 
på information och särskilt målgruppsanpassad 
information. Exempel på det är informations-
träffar på byggvaruhus för att informera om det 
nya husavdraget. 

För området företag har resurserna minskat 
med 20 procent jämfört 

r lagts på kontroll och förebyggande arbete. 
Förebyggande arbete är t.ex. företagsbesök, 
samverkan och e-tjänster. Skatteverket har även 
koncentrerat hanteringen av vissa branscher till 
ett fåtal regioner. Det underlättar den admini-
strativa hanteringen och bidrar till en enhetlig 
rättstillämpning. 

Folkbokföring

verkets totala verksamhet.  
Många av våra medborgerliga rättigheter och 

skyldigheter bygger på fol
ten i folkbokföringsregistret måste därför vara 

hög. Särskilda informationssatsningar för att öka 
kvaliteten i folkbokföringsregistret har gjorts 
under året. En ökad samverkan med andra myn-
digheter ger förutsättningar för att kontroll-
verksamheten ska bli träffsäker och effektiv. 
Folkbokföringen har koncentrerats till 19 orter 
(tidigare 89 orter) från och med 2010. 

Under 2009 har användningen av e-tjänster 
ökat. Under året togs 450 000 perso

ktroniskt vilket är 18 procent av samtliga.  
Nya e-tjänster under 2009 är personnummer 

online för nyfödda, beställning av dödsfallsin
h en möjlighet att elektroniskt rapportera 

diskrepanser i folkbokföringen. Samtliga dessa 
tjänster kommer att underlätta för såväl andra 
myndigheter som för Skatteverket. 

Under 2009 har

ytterligare effektivisera verksamheten har det 
fattats beslut om att verksamheten ska bedrivas 
på endast fyra orter från och med ja

en allmänna fastighetstaxeringen, som genom-
förs vartannat år, omfattar olika kategorier av 
fastigheter enligt en fastställd ordning och varje 
fastighetskategori blir taxerad minst vart sjätte 
år.  

Antalet omprövningar minskade med 26 pro-
cent. Genomströmningstiderna för ompröv-
ningarna har delvis minskat. 

ottsbekämpning 

Brottsbekämpningen ska för

Skatteverkets totala

framför allt skattebrott. I storstadsområdena och 
i vissa län leds utredningarna av Ekobrotts-
myndigheten och i övriga landet av Åklagar-
myndigheten. Samverkan med a

ter och samverkan mot organiserad brottslig-
het har ökat under 2009. 

Åklagarna bedömer att skattebrottsenheternas 
utredningar håller hög kvalitet och att för-
undersökningarna ger ett bra stöd för beslut om 
åtal. Produktiviteten är fortsatt hög och varje 
utredare avslutade i geno

der 2009. Antalet avslutade förundersök-
ningar uppgick till 2 100, vilket är på samma nivå 
som 2008.  

Bouppteckning 

Registrering

Skatteverkets to

bouppteckningsärende har på fem år sjunkit med 
56 procent. År 2009 var kostnaden 676 kronor. 

Genomströmningstiderna har försämrats. 
Under 2009 avslutades 81 procent av ärendena 
inom fyra veckor, jämfört med 91 procent 2008.  
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Ut

ansökningar och utfärda id-kort till personer 
som är folkbokförda i landet, har fyllt 13 år och 

 identitet. Verksamheten utgör 
mindre än en procent av Skatteverkets totala 

. Anled-
ni

av 2009 
10 419 anställda, vilket är en minskning med 
3,5 procent. Andelen kvinnor var 66 procent och

ledande befattningar var 
56 procent.  

Även långtidssjukfrånvaron minsk-
ar

ringen bedömer att Skatteverket i hög grad 
bidrar till att uppfylla målet för utgiftsområdet.  

Regeringen anser att inriktningen att under-
sig ska kvarstå. 

Riktad och behovsanpassad information ska 

en

ändigt 
bli mer effektiv. Det innebär en fortsatt 

om

mningar och en effektiv 
ko

de

edarbetarna 
sk

h 
uppföljning är grunden för en effektiv 
verksamhet. En förutsättning för detta är att 
arbetet med riskanalyser samt urvals- och 

tvecklas.  
För att allmänhet och företag ska känna stort 

 det 
fin

kontroll och sanktioner är att 
st

et finns allvarliga fel och där 
fu

färda id-kort 

Den 1 juni 2009 började Skatteverket att ta emot 

kan styrka sin

verksamhet. Efterfrågan har varit större än för-
väntat. Under 2009 togs 42 000 ansökningar 
emot och cirka fem procent fick avslag på sin 
ansökan. Över 70 procent av alla som ansöker 
om id-kort styrker sin identitet med hjälp av 
intygsgivare. 

Det har blivit enklare att få id-kort jämfört 
med tidigare. Av korten som utfärdades under 
2009 har drygt 25 procent utfärdats till personer 
som inte tidigare, när Svensk Kassaservice 
utfärdade id-kort, kunnat få id-kort

ngen är att Skatteverket godtar en vidare krets 
av intygsgivare och fler id-handlingar. 

Kompetensförsörjning 

Skatteverket hade vid utgången 

 upp
andelen kvinnor på 

Resultatet av medarbetarundersökningen 2009 
var bra, samtliga mått ligger över vad som kan 
anses acceptabelt. Sjukfrånvaron fortsätter att 
minska och uppgick vid utgången av 2009 till 
3,5 procent. 

.  

3.1.3 Analys och slutsatser 

Rege

lätta för den som vill göra rätt för 

lämnas till de medborgare och företag som 
behöver det. Detta kan bl.a. ske genom för-

klade blanketter och internetlösningar.  
Det är viktigt att resurserna i kontroll-

verksamheten koncentreras till områden med 
hög risk för skattefel.  

Regeringens bedömning är att myndigheten 
bedriver ett strategiskt arbete med att st

fördelning av arbetsuppgifter och material för 
att säkerställa en hög effektivitet och servicenivå, 
enhetliga rättsliga bedö

ntroll. Med anledning av den ansträngda 
ekonomin måste ekonomistyrningen skärpas. 
Regeringen kommer att följa utvecklingen noga.  

En ökad samverkan mellan myndigheter ska 
leda till att allmänhet och företag inte behöver 
lämna fler uppgifter än nödvändigt.  

Regeringen gör bedömningen att Skatteverket 
bedriver ett strategiskt arbete med sin kom-
petensförsörjning. Det är av stor betydelse att 

tta arbete fortgår, då verksamhetens inriktning 
och det förändrade arbetssättet ställer krav på en 
generell höjning av kompetensen. M

a kunna arbeta lösningsorienterat med flera 
arbetsområden på ett mer självständigt sätt.  

3.2 Politikens inriktning 

En väl fungerande ledning, intern styrning oc

följningssystem fortsätter att u

förtroende för verksamheten är det väsentligt att 
t.ex. handläggningstider, rättstillämpning och 
kontrollnivåer är enhetliga. Även om 
Skatteverket har gjort en del på området och 
skillnaderna har minskat, anser regeringen att

ns förutsättningar för att ytterligare öka 
enhetligheten.  

På e-förvaltningens område ligger Skatte-
verket i framkant vid en jämförelse med andra 
svenska myndigheter. Regeringen anser att det är 
viktigt att Skatteverkets utveckling av nya e-
tjänster fortgår.  

Syftet med 
ärka och upprätthålla normer. Kontrollen ska i 

huvudsak riktas mot avsiktliga fel och träff-
säkerheten måste därför vara hög. För att öka de 
allmänpreventiva effekterna ska sådana områden 
prioriteras där d

sket är särskilt förtroendeskadligt. För att öka 
den individualpreventiva effekten ska kontrollen 
ske tidigt och följas upp genom återkommande 
kontroller.  

De öppna gränserna och en alltmer globalise-
rad ekonomi gör att hoten mot skattebasen ökar. 
Det internationella området kräver att Skatte-
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verket intensifierar sin samverkan med andra 
myndigheter, såväl svenska som utländska. Det 
är viktigt att myndigheten fortsätter att förbättra 
de

teverket 

 möjligheter till informationsutbyte som finns. 
Det internationella arbetet kräver en särskild 
struktur och kompetens. Det är därför viktigt att 
Skatteverket höjer sin kompetens avseende både 
personal och teknik för att klara av det inter-
nationella arbetet. 

3.3 Budgetförslag 

3.3.1 1:1 Skat

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Skatteverket 
Tusental kronor 

 
 

 

  
Anslags- 
sparande -239 527

 

1 
Utgifts- 
prognos 6 370 030

 
2009 

 
Utfall 6 326 394

 
2010 

 
Anslag 

 
6 692 013 

2011 Förslag 6 688 837    

2012 Beräknat 6 774 488 2  

2013 Beräknat 6 879 249 3  

2014 Beräknat 7 044 208 4  
1 lusive til gsbudgetar till statsbudgeten 0 ( 10:99, bet. 
2 iU2 U3 ag till
tilläggsbudget i samb
2 ar 6 r i 2011 å
3 ar 6 i 2011 å
4 M  

 
A ge ds fö rkets för altnings-

tte-
get för vissa kost-
e och forskning 

samt maximalt 
0 000 000 kronor i ersättningsbelopp enligt 

Ink
009/10:F

läg
1, prop. 2009/10:121, 

 20
bet. 2009/10

1
:Fi

prop. 2009/
5) och försl  

and med denna proposition. 
 710 942 tkMotsvar rs prisnivå.  

Motsvar  722 047 tkr rs prisnivå.  
otsvarar 6 727 311 tkr i 2011 års prisnivå.  

nsla t använ r Skatteve v
kostnader inklusive vissa nämnder på ska
området. Vidare används ansla
nader f r internationellt arbetö
inom skatteområdet 
2
vissa lagar. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.2 Offentligrättslig verksamhet Skatteverket 
Tusental kronor 

 
Tabell 3.3 Uppdragsverksamhet Skatteverket 

et1 Intäkter Kostnader Resultat

419 419 030 

Tusental kronor 

Uppdragsverksamh
(intäkt –
kostnad) 

0Utfall 2009  030

Prognos 2010 5 08 445 087 44 7 0

Budget 2011 420 92 420 925 5 0
1 Verksamheten avser pensionsadministr P-fonderna oation för A ch 
Premiepensionssystemet. 

 
Regeringens överväganden 

Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, 1:1 
Skatteverket 
Tusental kronor 

 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 6 472 013 6 472 013 6 472 013 6 472 013

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 36 736 98 367 188 950 343 337

Beslut 162 991 167 201 169 506 173 435

Överföring 
till/från andra 
anslag 3 630 8 838 8 960 9 168

Övrigt 3 13 467 28 069 39 818 46 255

Förslag/ 
beräknat 
anslag  6 688 837 6 774 488 6 879 249 7 044 208

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Skatteverkets anslag ökas varaktigt med 
40 000 000 kronor från 2011 för arbetet med 
slopad revisionsplikt.  

Till följd av riksdagens godkännande av 
geringens förslag i 2010 års ekonomiska 

vårproposition (prop. 2009/10:100, bet. 
2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332) om över-
föring av ett antal verksamheter vid Sveriges 
Domstolar till olika förvaltningsmyndigheter 
övertar Skatteverket Sveriges Domstolars verk-
samhet med registerärenden, arv och testamente. 
Anslaget ökas därför med 4 030 000 kronor 
2011. Från 2010 ökas anslaget varaktigt med 
9 220 000 kronor. Medlen förs dit från det under 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet upptagna anslaget 
1:5 Sveriges Domstolar.  

re

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel1 

Intäkter
som får

disponeras2 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 743 23 102 - -

Prognos 2010 700 23 000 - -

Budget 2011 700 23 000 - -
1 Avser intäkter av avgifter som inte är skatt t.ex. skattetillägg, förseningsavgift, 
dröjsmålsavgift, bötesmedel och sanktionsavgift som är tjänsteutövning 
förknippade med ärendehandläggning och avgifter för prissättningsbesked. 
2 Avser försäljning av uppgifter ur dataregister, intäkter av aviseringssystemet 
och kopior av allmänna handlingar. 
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4 Tull 

4.1 Resultatredovisning 

4.1.1 Mål 

För Tullverket ska målet för utgiftsområdet 
uppnås genom att  

- eftersträvade tull-, skatte- och avgifts-
intäkter, liksom efterlevnaden av in- och 
utförselrestriktionerna, ska säkerställas 
rättssäkert och på ett för samhället eko-
nomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som 
är kostnadseffektivt och enkelt för med-
borgare och företag  

- brottslighet inom tullområdet ska före-
byggas och bekämpas och  

- medborgare och företag ska ha förtroende 
för Tullverkets verksamhet. 

4.1.2 Resultat Tullverket 

Brottsbekämpning 

Brottsbekämpningen utgör 58 procent av Tull-
verkets verksamhet och syftar till att övervaka 
och kontrollera trafiken till och från utlandet så 
att bestämmelserna om in- och utförsel av varor 
efterlevs.  

En ny organisatorisk enhet, Nationella 
enheten, har skapats för att på en övergripande 
nivå samordna och prioritera operativ kontroll-
verksamhet inom myndigheten. Den Nationella 
enheten ansvarar för den operativa riskanalys- 
och underrättelseanalysverksamheten i Tull-
verket. Tullverket har under året inriktat 
verksamheten på att begränsa den organiserade 
och storskaliga brottsligheten. Den inriktningen 

genomsyrar arbetet inom brottsbekämpningen. 
Det projekt- och underrättelsebaserade arbetet 
har fortsatt att utgöra grunden för Tullverkets 
bekämpning av den organiserade brottsligheten. 
Metodutvecklingen inom processen har fortsatt 
under 2009. De viktigaste hjälpmedlen har varit 
teleavlyssning, teleövervakning, kamera-
övervakning och rumsavlyssning. Andra 
metoder som ytterligare utvecklats och förfinats 
under året är informatörshantering och 
provokativa åtgärder. Från och med den 1 juli 
2008 gäller vidare nya regler om förverkande av 
ekonomiska tillgångar vid utbyte av brott. 
Förverkande av sådana tillgångar har visat sig 
vara ett effektivt sätt att störa den organiserade 
brottsligheten. 

En ökad nationell samverkan mot grov 
organiserad brottslighet (GOB) med övriga 
brottsbekämpande myndigheter har skett under 
året. Inom GOB har samverkan skett i det 
nationella operativa rådet samt i de regionala 
underrättelsecentrumen. Tullverket har nära 
samverkan även med utländska tull- och 
polismyndigheter samt med internationella 
samarbetsorgan som Europol och Östersjö-
samarbetet. 

Tullverket har under året prioriterat bekämp-
ningen av de kriminella nätverk som står bakom 
organiserad och storskalig smuggling. Totalt har 
30 kriminella nätverk identifierats och Tullverket 
gör bedömningen att 26 av dem allvarligt skadats 
eller helt upphört med sin verksamhet. Resul-
tatet av Tullverkets arbete är att 107 personer 
lagförts och antalet utdömda fängelseår uppgår 
till 634 år.  

Narkotikabekämpningen har högsta prioritet i 
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. 
Antalet beslag av narkotika har ökat med tre 
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procent under 2009, delvis beroende på ett 
framgångsrikt underrättelsearbete och en priori-
tering av kontroller. Mängden beslagtagen nar-
kotika har också ökat något jämfört med 2008.  

Effektiviteten, mätt som samhällsnytta, har 
ökat med 38 procent jämfört med 2008 för 
beslag gjorda i Sverige. Samhällsnyttovärdet för 
narkotikabeslagen uppgår till 1 860 miljoner (se 
diagram 4.1). Det beror bland annat på ett 
framgångsrikt underrättelsearbete och en priori-
tering av kontroller. 

 
 
Diagram 4.1 Samhällsnyttovärde för narkotikabeslag        
Tusental kronor 
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De beslagtagna mängderna av cannabis, 

amfetamin, kokain och dopningsmedel har ökat 
markant jämfört med 2008. Mängderna beslag-
tagen opium, ecstasy och narkotiska läkemedel 
har däremot minskat.  

Beslagen av alkohol har minskat i antal med 
16 procent jämfört med 2008. Minskningen 
beror delvis på att kronans värde i förhållande till 
euron minskat. Som framgår av diagram 4.2 har 
de beslagtagna mängderna ökat jämfört med 
2008. Sprit har ökat med 14 procent, starköl med 
10 procent och vin med 29 procent.  

Tullverket har under andra halvåret 2009, för 
första gången på flera år, gjort beslag av hela 
laster med alkohol i lastbilsflödet. Mängder runt 
15 000 liter har beslagtagits vid flera tillfällen. 

 
 

 
Diagram 4.2 Beslagtagna mängder alkohol 
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Cigarettsmuggling till EU är ett stort problem 

och stora skatteintäkter undandras. Antalet 
beslag av tobaksvaror har minskat under 2009. 
Det finns ingen entydig förklaring till minsk-
ningen. När det gäller cigaretter utgör cirka 
18 procent av cigarettbeslagen 80 procent av den 
totala mängden beslagtagna cigaretter. EU-kom-
missionen och 26 medlemsstater har träffat avtal 
med Philip Morris och Japan Tobacco Interna-
tional om skadestånd vid beslag av äkta cigaretter 
till den drabbade staten. Skadeståndet motsvarar 
de förluster som EU gör på tullavgifter och med-
lemsstaterna gör på skatter. Sverige har under 
2008 fått cirka 11 miljoner kronor i sådant 
skadestånd. Avsikten är att dessa medel ska an-
vändas till att förbättra bekämpningen av tobaks-
smugglingen och förhindra att varumärkes-
förfalskade tobaksprodukter når marknaden.  

Trafikflödena till Sverige består varje år av 
cirka 75 miljoner objekt, fordon och personer 
som kan bli föremål för kontroll. Tullverkets 
närvarograd vid respektive gränspassage styrs av 
den aktuella hotbilden. Det är en fungerande 
samverkan mellan selekteringsförmåga, teknik-
stöd, rätt underrättelser, bra riskanalys, och hög 
kompetens hos den enskilda tjänstemannen som 
är avgörande för träffprocenten i kontrollerna. 
Det är viktigt att Tullverket har förmågan att ha 
personal på rätt plats, i rätt tid och med rätt 
utrustning, inte antalet kontroller.  

Kontrollerna ska ske med minsta möjliga stör-
ning i det kommersiella och legitima trafikflödet. 
Det kontrollerade objektet ska inte utsättas för 
onödiga kostnader eller olägenheter på grund av 
kontrollen. Ett korrekt bemötande är därför av 
yttersta vikt. Antalet skriftliga klagomål uppgick 
under 2009 till 40 stycken baserat på 
40 209 kontroller, 0,1 procent, i resandeflödet 

20 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 3  

vilket regeringen anser vara en acceptabel nivå 
för klagomål.  

Effektiv Handel  

Effektiv Handel utgör 42 procent av Tullverkets 
verksamhet och syftar till att effektivt fastställa 
och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra 
skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan 
säkerställas.  

Tullverket uppskattar skattefelet i myndig-
hetens uppbörd varje år. Det uppskattade skatte-
felet av totalt debiterad uppbörd uppgick 2009 
till fyra procent, vilket är samma nivå som 2008.  

Tullverket arbetar med olika informations-, 
kontroll- och uppföljningsinsatser för att skatte-
felet ska bli så litet som möjligt. Tullverket har 
fortsatt och utökat samverkan med bl.a. Tillväxt-
verket i satsningen Starta företag. Parallellt infor-
merar Tullverket tillsammans med Skatteverket 
om skatte- och tullfrågor runt om i landet. 

Viktiga åtgärder för att minska skattefelet är 
certifiering, efterkontroll och tillståndsupp-
följning. Efterkontroll baserad på riskbedöm-
ning sker i form av tullrevision och efter-
granskning. Tullrevision sker på plats hos före-
taget och är en mer omfattande granskning jäm-
fört med eftergranskning. Nettoresultatet av 
efterkontrollerna under 2009 är 297 miljoner 
kronor debiterad tull och mervärdesskatt, vilket 
ska jämföras med 229 miljoner kronor under 
2008. Förebyggande insatser, initialkontroller 
och efterkontroller genomförs utifrån risk-
bedömningar. Syftet är att öka träffsäkerheten 
vid kontrollinsatser. Under 2009 har det gjorts 
färre tullrevisioner och eftergranskningar jäm-
fört med 2008. Trots det har tilläggsdebite-
ringarna ökat vilket kan tyda på en förhöjd 
träffsäkerhet. Regeringen anser att det är positivt 
att andelen företag som ändrat beteende efter en 
revision ökat till 93 procent under 2009. För 
2008 var motsvarande andel 84 procent.  

Europeiska revisionsrätten har haft flera 
synpunkter på de kontrollåtgärder som Tull-
verket tillämpar vid förenklade förfaranden för 
varors övergång till fri omsättning. Med anled-
ning av de felaktigheter som identifierats har 
efterkontroller genomförts. 

Andelen ärenden rörande import- och export-
deklarationer utan allvarliga fel (skattat värde) 
uppgick 2009 till 95,4 procent, vilket är en 

minskning med 2,9 procentenheter jämfört med 
2008.  

Företagen kan lämna sina tulldeklarationer via 
Electronic Data Interchange (EDI) eller Tull-
verkets internetdeklaration (TID). Det är också 
möjligt att via Tullverkets webbplats begära 
klarering av ärenden. Tullverket verkar aktivt för 
att öka det elektroniska uppgiftslämnandet 
genom olika informationsinsatser. Företag kan 
certifiera sina tullrutiner och därigenom uppnå 
förenklingar genom att kvalitetssäkra sitt flöde. 
Kontrollverksamheten och riskanalysverk-
samheten är sammanlänkade med kvalitets-
säkringsprocessen genom att Tullverket och 
företaget tillsammans ska se till att det blir rätt 
från början.  

Av EU-gemensam och nationell lagstiftning 
framgår för vilka varor restriktioner för import 
och/eller export gäller. Tullverket har klassifice-
rat restriktionsvarorna till områdena hälsa, miljö 
och säkerhet. Tullverket har under 2009 deltagit 
i åtta internationella kontrolloperationer som 
inriktades på bl.a. smuggling av narkotika, kon-
tanta medel, tobak och avfall. Tullverket har 
även genomfört projekt riktade mot export av 
produkter med dubbla användningsområden och 
utrotningshotade djur och växter. 

Kompetensförsörjning  

Tullverket hade vid 2009 års utgång 
2 113 anställda, vilket är en minskning med 
3,2 procent jämfört med 2008. Andelen kvinnor 
var 47 procent. Andelen kvinnliga chefer var 
45 procent. Efter att ha haft anställningsstopp 
under en tid anställde Tullverket 100 personer 
2009. Av dessa kommer cirka 80 att förstärka 
Brottsbekämpningen och Effektiv Handel. Sjuk-
frånvaron minskade till 3,0 procent jämfört med 
3,2 procent 2008.  

4.1.3 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att Tullverket i hög grad 
bidrar till att uppfylla målet för utgiftsområdet.  

Tullverkets ingripanden mot kriminella och 
beslag av varor har försvårat för illegala varor att 
nå den svenska marknaden. Regeringen anser att 
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet utgör 
ett betydande hinder för storskalig smuggling.  
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Regeringens bedömning är att Tullverket 
aktivt arbetar för att förbättra servicen till före-
tag och allmänhet. 

Samarbetet, både nationellt och interna-
tionellt, med andra myndigheter inom brotts-
bekämpningen fungerar bra, men måste fortsätta 
att utvecklas. En ständig förbättring av arbets-
metoderna med bl.a. en nationellt styrd, 
riskbaserad och uppdragsstyrd kontrollverk-
samhet är nödvändig för att ytterligare öka träff-
säkerheten inom samtliga kontrollområden.  

Regeringen anser att det är viktigt att 
prioritera kontrollåtgärder avseende tull-
hantering och följa upp att interna rutiner 
fungerar och tillämpas korrekt. En högre kvalitet 
i det interna kvalitetsarbetet är nödvändigt. 
Tullverket måste samtidigt fortsätta att utveckla 
arbetet som syftar till att få flera företag att göra 
rätt från början. 

Regeringen bedömer att myndigheten be-
driver ett strategiskt arbete med sin kompetens-
försörjning. Det är av stor betydelse att detta 
arbete fortgår. 

4.2 Politikens inriktning 

Tullverket ska fortsätta att förbättra och effek-
tivisera uppbördshanteringen och servicen till 
företag.  

Det är lika viktigt att myndigheten fortsätter 
att förbättra den brottsbekämpande verksam-
heten genom en målmedveten prioritering, styr-
ning, modernisering och effektivisering av denna 
verksamhet. Det brottsförebyggande arbetet är 
viktigt. Att hindra att narkotika kommer in i 
Sverige ska även fortsättningsvis vara den högst 
prioriterade uppgiften för Tullverkets brottsbe-
kämpande verksamhet. Tullverket ska även prio-
ritera arbetet mot organiserad brottslighet och 
storskalig brottslighet samt ekonomisk brotts-
lighet. Myndigheten ska också prioritera den 
storskaliga och frekventa illegala införseln av 
alkohol och tobak.  

En viktig del är att se till att olika verk-
samheter inom myndigheten på ett bättre sätt 
samverkar på alla nivåer så att höjd effektivitet 
och kvalitet säkerställs inom både uppbörds- och 
brottsbekämpningsverksamheten. Den fördel 
som det innebär att kompetens från 
huvudprocesserna Effektiv Handel och Brotts-
bekämpning finns inom samma myndighet 

måste utnyttjas i utvecklingen av verksamheten. 
Detta är centralt för en effektiv resurs-
användning. 

De olika delarna av förändringsarbetet ska 
stödja varandra i utvecklandet av en enhetlig, 
effektiv och ändamålsenlig verksamhet med hög 
kvalitet som når uppsatta mål. 

Myndighetens arbete med förenklingar av 
regler och tullprocedurer ska fortgå. Ett tydligt 
fokus på utveckling av riskanalyser och kontroll-
metoder är nödvändigt. 

4.3 Budgetförslag 

4.3.1 1:3 Tullverket 

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 1:3 Tullverket 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 478 132 

 

  
Anslags- 
sparande 47 292

 
2010 

 
Anslag 

 
1 552 421 

 

 
Utgifts- 
prognos 1 518 913

2011 Förslag 1 588 647   

2012 Beräknat 1 620 890 1 

2013 Beräknat 1 649 383 2 

2014 Beräknat 1 685 478 3 

1 Motsvarar 1 605 455 tkr i 2011 års prisnivå. 
2 Motsvarar 1 611 317 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 609 538 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Tullverkets förvaltnings-
kostnader. Vidare används anslaget för vissa 
kostnader för internationellt arbete på tull-
området. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet Tullverket 
Tusental kronor 

Offentligrättslig 
verksamhet1 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009 34 723  8 672 43 395 0

Prognos 2010 35 000 8 750 43 750 0

Budget 2011 37 000  8 930 45 930 0
1 Intäkter till inkomsttitel avser dröjsmålsränta och diverse avgifter vid 
Tullverket. Intäkter som får disponeras avser expeditions- och 
ansökningsavgifter, tullförrättningsavgift och tullräkningsavgift. 
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Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet Tullverket 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet1 Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 8 035 9 032 - 997

Prognos 2010 2 770 2 770 0

Budget 2011 2 438 2 438 0
1 Verksamheten avser kontroll av exportbidragsgods och kontroll av päls av katt 
och hund.  

Regeringens överväganden 

Tabell 4.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, 1:3 
Tullverket 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 552 421 1 552 421 1 552 421 1 552 421

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 7 156 22 150 43 999 80 739

Beslut 17 200 17 365 17 606 18 012

Överföring 
till/från andra 
anslag -200 -202 -205 -209

Övrigt 3 12 070 29 156 35 562 34 516

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 588 647 1 620 890 1 649 383 1 685 478

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 20010 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Tullverkets anslag ökas varaktigt med 
14 000 000 kronor från 2011 för arbetet i 
regionala underrättelsecenter och mot den 
organiserade brottsligheten.  

Anslaget tillförs varaktigt 3 600 000 kronor 
från 2011 för arbetet med tillsyn av gräns-
överskridande avfallstransporter genom att det 
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård uppförda anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden minskas med 
motsvarande belopp.  

Anslaget minskas med 200 000 kronor från 
2011 till följd av ändrad finansiering av verk-
samhetsstödet för den statliga budgetprocessen.  

Anslaget minskas med 2 363 000 kronor från 
2014 till följd av att vissa gemensamma e-
förvaltningsprojekt genomförs.  

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 
uppgår till 1 588 647 000 kronor. För 2012 
beräknas anslaget till 1 620 890 000 kronor. För 
2013 beräknas anslaget till 1 649 383 000 kronor. 
För 2014 beräknas anslaget till 
1 685 478 000 kronor. 
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5 Exekution 

5.1 Resultatredovisning 

5.1.1 Mål 

För Kronofogdemyndigheten ska målet för 
utgiftsområdet uppnås genom att 

- upprätthålla en god betalningsvilja i 
samhället, motverka företeelser som kan 
leda till överskuldsättning samt underlätta 
för medborgare och företag att göra rätt för 
sig och  

- medborgare och företag ska ha förtroende 
för Kronofogdemyndighetens verksamhet. 

5.1.2 Resultat Kronofogdemyndigheten 

Allmänt 

Det rådande konjunkturläget påverkade Krono-
fogdemyndigheten under 2009 i form av ökade 
ärendevolymer. Nästan 3,5 miljoner ärenden och 
mål inkom till myndigheten, vilket är en ökning 
med nio procent. Inflödena var störst till den 
summariska processen och konkurstillsynen, där 
inflödet ökade med 18 respektive 20 procent.  

Kronofogdemyndigheten har klarat av att 
hantera de kraftigt ökade ärendeinflödena delvis 
beroende på att myndigheten fått ett tidsbegrän-
sat tillskott på 15 miljoner kronor per år under 
2009–2012 och delvis beroende på att produk-
tiviteten har ökat. 

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt. 
Anslagskrediten utnyttjades med knappt sju 
procent 2009. 

Regeringen bedömer att måluppfyllelsen är 
god. Produktiviteten, kostnadseffektiviteten och 
enhetligheten har ökat samtidigt som förtro-

endet för myndigheten ökat. Myndighetens 
ekonomistyrning behöver dock skärpas.  

Kronofogdemyndigheten har under 2009 
vidtagit flera åtgärder i syfte att göra sitt regel-
verk mer enkelt och tidsenligt. Under 2009 
infördes de första e-tjänsterna med e-legiti-
mation. Två av tjänsterna berör företagare och 
möjliggör för arbetsgivare att elektroniskt svara 
på förfrågan gällande en anställd med skulder.  

Myndigheten bedriver verksamhet på 42 orter 
i landet. Verksamheten är uppdelad i fyra 
processer; verkställighet och indrivning, sum-
marisk process, skuldsanering och konkurs-
tillsyn. Därtill finns två stödprocesser; före-
byggande kommunikation och kundcenter. 
Diagram 5.1 visar de fyra processernas andel av 
verksamheten.  

 
Diagram 5.1 Kronofogdemyndighetens verksamhet 
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Verkställighet och indrivning 

Verksamhetens mål är att i första hand se till att 
borgenären får betalt för sin fordran. 
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Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att 
driva in skulder. Processen utgör 76 procent av 
myndighetens totala verksamhet. 

Under 2009 drev myndigheten in 9,3 miljarder 
kronor, vilket är något mindre än föregående år. 
Diagram 5.2 visar indrivet belopp de senaste tre 
åren. 

 
Diagram 5.2 Indrivet belopp 
Tusental kronor 
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Antalet enskilda mål ökade med 14 procent 
under året, vilket förklaras av konjunkturen. In-
flödet av allmänna mål ökade däremot margi-
nellt, med två procent. Inflödet av fysiska perso-
ner ökade i antal medan inflödet av juridiska och 
näringsidkare minskade något. Antalet första-
gångsgäldenärer ökade med fem procent till 
70 500.  

Konjunkturen har också medfört att antalet 
ansökningar om avhysningar ökat, totalt med tre 
procent. Drygt 3 000 avhysningar har verkställts, 
vilket är i nivå med 2008. Positivt är att antalet 
barn som berörs av avhysning fortsatt att 
minska, totalt med 14 procent under 2009. 
Kronofogdemyndighetens samarbete med bland 
annat Socialstyrelsen har delvis bidragit till den 
positiva utvecklingen. 

Handläggningen inom fastighets- och 
bostadsrättsförsäljningen har tidigare varit 
förenad med en rad problem. Kronofogde-
myndigheten har under året förbättrat ledning 
och styrning, genomfört utbildningsinsatser och 
effektiviserat processen, vilket bl.a. genererat att 
13 procent fler ärenden har kunnat avslutas.  

Under 2009 ökade både produktiviteten och 
kostnadseffektiviteten inom verksamheten, med 
nio respektive fyra procent. Samtidigt har 
enhetligheten förbättrats. Vissa kvalitetsbrister i 
handläggningens dokumentation har dock 
konstaterats. Bristerna i dokumentationen 

begränsar möjligheterna att granska och bedöma 
handläggningen.  

Summarisk process 

Summarisk process är ett förenklat process-
förfarande. Den vanligaste formen av mål är 
betalningsförelägganden. Den summariska pro-
cessen ska ske kostnadseffektivt och rättssäkert. 
Processen utgör 16 procent av Kronofogde-
myndighetens totala verksamhet.  

Inflödet till processen har fortsatt att öka. 
Under 2009 inkom över 1,2 miljoner ansök-
ningar, vilket motsvarar en ökning med 18 pro-
cent. Ökningen kan dels förklaras av lågkon-
junkturen, dels av samhällets utveckling med fler 
låntagare och nya typer av krediter.  

Produktiviteten ökade under 2009 med 
12 procent till följd av nya rutiner och arbetssätt. 
Positivt är också att kostnadseffektiviteten 
ökade med 17 procent. Trots ökad produktivitet 
har ärendebalanser bildats. Delgivningen är den 
del som haft svårast att möta de ökade inflödena. 
Enhetligheten inom delgivningsprocessen har 
dock ökat, vilket är positivt.  

Skuldsanering 

Skuldsanering ska ske utan onödigt dröjsmål och 
med beaktande av parternas intressen. Skuld-
sanering utgör fyra procent av Kronofogdemyn-
dighetens totala verksamhet. 

Antalet ansökningar om skuldsanering låg 
under 2009 i princip på samma nivå som under 
2008 men antalet personer som har beviljats 
skuldsanering har ökat med nio procent till 
drygt 4 000. Ansökningar om omprövning av 
beslut ökade med 49 procent. Ökningen är 
sannolikt en konsekvens av lågkonjunkturen. 
Det kraftiga inflödet har inneburit att 
handläggningstiden ökat. Av omprövnings-
ärendena avslutas 68 procent inom tre månader 
jämfört med 79 procent 2008.  

Kostnadseffektiviteten och produktiviteten 
har däremot ökat med 12 respektive 18 procent 
under 2009 och enhetligheten har utvecklats 
positivt. Däremot har vissa kvalitetsbrister 
uppmärksammats.  

Andelen personer som beviljats skuldsanering 
men som återkommer till myndigheten med nya 
skulder har ökat något, från fem procent 2008 
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till 6,5 procent 2009. Hållbarheten bedöms dock 
som fortsatt god. En anledning till detta är att de 
personer som beviljas skuldsanering får vägled-
ning om hur de ska förfara under skuld-
saneringsperioden. Det ser regeringen positivt på 
och anser att det är viktigt att detta tillväga-
gångssätt fortsätter.  

Konkurstillsyn  

Tillsynen ska bidra till att konkursförvaltningen 
sker lagenligt, likformigt och effektivt. Vidare 
ska tillsynen bidra till att borgenärerna får bästa 
möjliga utfall. Konkurstillsynen utgör fyra 
procent av myndighetens totala verksamhet. 

Antalet inkomna ärenden ökade med 
20 procent under 2009. Antalet lönegaranti-
processer fördubblades.  

Myndigheten har hanterat det ökade inflödet 
väl. Produktiviteten och kostnadseffektiviteten 
har ökat med sex respektive två procent 
samtidigt som kvaliteten och enhetligheten är 
fortsatt god. 

Förebyggande kommunikation  

Stödprocessen syftar till att motverka överskuld-
sättning. Ett omfattande arbete har bedrivits för 
att motverka överskuldsättning särskilt bland 
barn och ungdomar. Myndigheten har till-
sammans med Konsumentverket och Finans-
inspektionen arbetat med ett utbildningsstöd 
kallat Koll på cashen. Detta har visat sig vara 
framgångsrikt bland ungdomar. 

Av det totala antalet ansökningar om 
betalningsföreläggande avseende sms-lån har 
andelen som rört ungdomar mellan 18 och 25 år 
minskat från 27 till 23 procent. Negativt är det 
däremot att det totala antalet ansökningar 
grundade på korta krediter ökat med 30 procent.  

Kronofogdemyndigheten har vidare under 
året samverkat med bland annat Radiotjänst i 
Kiruna AB för att identifiera och undanröja 
hinder och svårigheter som kan leda till onödiga 
ansökningar om verkställighet. Till följd av 
riktade informationsinsatser har 42 procent av de 
som riskerat restföring betalat i tid. Regeringen 
anser att det är viktigt att denna typ av sam-
verkan fortsätter.  

Kompetensförsörjning 

Kronofogdemyndigheten hade vid 2009 års 
utgång 2 131 anställda, vilket är åtta procent 
färre än 2008. Andelen kvinnor var 65 procent. 
Andelen kvinnliga chefer uppgick till 52 procent, 
vilket är två procentenheter lägre än 2008. 
Medelåldern var 46 år.  

Myndigheten ser för närvarande inga problem 
med kompetensförsörjningen och har under året 
färdigställt en kompetensförsörjningsstrategi. 
Myndighetens geografiska koncentration av 
verksamheten och rationaliseringseffekter av IT-
stöd medför ett bättre resursutnyttjande.  

Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och 
uppgick vid utgången av 2009 till 3,4 procent. 
Däremot har den upplevda stressen ökat. Endast 
48 procent av medarbetarna angav i en genom-
förd undersökning att de hinner med sina 
arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid.  

5.1.3 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att Kronofogdemyndig-
heten i hög grad bidrar till att uppfylla målet för 
utgiftsområdet. 

Produktiviteten, effektiviteten och enhetlig-
heten har ökat på de flesta områden. Samtidigt 
har förtroendet för myndigheten ökat. Rege-
ringen konstaterar dock att medarbetarnas 
arbetsmiljö försämrats. Detta måste tas om 
hand. Samtidigt måste myndigheten skärpa sin 
ekonomistyrning. Kvaliteten måste också säkras. 
Regeringen kommer att följa utvecklingen noga.  

Det internationella området kräver att 
Kronofogdemyndigheten intensifierar sin sam-
verkan med andra myndigheter, såväl svenska 
som utländska. Det är viktigt att myndigheten 
fortsätter att förbättra de möjligheter till 
informations- och erfarenhetsutbyte som finns. 

Regeringen anser att det är av stor betydelse 
att myndigheten fortsätter bedriva ett strategiskt 
arbete med sin kompetensförsörjning.  

5.2 Politikens inriktning 

Regeringen anser att effektivitets- och 
utvecklingsarbetet inom Kronofogde-
myndigheten måste fortgå.  
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Myndigheten ska på ett effektivt, parts-
neutralt och förtroendeingivande sätt verkställa 
beslut och driva in skulder. Vidare är det före-
byggande arbetet av stor vikt för myndigheten. 
En god betalningsvilja ska upprätthållas.  

Arbetet med förslag till förenklingar av regler 
och utveckling av arbetsmetoder ska fortgå.  

5.3 Budgetförslag 

5.3.1 1:2 Kronofogdemyndigheten 

Tabell 5.1 Anslagsutveckling 1:2 Kronofogdemyndigheten 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 629 796 

 

  
Anslags- 
sparande -105 694

 
2010 

 
Anslag 

 
1 715 540 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 639 558

2011 Förslag 1 731 497   

2012 Beräknat 1 751 637 2 

2013 Beräknat 1 763 628 3 

2014 Beräknat 1 801 513 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 734 562 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 722 417 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 720 005 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Kronofogdemyndighetens 
förvaltningskostnader. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 5.2 Offentligrättslig verksamhet 
Kronofogdemyndigheten 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 1 290 880 0 1 650 000 -359 120

Prognos 2010 1 294 250 0 1 702 000 -407 750

Budget 2011 1 209 250 0 1 722 000 -512 750
1 Avser intäkter av avgifter som t.ex. ansökningsavgifter, försäljningsavgifter och 
betalningsförelägganden som är förknippade med ärendehandläggning. 
2 Avser försäljning av uppgifter ur dataregister, intäkter i samband med 
lösöreköpkontrakt och kopior av allmänna handlingar. 

 

Tabell 5.3 Uppdragsverksamhet Kronofogdemyndigheten 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet1 Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 18 396 18 396 0

Prognos 2010 18 549 18 549 0

Budget 2011 12 251 12 251 0
1 Verksamheten avser pensionsadministration för AP-fonderna och 
Premiepensionssystemet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:2 
Kronofogdemyndigheten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 709 540 1 709 540 1 709 540 1 709 540

Förändring till följd av:  

Pris- och 
löneomräkning
 2 8 457 25 369 49 562 89 869

Beslut 6 000 6 059 -9 291 -9 504

Överföring 
till/från andra 
anslag 500 600 608 622

Övrigt 3 7 000 10 069 13 209 10 986

Förslag/beräkn
at anslag  1 731 497 1 751 637 1 763 628 1 801 513

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Kronofogdemyndighetens anslag ökas varaktigt 
med 6 000 000 kronor från 2011 för arbetet i 
regionala underrättelsecenter och mot den 
organiserade brottsligheten.  

Till följd av riksdagens godkännande av 
regeringens förslag i 2010 års ekonomiska vår-
proposition (prop. 2009/10:100, bet. 
2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332) om över-
föring av ett antal verksamheter vid Sveriges 
Domstolar till olika förvaltningsmyndigheter 
övertar Kronofogdemyndigheten vissa delar av 
Sveriges Domstolars verksamhet med dödande 
av s.k. förkommen handling. Anslaget ökas 
därför med 700 000 kronor 2011. Från 2012 ökas 
anslaget varaktigt med 800 000 kronor.  Medlen 
förs dit från det under utgiftsområde 4 
Rättsväsendet upptagna anslaget 1:5 Sveriges 
Domstolar.  
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Anslaget minskas med 200 000 kronor från 
2011 till följd av ändrad finansiering av verk-
samhetsstödet för den statliga budgetprocessen.  

Anslaget minskas med 2 526 000 kronor från 
2014 till följd av att vissa gemensamma e-
förvaltningsprojekt genomförs. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 
uppgår till 1 731 497 000 kronor. För 2012 
beräknas anslaget till 1 751 637 000 kronor. För 
2013 beräknas anslaget till 1 763 628 000 kronor. 
För 2014 beräknas anslaget till 
1 801 513 000 kronor. 
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6 Kustbevakningens verksamhet avseende 
tullkontroll 

6.1 Resultatredovisning 

6.1.1 Mål 

För Kustbevakningen gäller att brott mot 
gällande bestämmelser om in- och utförsel-
restriktioner ska förebyggas och upptäckas. 

6.1.2 Resultat Kustbevakningen 

Kustbevakningens arbete inom detta område 
syftar till att förhindra att illegala varor förs in i 
landet. Arbetet utgörs av underrättelsebaserad 
kontrollverksamhet och rutinkontroller. Myn-
digheten har under 2009 arbetat aktivt med spa-
ningsverksamhet och bearbetat underrättelsetips 
som kommit till myndigheten, både från allmän-
heten och från samverkande myndigheter. Kust-
bevakningen har under 2009 samverkat med 
Tullverket när det gällt tullkontroller av fartyg. 
Även tullkontroller av fritidsbåtar har genom-
förts kontinuerligt under året. Kontrollerna har 
genomförts till havs med sjögående enheter där 
personal från Tullverket arbetat gemensamt med 
Kustbevakningens tjänstemän. Under 2009 har 
de riktade insatser som genomförts för att öka 
efterlevnaden av regelverk och kontrollera efter-
levnaden av införselbestämmelser koncentrerats 
till de områden där risknivån bedömts som 
störst, t.ex. Öresundsområdet. 

Kustbevakningen har under 2009 varit aktiv 
inom EU, Europol och aktionsgruppen mot 
organiserad brottslighet i Östersjöområdet. Tull-
verket och Kustbevakningen har genom interna-
tionell myndighetssamverkan ökat förutsätt-

ningarna för att förhindra att narkotika m.m. når 
den svenska marknaden. Genom samverkan i 
BSRBCC (Baltic Sea Region Border Control 
Cooperation) har Kustbevakningen under 2009 
bidragit till att motverka kriminella nätverk. De 
operationer som genomförts under 2009 har vid 
flera tillfällen lett till beslag i andra länder som 
ingår i denna samverkansform. 

Kustbevakningen har även varit aktiv i 
EUROSUR-samarbetet (European Border 
Surveillance System/Europeiskt gränsövervak-
ningssystem) under 2009. 

6.1.3 Analys och slutsatser 

Då sjöfarten är en viktig faktor i brottsbekämp-
ningen anser regeringen att regelbunden och 
kvalitetssäkrad samverkan med andra brottsbe-
kämpande organ, såväl på det nationella som 
internationella planet, är viktig för att få effektiv 
brottsbekämpning. 

6.2 Politikens inriktning 

Regeringen anser att arbetet med den under-
rättelsebaserade kontrollverksamheten och 
rutinkontrollerna som bygger på underrättelse-
tips som kommit till myndigheten, både från all-
mänheten och från samverkande myndigheter 
fortsatt ska utvecklas. För att uppnå resultat mot 
transnationell brottslighet menar regeringen att 
internationellt tullsamarbete inom EU, Europol 
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och Aktionsgruppen mot organiserad brottslig-
het i Östersjöområdet är mycket viktigt. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar förslaget till lag om ändring i lagen 

(1919:426) om flottning i allmän flottled 
(avsnitt 3.7), 

2. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följan-
de uppställning: 

  
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Polisorganisationen Ramanslag 19 687 663

1:2 Säkerhetspolisen Ramanslag 951 795

1:3 Åklagarmyndigheten Ramanslag 1 184 292

1:4 Ekobrottsmyndigheten Ramanslag 427 707

1:5 Sveriges Domstolar Ramanslag 4 741 718

1:6 Kriminalvården Ramanslag 7 449 802

1:7 Brottsförebyggande rådet Ramanslag 68 931

1:8 Rättsmedicinalverket Ramanslag 312 013

1:9 Gentekniknämnden Ramanslag 4 288

1:10 Brottsoffermyndigheten Ramanslag 33 700

1:11 Ersättning för skador på grund av brott Ramanslag 89 474

1:12 Rättsliga biträden m.m. Ramanslag 1 725 657

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. Ramanslag 33 163

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar Ramanslag 20 674

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete Ramanslag 7 157

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Ramanslag 12 619

1:17 Domarnämnden Ramanslag 7 000

Summa   36 757 653
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1919:426) om 
flottning i allmän flottled 

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 7 och 13 §§ lagen (1919:426) om flottning i 
allmän flottled ska ha följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
2 kap. 
7 §1 

Om någon i strid mot lag eller 
givna föreskrifter utför anläggning 
eller annan anordning i en allmän 
flottled skall han själv stå för den 
skada som flottningen orsakar på 
anordningen. Utför någon anlägg-
ning eller anordning i en allmän 
flottled utan att begära och invänta 
skyddsbestämmelser enligt andra 
stycket, skall han själv stå för den 
skada som flottningen orsakar under 
tiden. 

Om någon i strid mot lag eller 
givna föreskrifter utför anläggning 
eller annan anordning i en allmän 
flottled ska han själv stå för den ska-
da som flottningen orsakar på an-
ordningen. Utför någon anläggning 
eller anordning i en allmän flottled 
utan att begära och invänta skydds-
bestämmelser enligt andra stycket, 
ska han själv stå för den skada som 
flottningen orsakar under tiden. 

Menar någon som utövat eller av-
ser att utöva vattenverksamhet där 
en allmän flottled finns, att särskilda 
anläggningar eller åtgärder till skydd 
mot skada eller intrång till följd av 
flottningen bör bekostas av de 

Menar någon som utövat eller av-
ser att utöva vattenverksamhet där 
en allmän flottled finns, att särskilda 
anläggningar eller åtgärder till skydd 
mot skada eller intrång till följd av 
flottningen bör bekostas av de 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 1998:862. 
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flottande, får han väcka talan mot 
flottningsföreningen hos miljödom-
stolen rörande bestämmelser om er-
forderliga skyddsanordningar. I fråga 
om en sådan talan gäller fortfarande 
bestämmelserna i vattenlagen 
(1983:291) om stämningsmål. 

flottande, får han väcka talan mot 
flottningsföreningen hos mark- och 
miljödomstolen rörande bestämmel-
ser om erforderliga skyddsanord-
ningar. I fråga om en sådan talan 
gäller fortfarande bestämmelserna i 
vattenlagen (1983:291) om stäm-
ningsmål. 

 
13 §2 

Finnes flottningsskada bliva så 
stadigvarande, att värdet därå kan 
genom uppskattning på förhand ut-
rönas, skall, om ersättningstagaren 
påstår det, ersättningen på förhand 
bestämmas att utgå vare sig i årlig 
avgift under hela den tid flottning 
kommer att fortgå eller ock på en 
gång, allt efter ty skäligt prövas. Ej 
må, ändå att parterna må vara ense 
om visst belopp, ersättningen be-
stämmas till högre belopp än som 
kan anses skäligt. 

Finnes flottningsskada bliva så 
stadigvarande, att värdet därå kan 
genom uppskattning på förhand ut-
rönas, ska, om ersättningstagaren på-
står det, ersättningen på förhand be-
stämmas att utgå vare sig i årlig 
avgift under hela den tid flottning 
kommer att fortgå eller ock på en 
gång, allt efter ty skäligt prövas. Ej 
må, ändå att parterna må vara ense 
om visst belopp, ersättningen be-
stämmas till högre belopp än som 
kan anses skäligt. 

Bestämmelserna om betalning av 
ersättning samt länsstyrelsens be-
fattning med nedsatta ersättnings-
medel i 16 kap. vattenlagen 
(1983:291) skall fortfarande tilläm-
pas i fråga om ersättning för flott-
ningsskada som på förhand har be-
stämts att utgå på en gång. I beslutet 
om ersättning skall skiljemännen 
ange om nedsättning av ersättnings-
beloppet skall ske. 

Bestämmelserna om betalning av 
ersättning samt länsstyrelsens be-
fattning med nedsatta ersättnings-
medel i 16 kap. vattenlagen 
(1983:291) ska fortfarande tillämpas i 
fråga om ersättning för flottnings-
skada som på förhand har bestämts 
att utgå på en gång. I beslutet om er-
sättning ska skiljemännen ange om 
nedsättning av ersättningsbeloppet 
ska ske. 

Ett beslut varigenom ersättning bestäms på förhand gäller, sedan det har 
vunnit laga kraft, även mot framtida ägare och innehavare av fastigheter som 
berörs av beslutet. 

Har genom beslut enligt denna lag 
eller enligt 9 kap. 3 § andra stycket 
vattenlagen (1983:291) eller motsva-
rande äldre bestämmelser ersättning 
för skada eller intrång fastställts att 
utgå med årliga belopp, utgör den 
omständigheten att beslutet härom 
har vunnit laga kraft inte hinder för 
miljödomstolen att i samband med 
beslut om nya eller ändrade anord-
ningar eller föreskrifter för flottle-
den, eller senare efter talan i den 

Har genom beslut enligt denna lag 
eller enligt 9 kap. 3 § andra stycket 
vattenlagen (1983:291) eller motsva-
rande äldre bestämmelser ersättning 
för skada eller intrång fastställts att 
utgå med årliga belopp, utgör den 
omständigheten att beslutet härom 
har vunnit laga kraft inte hinder för 
mark- och miljödomstolen att i sam-
band med beslut om nya eller ändra-
de anordningar eller föreskrifter för 
flottleden, eller senare efter talan i 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 1998:862. 
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ordning som enligt vattenlagen gäller 
för stämningsmål, meddela sådana 
ändrade bestämmelser om ersätt-
ningen och sättet för betalning som 
föranleds av de ändrade förhållande-
na. 

den ordning som enligt vattenlagen 
gäller för stämningsmål, meddela så-
dana ändrade bestämmelser om er-
sättningen och sättet för betalning 
som föranleds av de ändrade förhål-
landena. 

                               

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011. 
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3 Rättsväsendet 

3.1 Utgiftsområdets omfattning 

Huvuddelen av resurserna inom utgiftsområdet 
avser kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. I öv-
rigt är rättsväsendets verksamhet inriktad på att 
avgöra rättsliga tvister mellan enskilda och mel-
lan enskilda och det allmänna samt att handlägga 
olika typer av ärenden. Den kriminalpolitiskt in-
riktade verksamheten syftar till att upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet, förebygga brott, 
utreda brott, tillse att den som begått brott lag-

förs, verkställa påföljder och rättsliga anspråk 
och ge stöd till dem som drabbats av brott. Ut-
giftsområdet innefattar myndigheter inom polis- 
och åklagarväsendena, Sveriges Domstolar samt 
Kriminalvården. Dessutom ingår Rätts-
medicinalverket, Brottsförebyggande rådet, 
Brottsoffermyndigheten, Säkerhets- och integri-
tetsskyddsnämnden och Gentekniknämnden. 
Från och med den 1 januari 2011 innefattar ut-
giftsområdet även Domarnämnden. 
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3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat
2014 

1:1 Polisorganisationen 17 967 19 161 18 600 19 688 20 103 20 331 20 766

1:2 Säkerhetspolisen 899 947 926 952 962 976 997

1:3 Åklagarmyndigheten 1 053 1 138 1 144 1 184 1 237 1 254 1 281

1:4 Ekobrottsmyndigheten 390 421 413 428 437 443 453

1:5 Sveriges Domstolar 4 418 4 613 4 534 4 742 4 881 4 936 5 032

1:6 Kriminalvården 6 782 7 312 7 361 7 450 7 525 7 631 7 795

1:7 Brottsförebyggande rådet 61 63 64 69 70 71 72

1:8 Rättsmedicinalverket 273 295 290 312 320 325 332

1:9 Gentekniknämnden 4 4 4 4 4 4 4

1:10 Brottsoffermyndigheten 30 32 31 34 34 34 35

1:11 Ersättning för skador på grund av brott 89 89 88 89 89 89 89

1:12 Rättsliga biträden m.m. 1 621 1 726 1 762 1 726 1 726 1 726 1 726

1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 34 35 34 33 33 33 33

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslut-
ningar 4 4 4 21 21 21 21

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 7 7 7 7 7 7 7

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 10 12 12 13 13 13 13

1:17 Domarnämnden 0 7 7 7 7

Totalt för utgiftsområde 4 Rättsväsendet 33 645 35 857 35 275 36 758 37 469 37 901 38 665
1 Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

 
Rättsväsendets ekonomiska situation är god. Vid 
ingången av 2010 fanns ett sammanlagt anslags-
sparande om 147 miljoner kronor. Regeringen 
föreslog inga stora förändringar av budgeten för 
2010 i vårtilläggsbudgeten och gör det inte heller 
i hösttilläggsbudgeten.  

För 2011 gör regeringen bedömningen att en-
dast mindre resursförstärkningar behöver skjutas 
till utöver de medel som aviserades i budgetpro-
positionen för 2010, för att säkerställa effektivi-
teten i rättskedjan och genomförandet av det på-
gående effektiviseringsarbetet.  

Förändringar av anslagen inom utgiftsområde 
4 Rättsväsendet redovisas under 3.7 Budgetför-
slag. 

 
Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2011–2014.  
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet  
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 35 840 35 840 35 840 35 840

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 155 485 963 1 767

Beslut 683 991 916 912

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -19 -24 -24 -25

Övrigt 3 98 176 206 170

Ny ramnivå 36 758 37 469 37 901 38 665
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 
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Tabell 3.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad.  
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 1 899 

Verksamhetskostnader 2 34 787 

Investeringar 3 72 

Summa ramnivå 36 758 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

3.3 Mål för utgiftsområdet  

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättssä-
kerhet och rättstrygghet. 

Målet för kriminalpolitiken är att minska 
brottsligheten och att öka människors trygghet. 

3.3.1 Rättssäkerhet och rättstrygghet 

Rättsväsendet har ett särskilt ansvar för rättssä-
kerhet och rättstrygghet i samhället. Rättssäker-
het innebär att rättsskipning och annan myndig-
hetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig 
samt bedrivas effektivt med hög kvalitet.  

Med rättstrygghet avses att enskilda personer 
och andra rättssubjekt ska vara skyddade mot 
brottsliga angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet 
och egendom. Avgörande är att rättsväsendet 
tillsammans med det övriga samhället arbetar för 
att förebygga och bekämpa brottslighet samt 
stödjer dem som utsatts för ett brott. Rätts-
tryggheten förutsätter också en lättillgänglig 
ordning för att lösa tvister som uppstår i samhäl-
let.   

En hög rättssäkerhet och rättstrygghet är för-
utsättningar för att enskilda ska känna förtroen-
de för lagarna, myndigheterna och domstolarna. 
Att enskilda kan känna ett sådant förtroende är 
av fundamental betydelse för ett demokratiskt 
samhälle. 

3.4 Politikens inriktning 

3.4.1 En politik för ett tryggare Sverige 

Ett starkt och väl fungerande rättsväsende utgör 
kärnan för en fungerande demokrati och är en 
förutsättning för att samhällets åtgärder mot 
brottsligheten ska bli framgångsrika. Brottslighet 
beskär människans frihet och orsakar stora ska-
dor, lidande och otrygghet. Rättsväsendet och 
det övriga samhället ska med kraft kunna be-
kämpa all brottslighet och ge gott stöd till dem 
som drabbas av brott. Sverige ska fortsätta att 
utvecklas till ett allt tryggare land att leva i. 
Rättsväsendets verksamheter ska utgå från män-
niskors individuella behov. Personer som kom-
mer i kontakt med rättsväsendets myndigheter 
ska bemötas korrekt och med respekt. Att 
minska brottsligheten och öka människors 
trygghet innebär att rättssäkerheten och rätts-
tryggheten värnas.  

 
Fortsatta krafttag mot brottsligheten  
Under den förra mandatperioden genomförde 
regeringen en rad viktiga förändringar för att 
minska brottsligheten och öka människors 
trygghet i hela landet. Genom rekordstora sats-
ningar har rättsväsendet förstärkts från polis och 
åklagare till domstolar och kriminalvård. Allt fler 
brott utreds och klaras upp, fler förövare får stå 
till svars för sina handlingar. Polisen har också 
blivit mer synlig i människors vardag. Enligt den 
nationella trygghetsundersökning som Brottsfö-
rebyggande rådet redovisat känner människor sig 
tryggare i dag än för fyra år sedan och förtroen-
det för rättsväsendets myndigheter har stärkts. 
Sammantaget innebär utvecklingen att det har 
blivit svårare att vara kriminell i Sverige och att 
det har blivit lättare för brottsoffer att få sina 
behov tillgodosedda. Vidare har regeringen gett 
en särskild utredare i uppdrag att utreda behovet 
av en ändrad lagstiftning om skyldighet att agera 
vid farliga situationer eller att bistå nödställda 
personer.    

Ambitionsnivån i kampen mot brottsligheten 
ska höjas ytterligare. Det ska ske genom ett allt 
effektivare resursutnyttjande i rättsväsendets alla 
delar. Efter stora resurstillskott ska nu innehållet 
i verksamheterna sättas i fokus.  

Rättsväsendets arbete mot mängdbrott behö-
ver nu vidareutvecklas utifrån ett tydligt rätts-
kedjeperspektiv. Stölder, misshandel och skade-
görelse inskränker människors frihet och 
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påverkar deras trygghet. Det ska vara tydligt för 
medborgarna att samhället har en väl utvecklad 
förmåga att hantera denna typ av brott. Hand-
läggningstiderna behöver kortas, allt fler brott av 
detta slag bör klaras upp och de drabbade ska få 
hjälp och stöd.   

En liten grupp personer som har utvecklat en 
kriminell livsstil står för en stor del av den totala 
brottsligheten. Rekryteringen till denna grupp 
måste minska. Det kräver kraftfulla insatser rik-
tade mot unga och personer som nyligen har 
börjat begå brott. För att minska brottsligheten 
krävs också åtgärder riktade mot den redan 
brottsaktiva gruppen. Genom att vidta åtgärder 
för att underlätta för kriminella att lämna den 
brottsliga banan bakom sig kan mycket vinnas.  

En framgångsrik brottsbekämpning handlar 
inte bara om att angripa brottsligheten utan även 
dess orsaker. För detta krävs ett samordnat och 
målinriktat arbete från såväl rättsväsendets olika 
delar som från andra myndigheter, ideella orga-
nisationer och näringsliv. Genom en närvarande 
och synlig polis med lokal förankring och ett ut-
vecklat samarbete med andra lokala aktörer kan 
problemen motverkas. Att bekämpa utanförskap 
och segregation har också brottsförebyggande 
effekter. I områden och miljöer där många män-
niskor saknar arbete och  där sociala problem 
hör till vardagen är också problem med krimina-
litet och missbruk särskilt utbredda. Därför är 
bland annat arbetslinjen central även på det 
rättspolitiska området. 

 
Bekämpning av ungdomsbrottslighet  – tidiga och 
tydliga insatser  
Få uppgifter är mer angelägna än att förebygga 
brott och minimera återfall bland unga lagöver-
trädare. Med tidiga och tydliga åtgärder mot 
ungdomsbrottsligheten idag kan vi motverka 
morgondagens problem. Ju tidigare samhället 
reagerar när unga är på väg i en negativ riktning 
desto större är möjligheterna att bryta denna ut-
veckling. Dessa möjligheter måste samhället ta 
tillvara. 

En trygg uppväxt är den mest effektiva brotts-
förebyggande insatsen. Föräldrar har huvudan-
svaret för att förmedla normer och värderingar 
till sina barn och ungdomar. För att förtydliga 
att föräldrar har huvudansvaret för sina barn och 
ungdomar har regeringen skärpt skadeståndsan-
svaret för vårdnadshavare. Skärpningen innebär 
att en förälder som har vårdnaden om ett barn 

ska vara skyldig att betala skadestånd för vissa 
typer av skador som barnet orsakar genom brott.    

Polisens skyldighet att i större utsträckning 
utreda brott begångna av personer under 15 år 
sänder tydliga signaler att kriminalitet bland 
unga tas på stort allvar av samhället. Genom att 
utreda dessa brott skapas också bättre underlag 
för att tidigt kunna sätta in adekvata insatser för 
unga som är på väg in i en kriminell livsstil. Ar-
betet med unga lagöverträdare bör ges en fastare 
form. Kommunens, polisens och skolans kom-
petenser måste samlas så att ett tydligt och sam-
ordnat stöd kan ges till den unge.  

Det är angeläget att straffmyndiga ungdomar 
som begår brott får ta ansvar för sina handlingar 
genom en snabb reaktion från rättsväsendet. 
Månader av väntan mellan brott och påföljd är 
lång tid i unga människors liv. För att snabbare 
nå resultat behöver samarbetet mellan polis och 
kommun förbättras ytterligare. Polisens, åkla-
garnas och domstolarnas handläggning av ung-
domsärenden måste också utvecklas och effekti-
viseras. Det förstärkta resursläget i rättsväsendet 
ger bättre förutsättningar än någonsin att korta 
handläggningstiderna i ungdomsmål. Detta mås-
te nu förverkligas.  

Åtgärderna ska utgå från aktuell kunskap och 
beprövad erfarenhet om vad som fungerar. Kun-
skapen om vilka förebyggande åtgärder och på-
följder som fungerar bäst när det gäller unga lag-
överträdare behöver fördjupas och utvecklas 
vidare.   

När unga begår brott är det ofta en del av en 
större bild med exempelvis problem i skolan och 
missbruk av alkohol eller narkotika. Ett bra sam-
arbete mellan föräldrar, polisen, skolan, social-
tjänsten och andra aktörer på det lokala planet är 
en förutsättning för ett välfungerande förebyg-
gande arbete. Samhället måste reagera samordnat 
och konsekvent. 

Påföljderna för unga lagöverträdare ska vara 
rättssäkra och tydliga och bidra till att motverka 
återfall i brott. Vid frihetsberövande påföljder 
ska verkställigheten vara inriktad på att motivera 
ungdomarna att förändra sin kriminella livsstil. 
Fokus ska också ligga på att i samverkan med be-
rörda aktörer planera och förbereda tiden efter 
frigivning. En väl anpassad utslussning från slu-
ten ungdomsvård eller anstaltsvistelse minskar 
risken för återfall i brott. Regeringen avser att 
återkomma till riksdagen med förslag till förbätt-
rad utslussning från sluten ungdomsvård bland 
annat i kombination med elektronisk övervak-
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ning. Kommunerna har ett särskilt ansvar för 
uppföljningen av vad som sker med den unge ef-
ter frigivning. 

 
Trygghet på Internet kräver nya angreppssätt 
Internet har förändrat och på många sätt för-
enklat vår tillvaro. Människor umgås, hämtar 
information och sköter ärenden av olika slag 
på Internet. Allt eftersom användandet av In-
ternet ökat har även kriminella hittat sätt att 
utnyttja tekniken för sina syften. Det handlar 
exempelvis om brott som bedrägerier, sex- och 
narkotikahandel, illegal alkohol- och tobaks-
handel, dataintrång, penningtvätt, spridning av 
barnpornografi samt hot och trakasserier på 
Internet.  
     När kriminella drar nytta av anonymiteten 
på Internet kan det brottsbekämpande arbetet 
i vissa avseenden försvåras. Samtidigt öppnas 
också nya möjligheter i brottsbekämpningen. 
Att kriminella lämnar information och spår  
efter sig på Internet kan utnyttjas i såväl spa-
nings- och underrättelsearbete som vid utred-
ning av brott. Rättsväsendet behöver ha till-
gång till rätt kompetens för att ta tillvara dessa 
möjligheter i bekämpningen av brott som be-
gås såväl på Internet som i den fysiska världen. 
 
Regeringen och myndigheterna fortsätter kraftsam-
lingen mot grov organiserad brottslighet 
Den grova organiserade brottsligheten är gräns-
överskridande och inkluderar flera olika brotts-
områden. Denna brottslighet behöver därför 
mötas med samordnade insatser från flera håll. 
Att regeringens initiativ till en nationell mobili-
sering mot den grova organiserade brottslighe-
ten har fått ordentligt genomslag är en framgång. 
Förutsättningarna för att bekämpa den grova or-
ganiserade brottsligheten har förbättrats avsevärt 
genom att resurserna på olika myndigheter har 
samlats och enats.   

De nya arbetsformerna bidrar till snabbare 
kommunikationsvägar och ett utökat informa-
tionsutbyte mellan myndigheterna. Tillsam-
mans kan myndigheterna agera på flera fronter 
både mot den grova kriminaliteten i sig och 
mot de kriminellas brottsvinster. De skärp-
ningar som har gjorts i lagstiftningen för för-
verkande i kombination med den nationella 
specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor 
har ökat rättsväsendets möjligheter att komma 
åt de tillgångar som härrör från brottslig verk-

samhet. Eftersom ekonomisk vinning är en av 
de starkaste drivkrafterna bakom grov organi-
serad brottslighet är det angeläget att arbetet 
med att minska de kriminella vinsterna, såväl 
nationellt som internationellt, fortsätter att 
utvecklas. Som ett led i detta arbete har rege-
ringen beslutat om direktiv till en utredning 
som ska se över kriminaliseringen av penning-
tvätt och vissa därmed sammanhängande frå-
gor. Regeringen planerar även att under hösten 
besluta om en lagrådsremiss med förslag för 
att genomföra EU:s rambeslut om ömsesidigt 
erkännande och verkställighet av beslut om 
förverkande.    

Parallellt med arbetet för att minska möj-
ligheterna till brottsvinster behöver också  
särskilt fokus läggas på att komma åt ledarna 
för att bryta upp de kriminella strukturerna. 
Vidare måste den grova organiserade brotts-
lighetens otillåtna påverkan på samhällsfunk-
tioner förhindras. Samhället ska tydligt marke-
ra att det i alla lägen står emot påtryckningar 
av detta slag.    

I myndigheternas fortsatta arbete mot den 
grova organiserade brottsligheten är det ange-
läget att samverkan mellan olika regioner i lan-
det fortsätter att förstärkas så att den nationel-
la ansatsen får fullt genomslag. Samverkan 
mellan myndigheterna behöver också fortsätta 
att utvecklas så att myndigheterna står allt mer 
enade i arbetet. En förutsättning för detta är 
bland annat möjligheten för myndigheterna att 
effektivt utbyta information. Regeringen har 
därför för avsikt att låta utreda frågan om för-
enkling och förbättring av informationsutbyte 
vid samverkan mot brott. Eftersom den grova 
organiserade brottsligheten är gränsöverskri-
dande krävs en nära samverkan med berörda 
myndigheter i andra länder och ett aktivt del-
tagande i det internationella samarbetet. Det är 
viktigt att de internationella verktygen an-
vänds i det operativa samarbetet.   

 
Brottsoffrens behov ska mötas  
Brottsoffer ska alltid känna att samhället står 
upp för dem. Rättsväsendets myndigheter ska 
genomgående ha ett tydligt brottsofferper-
spektiv. Brottsoffer ska få relevant information 
om sina rättigheter och vägledning om var de 
kan få hjälp med att bearbeta konsekvenserna av 
det som de varit utsatta för. Rättsväsendet behö-
ver också skapa tydligare rutiner för återkopp-
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ling till brottsoffren om hur det egna ärendet ut-
vecklas. Det är en självklarhet att rättsväsendet 
bemöter brottsoffer med respekt och professio-
nalism. Brottsoffrens erfarenheter är värdefulla 
för brottsutredningarna och i arbetet med att fö-
rebygga att liknande händelser inträffar igen. 
Genom ett professionellt bemötande kan sådan 
information tas tillvara.  

Barn och ungdomar som har utsatts för brott 
är beroende av vuxna som förstår och agerar. 
Brottsutsatta barn och ungdomar måste tidigt få 
stöd och hjälp till upprättelse. I ärenden där barn 
och ungdomar är brottsoffer måste utredningen 
ske skyndsamt. Det är viktigt att rättsväsendets 
myndigheter är medvetna om barns särskilda 
sårbarhet och behov samt att de åtgärder myn-
digheterna vidtar utgår från detta. Även andra 
utsatta grupper, som exempelvis personer med 
funktionsnedsättning, kräver särskild uppmärk-
samhet.  

Ett sätt för brottsoffer att få upprättelse är 
genom brottsskadeersättningen. Regeringen har 
nyligen tillsatt en utredning för att se över hur 
brottsskadelagen kan förbättras så att det blir så 
enkelt som möjligt för brottsoffret att få den er-
sättning hon eller han har rätt till. 

 
Ett aktivt arbete för att förebygga och bekämpa 
sexuella övergrepp och våld i nära relationer  
Arbetet för att motverka våld mot kvinnor krä-
ver kraftfulla insatser på flera samhällsområden – 
gemensamt, samordnat och långsiktigt. För att 
säkerställa detta antog regeringen under förra 
mandatperioden två handlingsplaner; Hand-
lingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvin-
nor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i 
samkönade relationer och Handlingsplan mot 
prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål. Det arbete som har inletts har lett till 
en varaktigt höjd ambitionsnivå på nationell,  
regional och lokal nivå i kampen mot våldet. 
Även om stora insatser har gjorts drabbas fortfa-
rande många kvinnor i Sverige av våld och 
kränkningar, ofta från en närstående man, och 
många kvinnor utsätts för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål. Många ut-
sätts också för hedersrelaterat våld och våld i 
samkönade relationer. Likaså förekommer det 
att män utsätts för relationsrelaterat våld av 
kvinnor. Detta är oacceptabelt och fortsatta  
insatser är därför nödvändiga. Det långsiktiga 
utvecklingsarbete som har inletts måste nu fort-
sätta och integreras i rättsväsendets vardagliga 

arbete. De ideella kvinnojourerna är en viktig 
resurs i kampen mot våldet.   

I syfte att förbättra skyddet för personer som 
utsätts för hot och våld har regeringen i en lag-
rådsremiss föreslagit att elektronisk övervakning 
ska få användas för att kontrollera efterlevnaden 
av vissa kontaktförbud. För att förstärka det 
straffrättsliga skyddet mot hot och trakasserier 
föreslås också att ett nytt brott, olaga förföljelse, 
införs. Regeringen planerar ytterligare åtgärder 
för att stärka skyddet för personer som lever 
med skyddad identitet.  

För att motverka köp av sexuell tjänst bere-
der regeringen förslag från Utredningen om ut-
värdering av förbud mot köp av sexuell tjänst. 
Regeringen vill också skärpa straffen för den 
som köper sex av en person som är utsatt för 
människohandel eller på annat sätt är särskilt ut-
satt. 

Regeringen har även beslutat om direktiv till 
en utredning om utvärdering av fridskränk-
ningsbrotten samt direktiv till en utredning om 
stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäk-
tenskap.   

Samtidigt som åtgärder vidtas för att skydda 
och stödja utsatta kvinnor och barn som bevitt-
nat våld behöver insatser även riktas mot de män 
som gör sig skyldiga till dessa brott. Här har 
Kriminalvården ett ansvar. Programverksamhet 
för män som dömts för sexualbrott och våld mot 
kvinnor i nära relationer behöver utvärderas och 
utvecklas ytterligare i samarbete med andra hu-
vudmän liksom arbetet med riskbedömning och 
utslussning.  

 
En vidareutveckling av påföljdssystemet 
Påföljdssystemet ska innebära snabba, tydliga 
och konsekventa reaktioner på brott. Den 
grundläggande utgångspunkten för påföljdsbe-
stämningen måste vara brottslighetens svårhet. 
Vidare måste grundläggande principer om rätts-
säkerhet, opartiskhet och likhet inför lagen vara 
tillgodosedda, samtidigt som hänsyn bör tas till 
den dömdes personliga förhållanden. Fängelse-
straffet bör bara användas i de fall det är särskilt 
påkallat.  

Regeringen har påbörjat en reformering av på-
följdssystemet. Straffen för allvarliga  våldsbrott 
har höjts och försvårande respektive förmildran-
de omständigheter har getts ett ökat genomslag 
vid bedömningen av straffvärdet.  Regeringen 
har vidare tillsatt en utredning för att göra en  
genomgripande översyn av påföljdssystemet. 
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Utredaren ska bland annat analysera hur an-
vändningen av fängelse kan minska samtidigt 
som trovärdigheten i systemet upprätthålls. En 
utgångspunkt är vidare att återfall i brott ska 
mötas av en skärpt reaktion. Vid behov ska även 
lämnas förslag som ger flerfaldig brottslighet 
större genomslag vid påföljdsbestämningen eller 
som motverkar sådan brottslighet mer effektivt. 
Ett betänkande ska lämnas senast den 31 maj 
2012. 

3.4.2 Ett väl rustat rättsväsende  

Genom regeringens satsning på rättsväsendet har 
målet om 20 000 poliser uppnåtts. Så många po-
liser har Sverige aldrig tidigare haft. Antalet åkla-
gare och domare är också fler än någonsin tidiga-
re och även Kriminalvården har fått kraftiga 
resursförstärkningar. Den omfattande kapaci-
tetshöjningen över hela landet har skapat möj-
ligheter för rättsväsendet att allt kraftigare ingri-
pa mot brottsligheten, vilket också i flera 
avseenden har börjat visa sig i verksamhetsresul-
taten.   

Det är nu dags för nästa steg. Den fortsatta 
utvecklingen behöver fokusera allt mer på kvali-
teten och effektiviteten i verksamheterna i hela 
landet.  

 
Effektivt resursutnyttjande i hela rättsväsendet  
Allt mer kraft måste läggas på att försäkra sig om 
ett ändamålsenligt utnyttjande av rättsväsendets 
resurser. Efter en tid präglad av resursförstärk-
ningar behöver organisation, arbetsmetoder och 
rutiner ses över, och i vissa fall utvecklas och an-
passas efter nya förutsättningar. Resultaten av de 
översyner av effektivitet, styrning och organisa-
tion som under senare år har genomförts inom 
rättsväsendets olika delar behöver tas tillvara. 
Chefer på alla nivåer inom rättsväsendet har  
också ett ansvar för att effektivitet tillmäts stor 
betydelse när olika handlingsalternativ övervägs i 
den löpande verksamheten. 

Regeringen planerar flera åtgärder för att yt-
terligare utveckla rättsväsendets effektivitet. En 
väl fungerande och modern polis ska finnas i hela 
landet. Som ett led i detta har regeringen tillsatt 
en parlamentarisk kommitté som ska analysera i 
vilken utsträckning polisens nuvarande organisa-
tion utgör ett hinder för de krav regeringen stäl-
ler på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, 
ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resul-

tat i polisens verksamhet. Om kommittén finner 
att nuvarande organisationsform utgör ett hinder 
i dessa avseenden ska ett fullständigt förslag till 
helt eller delvis ny organisation för polisen läm-
nas. Kommittén ska också föreslå hur ansvar och 
befogenheter i styrningen av polisens verksam-
het kan tydliggöras. Vidare ska kommittén ta 
ställning till och lämna förslag i frågor om poli-
sens tillgänglighet, synlighet och  polisens sam-
arbete med andra. Uppdraget ska redovisas  
senast den 31 mars 2012.  
 Regeringen har vidare lämnat ett uppdrag 
till Rikspolisstyrelsen att vidta de åtgärder som 
behövs för att myndigheten från och med den 
1 januari 2011 ska ha en organisation för att 
leda sådan polisverksamhet som avser hand-
läggning av ärenden om brott av anställda 
inom polisen. I uppdraget ingår att i samband 
med årsredovisningen för 2013 redovisa en 
uppföljning av verksamhetsövergången. Denna 
uppföljning kommer att tjäna som underlag 
för regeringen för att ta ställning till om en 
mer omfattande utvärdering behöver genom-
föras. 

 Polisorganisationens viktigaste resurs är 
medarbetarna och för närvarande finns det ett 
behov av att utveckla polisutbildningen. Utbild-
ningen behöver anpassas efter de krav som kan 
ställas på en modern polis. Frågan har varit fö-
remål för en omfattande utredning och bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet. 

Regeringen har också tillsatt en utredning för 
att se över om bekämpningen av ekobrott kan bli 
mer effektiv genom att all polis- och åklagar-
verksamhet avseende ekobrott samlas hos Eko-
brottsmyndigheten. Ett annat led i utvecklings-
arbetet är moderniseringen av polisens IT-
användning. Genom den nya polisdatalagen, som 
träder i kraft den 1 mars 2012, får polisen de 
rättsliga förutsättningarna för att utveckla sina 
IT-system och skapa en modern IT-miljö, sam-
tidigt som den personliga integriteten värnas. 
Regeringen har gett ett uppdrag till Rikspolissty-
relsen att förbereda anpassningen till den nya 
lagstiftningen, bland annat vad gäller utbildning. 

 
En effektivare brottmålsprocess 
Rättsväsendet ska hantera ärenden på ett effek-
tivt och rättssäkert sätt. Regeringen har tagit ini-
tiativ till åtgärder som kan effektivisera brott-
målsprocessen. Bland dessa åtgärder finns en 
förbättrad brottsutredningsverksamhet och mer 
ändamålsenliga rättegångsregler. Det handlar  
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exempelvis om att säkerställa en rationell sam-
verkan och handläggning av mängdbrott. Det 
kan också handla om mer flexibla regler och en 
förbättrad ansvarsfördelning mellan åklagare och 
domstolar. För att höja kvaliteten och effektivi-
teten i brottmålsprocessen har regeringen också 
föreslagit ett förbättrat regelverk för delgivning. 
Regeringen har också låtit utreda om åklagare 
ska få utökande möjligheter att förundersök-
ningsbegränsa i stora och komplicerade utred-
ningar samt om polisen till skillnad från vad som 
gäller i dag ska ges befogenhet att besluta om 
förundersökningsbegränsning i vissa fall.   

Möjligheten att minska användningen av 
straffrätten och införa alternativa sanktioner för 
vissa brott är ytterligare en fråga för regeringens 
övervägande. 

 
Kontinuerlig resultatuppföljning 
En kontinuerlig verksamhets- och resultatupp-
följning på alla nivåer ska vara en integrerad del i 
myndigheternas verksamhet. En sådan uppfölj-
ning bidrar till att identifiera relevanta förbätt-
ringsområden och ger vägledning om var ansva-
ret för olika åtgärder bör ligga. Genom aktiv 
verksamhets- och resultatuppföljning finns det 
också möjlighet att uppmärksamma framgångs-
rika tillvägagångssätt som kan spridas vidare till 
övriga delar av landet.  

 
Utvecklad informationsförsörjning  
För att möta de utmaningar som rättsväsendet 
står inför krävs en mer ändamålsenlig informa-
tionsförsörjning. Regeringen har intensifierat ar-
betet med att införa ett elektroniskt informa-
tionsflöde i brottmålsprocessen. Målet med 
arbetet är en effektivare och mer kvalitativ ären-
dehantering samt förbättrad medborgarservice 
och ökad kunskap.  

Genom att ersätta det manuella informations-
utbytet mellan myndigheterna med ett elektro-
niskt informationsflöde möjliggörs stora effekti-
vitetsvinster. Bland annat kommer avsevärt 
mindre tid att behöva läggas på registrering av 
uppgifter och på traditionell pappershantering. 
Ett elektroniskt informationsflöde mellan myn-
digheterna innebär dessutom en ytterligare för-
bättrad handläggning. Genom att informationen 
kan följas genom rättskedjan minskar risken för 
felaktigheter. Medborgarservicen stärks genom 
att myndigheternas möjligheter att ge god servi-
ce till enskilda underlättas och handläggnings-
tiderna förkortas. Vidare skapas förutsättningar 

för e-tjänster för medborgarna, till exempel för 
parter i rättsprocessen att kunna följa sitt ärende 
genom rättskedjan. En samlad elektronisk in-
formation bidrar till ny kunskap om brottslighet 
och brottsbekämpning och helt nya möjligheter 
till verksamhetsutveckling och verksamhetsupp-
följning. Rättskedjans resurser kommer då att 
användas på ett effektivare sätt genom en mer 
utvecklad styrning och ledning. Vidare förbättras 
kriminalstatistiken och förutsättningarna för 
forskning påtagligt. 

Arbetet leds sedan 2009 av Justitie-
departementet och samordnas på myndighets-
nivå av Rådet för rättsväsendets informations-
försörjning. Som ett första steg i arbetet har 
regeringen gett Polisen, Åklagarmyndigheten, 
Domstolsverket och Kriminalvården i uppdrag 
att, i samverkan med Brottsförebyggande rådet, 
genomföra en första etapp av arbetet senast den 
31 december 2011. Etappen innebär att det in-
förs ett elektroniskt huvudflöde mellan de myn-
digheter i brottmålsprocessen som hanterar de 
största ärendemängderna. Härigenom skapas 
möjligheter att återanvända och följa viss infor-
mation. Dessutom läggs grunden för kommande 
utvecklingsarbete. 

 
Verksamhet byggd på kunskap 
Genom att ta tillvara såväl nationell som interna-
tionell kunskap kan rättsväsendets verksamheter 
anpassas för bästa möjliga resursutnyttjande. En 
grundläggande källa till sådan kunskap är det 
forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs 
inom ramen för olika myndigheters verksamhet 
samt vid universitet och högskolor. Brottsföre-
byggande rådets roll som expertorgan inom 
rättsväsendet och Brottsoffermyndighetens 
uppgift att vara kunskapscentrum för brottsof-
ferfrågor medför att dessa myndigheter har en 
särställning i dessa frågor. Rättsväsendets myn-
digheter måste också ständigt verka för att de 
metoder som används granskas, följs upp och 
utvärderas. Förmågan att fastställa inom vilka 
områden som det finns ett utvecklings- och åt-
gärdsbehov behöver stärkas ytterligare. 

Att utbyta erfarenheter och tillgodogöra sig 
kunskap från andra länder spelar också en bety-
delsefull roll. Det internationella kriminologipri-
set som delas ut varje år och det kriminologi-
symposium som årligen arrangeras i anslutning 
till prisutdelningen är ett exempel på internatio-
nellt erfarenhetsutbyte. 
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Sverige har gott anseende och bidrar med 
personal som har hög kompetens och professio-
nalism inom rättsväsendet, bland annat till freds- 
och säkerhetsfrämjande insatser och till interna-
tionellt utvecklingssamarbete. Utlandstjänstgö-
ring innebär samtidigt att ny kunskap och kom-
petens kommer Sverige till godo.  

 
Rättsväsendet som en integrerad del av samhället 
Rättsväsendets myndigheter är inbördes beroen-
de av varandra och samarbetet mellan dem behö-
ver fortsätta att utvecklas. Rättsväsendet kan 
dock inte ses isolerat. För att de åtgärder som 
vidtas inom rättsväsendet ska vara verkningsfulla 
krävs långtgående samarbete även med aktörer 
som finns utanför rättsväsendet. Ett utvecklat 
samarbete är inte minst viktigt när det gäller frå-
gor om unga lagöverträdare och unga brottsoffer 
samt inom det återfallsförebyggande arbetet. 
Genom ett närmare samarbete mellan polisen, 
skolan och socialtjänsten kan exempelvis unga 
lagöverträdare och brottsoffer fångas upp tidiga-
re. För det återfallsförebyggande arbetet är det 
angeläget att övriga aktörer tillsammans med 
Kriminalvården tar ansvar för att utveckla och 
förstärka samverkan kring den enskilde indivi-
den. Genom att Kriminalvården under verkstäl-
lighet av påföljd kan bistå med att motivera kli-
enter till att förändra sin livssituation och 
etablera kontakt med vårdgivare ges samtidigt 
bra förutsättningar för kommuner, landsting och 
arbetsförmedling att, tillsammans med Kriminal-
vården, upprätta gemensamma planer samt sä-
kerställa att planerade insatser under och efter 
verkställigheten genomförs. Ett effektivt åter-
fallsförebyggande arbete förutsätter att alla be-
rörda aktörer tillsammans tar ansvar för att ut-
veckla och förstärka en långsiktig och effektiv 
samverkan kring den enskilde individen. 

3.4.3 Brottsförebyggande arbete 

Mål för verksamheten 

Det bästa sättet att öka tryggheten för alla är att 
förhindra att brott begås. Målet för den brottsfö-
rebyggande verksamheten är att antalet brott ska 
minska och att antalet brottsoffer ska bli färre.  

Det brottsförebyggande arbetet är en viktig 
uppgift för framför allt polisen, Säkerhetspoli-
sen, Ekobrottsmyndigheten samt Brottsföre-
byggande rådet. Även Kriminalvårdens åter-

fallsförebyggande arbete har stor betydelse när 
det gäller att förebygga brott. Andra myndighe-
ter, exempelvis Kustbevakningen och Tullverket, 
bidrar också till det brottsförebyggande arbetet.  

En integrerad del av den övriga politiken 

Att bryta utanförskapet är en central del i det 
brottsförebyggande arbetet. De brottsföre-
byggande insatserna innefattar därför åtgärder 
inom flera utgiftsområden och kräver ett brett 
engagemang från statliga myndigheter, kom-
muner, landsting, näringsliv, föreningsliv och 
andra ideella organisationer och även enskilda 
medborgare.  

För att minska brottsligheten och öka trygg-
heten krävs exempelvis samlade insatser mot 
missbruk av alkohol och narkotika, åtgärder 
inom skola och socialtjänst, kontroll av pen-
ningflöden samt insatser inom bostads- och  
arbetsmarknadspolitikens område. Företagande 
och arbete är också viktiga verktyg i det brotts-
förebyggande arbetet.  

En trygg uppväxt är den mest effektiva brotts-
förebyggande insatsen. Föräldrar har huvudan-
svaret för att barn inte begår brott men det är 
viktigt att familjen har tillgång till olika former 
av stöd som den kan behöva. Åtgärder för att 
förhindra att unga fastnar i kriminalitet måste 
vara tydliga och vidtas på ett tidigt stadium. För 
att förebygga ungdomsbrottslighet måste sam-
verkan formaliseras och utvecklas gemensamt  
mellan bland annat polis, skola och socialtjänst. 

Samverkan och närvaro på alla nivåer 

Det lokala brottsförebyggande arbetet 
Det är viktigt att det brottsförebyggande arbetet 
sker på lokal nivå av dem som bäst känner till de 
problem som finns i närområdet. Olika aktörer 
som polis, skola, socialtjänst, alkohol- och drog-
förebyggande funktioner och näringsliv sam-
arbetar för att förebygga brott och öka trygghe-
ten. Även många ideella organisationer på lokal 
nivå bidrar aktivt i det brottsförebyggande arbe-
tet. 

Polisen och Sveriges kommuner och landsting 
har med stöd av Brottsförebyggande rådet ut-
vecklat det lokala brottsförebyggande arbetet. 
De senaste årens arbete har bland annat resulte-
rat i samverkansavtal mellan polisen och kom-
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muner. Det innebär att det numera finns över-
enskommelser i två tredjedelar av landets kom-
muner vilket har stärkt engagemanget hos lokala 
aktörer. Brottsförebyggande rådets uppgift är att 
se till att de brottsförebyggande aktörerna på lo-
kal nivå har tillgång till kunskap för att utifrån 
sina lokala förutsättningar arbeta med att före-
bygga brott och otrygghet. Därtill  stödjer 
Brottsförebyggande rådet det urbana utveck-
lingsarbete som på regeringens uppdrag sker i 
samverkan mellan ett antal myndigheter och vis-
sa kommuner.  

En stor möjlighet ligger nu i att fler kommu-
ner vidtar konkreta åtgärder mot brottsligheten. 
Där utgör Brottsförebyggande rådets arbete 
inom den nationella mobiliseringen mot organi-
serad brottslighet  ett bra exempel på aktiv och 
lokal kunskapsspridning genom det stöd som 
bland annat givits till nätverksträffar. Den lokala 
nivån har fått kunskap och verktyg  för sitt fort-
satta lokala brottsförebyggande arbete.   

Även i arbetet med att förebygga  återfall i 
brott är det viktigt att samverkan är en naturlig 
del. Brottsförebyggande rådet har ett etablerat 
samarbete med Sveriges Kommuner och Lands-
ting vilket bidrar till kunskapsspridning.  Det är 
angeläget att samtliga samhällsföreträdare  aktivt 
tar ansvar för det förebyggande arbetet och att 
samarbetet ytterligare fördjupas mellan kommu-
nala och landstingskommunala företrädare  samt 
Kriminalvården. Polisen har också en viktig 
funktion i detta arbete. 

 
Polisens brottsförebyggande arbete 
Regeringens mål att Sverige ska ha 20 000 poliser 
2010 har uppnåtts. Med ökade resurser kan verk-
samheten bli än mer kunskapsbaserad och me-
todinriktad. Det blir möjligt att rikta insatser, 
sprida goda exempel och göra utbildningsinsat-
ser. Att poliserna har blivit fler medför en ökad 
synlighet och tillänglighet i hela landet. Större 
tillgänglighet och ökad lokal förankring ger  
också förbättrade möjligheter att utveckla sam-
arbetet med andra aktörer som till exempel sko-
lan och socialtjänsten. Polisen ska vara synlig 
och tillgänglig på tider och platser där många 
människor rör sig och där det finns goda möjlig-
heter att möta människor i deras vardag.  Genom 
satsningen på fler poliser kommer tryggheten i 
samhället att öka. För att det brottsförebyggan-
de arbetet ska vara framgångsrikt krävs också att 
verksamheten  bedrivas planlagt och underrättel-
sestyrt. Regeringen förutsätter att polisen fort-

sätter att utveckla sin underrättelsemodell och 
andra verktyg för att ytterligare utveckla förmå-
gan att planera och leda verksamheten. Det är 
också viktigt att de brottsförebyggande insatser-
na kontinuerligt följs upp och utvärderas. Be-
prövade och effektiva arbetsmetoder bör spridas 
till andra polismyndigheter för att stärka poli-
sens samlade förmåga att förebygga brott.  

 
Förebyggande åtgärder mot ekonomisk brottslighet 
Den ekonomiska brottsligheten är utbredd och 
utgör ett hot mot samhället. Konsekvenser i 
form av uteblivna skatteintäkter, försämrad inve-
steringsvilja och illojal konkurrens skadar såväl 
enskilda människor som samhälle och näringsliv. 
Det är därför viktigt att på bred front vidta åt-
gärder för att förebygga sådan brottslighet.  

Genom att öka den upplevda och faktiska 
upptäcktsrisken samt genom att minska lönsam-
heten fyller Ekobrottsmyndigheten en viktig 
brottsförebyggande funktion.  

Vidare besitter Ekobrottsmyndigheten  
särskild kunskap om den ekonomiska brottslig-
heten och dess utveckling. Denna kunskap spelar 
en betydelsefull roll i samhällets gemensamma 
brottsförebyggande arbete. 

Regeringen anser därför att det är angeläget 
att Ekobrottsmyndigheten fortsätter att utveckla 
sitt brottsförebyggande arbete med fokus på 
samverkan med andra myndigheter och organi-
sationer.  

 
Kunskapsbaserat arbete 
Brottsligheten förändras i takt med samhällets 
utveckling. För att främja effektiviteten och sä-
kerställa genomförandet av reformer i rättsvä-
sendet krävs kunskap om brottsligheten och 
dess orsaker samt om hur brott kan förebyggas. 
Det är för såväl regeringen som rättsväsendets 
myndigheter viktigt med regelbunden uppfölj-
ning och utvärdering av de åtgärder som har vid-
tagits.  

Brottsförebyggande rådets arbete ska utgöra 
ett kunskaps- och metodstöd i andra myndighe-
ters verksamhet. Rådet initierar och bedriver ut-
värdering och tillämpad forskning som ett led i 
utvecklingen av rättsväsendet. Myndigheten ska 
fokusera på att ta fram och sprida kunskap om 
framgångsrik brottsbekämpning och brottsföre-
byggande verksamhet, nationell såväl som inter-
nationell.                                           

Regeringen kommer även fortsättningsvis att 
ta initiativ till utvärderingar av reformer av olika 
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slag inom rättsväsendet. Det är därför nödvän-
digt att säkerställa att myndigheten kan utveckla 
kriminalstatistiken, utvärdera rättsväsendets 
verksamhet samt bistå i metodutveckling och 
myndighetsprojekt i den omfattning som krävs 
för att kunna sprida kunskap om ett väl funge-
rande och utvärderat brottsförebyggande arbete.  

Kriminalunderrättelsetjänsten har en betydel-
sefull funktion att fylla för att stödja polisens 
dagliga operativa verksamhet. Informationen 
som finns hos kriminalunderrättelsetjänsten ska 
tas tillvara tidigt som en del av den planlagda 
brottsförebyggande verksamheten. En central 
del av kriminalunderrättelsetjänstens uppgift är 
därför att bereda och tillhandahålla underlag för 
strategiska och operativa beslut avseende priori-
tering och genomförande av sådana insatser. 
Detta behov finns såväl i ett nationellt som i ett 
internationellt perspektiv. 

 
Utvecklad samverkan mot den grova brottsligheten 
och mot terrorism 
Det myndighetsöverskridande samarbetet mot 
den grova organiserade brottsligheten har ut-
vecklats positivt och även myndigheter utanför 
rättskedjan har viktiga uppgifter i de samlade in-
satserna för att så effektivt som möjligt kunna 
förebygga och hindra denna  typ av brottslighet. 

Flera regionala underrättelsecenter (RUC) 
och ett nationellt underrättelsecenter (NUC) 
har etablerats. Inom ramen för dessa samarbeten 
sker informationsutbyte mellan Åklagarmyndig-
heten, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogde-
myndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, 
Försäkringskassan och Migrationsverket. De 
deltagande myndigheterna har effektivt bidragit 
till anpassade insatser mot brottsligheten. 

Även de nationella samverkansstrukturerna på 
kontraterrorområdet fortsätter att utvecklas. Ett 
antal myndigheter både inom och utanför rätts-
väsendet bidrar på olika sätt till det förebyggan-
de arbetet mot terrorism. Säkerhetspolisen har 
huvudansvaret för samverkan mellan dessa, 
bland annat inom ramen för samverkansrådet 
mot terrorism. Den permanenta etableringen av 
samverkansrådets arbetsgrupp Nationellt Cent-
rum för Terrorhotbedömning (NCT) har bidra-
git till ökad förmåga att gemensamt producera 
och delge hotbilder som avser terrorism mot 
Sverige och svenska intressen. 

3.4.4 Utredning och lagföring 

Mål för verksamheten 

Målet för verksamheten utredning och lagföring 
är att brottsuppklaringen ska öka och att verk-
samheten bedrivs med högt ställda krav på rätts-
säkerhet, kvalitet och effektivitet. 

Polisen ansvarar tillsammans med Åklagar-
myndigheten och Ekobrottsmyndigheten för 
merparten av verksamheten inom utredning och 
lagföring. Andra myndigheter med uppgifter 
inom detta område är Säkerhetspolisen, Rätts-
medicinalverket, Kriminalvården och Säkerhets- 
och integritetsskyddsnämnden samt Tullverket, 
Skatteverket och Kustbevakningen. 

Brottsutredningsverksamheten ska förbättras 

För att rättsväsendet ska åtnjuta ett fortsatt högt 
förtroende hos allmänheten måste misstankar 
om brott utredas med hög kvalitet och effektivi-
tet. Regeringens satsningar på rättsväsendet har 
inneburit att myndigheternas förutsättningar att 
bedriva sin verksamhet påtagligt förbättrats. 
Dessa satsningar måste nu ge ännu tydligare av-
tryck i förbättrade verksamhetsresultat, där både 
kvaliteten och effektiviteten i brottsutrednings-
verksamheten utvecklas. 
 
Kortare handläggningstid – särskilt i ungdomsmål 
Rättsväsendets verksamhet ska bedrivas utifrån 
ett medborgarperspektiv där effektivitet och 
kvalitet i ärendehandläggningen är en självklar 
utgångspunkt. Detta innebär att tiden från en 
brottsanmälan till dom och straffverkställighet 
ska vara så kort som omständigheterna i det  
enskilda ärendet medger. Såväl ur ett brottsof-
ferperspektiv som för att öka möjligheterna att 
klara upp brott är det centralt att misstankar om 
brott utreds skyndsamt. Polisverksamheten be-
höver fortsätta utvecklas mot att mer av det 
brottsutredande arbetet genomförs av poliser i 
yttre tjänst i direkt anslutning till att brott har 
begåtts. 

Av största vikt är att rättsväsendet agerar med 
kraft och skyndsamhet när barn och ungdomar 
är inblandade antingen som lagöverträdare eller 
brottsoffer. De tidsfrister som i dag finns för 
hantering av ungdomsmål överskrids ofta. För 
att komma tillrätta med detta behöver polisen, 
Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar 
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ytterligare utveckla handläggningen av dessa 
ärenden. 

 
Förbättrade arbetsrutiner och  ökad samordning 
För att brottsutredningsverksamheten ska kunna 
utvecklas är det viktigt att det inom rättsväsen-
det finns ett väl fungerande samarbete och att 
mål och insatser samordnas. Arbetsmetoder och 
rutiner ska underlätta måluppfyllelsen för  
respektive myndighet och för rättsväsendet som 
helhet. Genom den nationella mobiliseringen 
mot grov organiserad brottslighet har rutiner 
och samverkan mellan myndigheterna utvecklats 
och förbättrats när det gäller denna typ av 
brottslighet. Rättsväsendets insatser för att be-
kämpa mängdbrott måste också märkbart effek-
tiviseras och vidareutvecklas och det från ett tyd-
ligt rättskedjeperspektiv. Den totala handlägg-
ningstiden för mängdbrottsärenden är fortfaran-
de i alltför många fall oacceptabelt lång och an-
delen brott som klaras upp är för låg. Återkopp-
lingen till brottsoffret om vad som sker med 
utredningen och informationen om varför åtgär-
der vidtas eller inte behöver också förbättras. 
Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och 
Domstolsverket har på regeringens uppdrag lagt 
fram en rad olika åtgärder i syfte att öka effekti-
viteten och förbättra samverkan  i hanteringen av 
mängdbrott. Regeringen utgår ifrån att det i 
verksamheterna nu vidtas lämpliga åtgärder för 
de syftena. Dessutom avser regeringen att nog-
grant följa utvecklingen på området samt vidta 
de åtgärder som kan behövas. 

Åklagarmyndigheten och polisen har ett 
gemensamt ansvar för att på såväl central som 
lokal nivå uppnå en så effektiv och rättssäker 
fördelning av ansvaret för förundersöknings-
ledningen som möjligt. I detta ligger att polisen i 
ännu större utsträckning bör vara förundersök-
ningsledare när det finns förutsättningar för det. 
Justitieombudsmannen har återkommande riktat 
kritik främst mot polisen men även i viss ut-
sträckning mot åklagarna för kvalitetsbrister i 
den brottsutredande verksamheten. Riksrevisio-
nens nyligen genomförda granskning av myndig-
heternas hantering av mängdbrott visar också på 
brister, vilket även framkommer av polisens och 
Åklagarmyndighetens interna tillsynsverksam-
het. För att svara mot de höga kvalitetskrav som 
gäller för brottsutredningsverksamheten samt 
för att åstadkomma en så ändamålsenlig ansvars-
fördelning som möjligt behöver myndigheterna 
prioritera genomförandet av olika utvecklings-

insatser, bland annat att det inom polisen säker-
ställs att det finns tillräcklig kompetens för för-
undersökningsledning. 

 
Ökad enhetlighet 
Brottsutredningsverksamheten ska bedrivas med 
hög och jämn kvalitet i hela landet. Det är också 
av största vikt för rättssäkerheten att rättstill-
lämpningen är enhetlig såväl inom respektive 
verksamhet som inom rättskedjan i stort. Utsik-
terna för att ett brott ska klaras upp och leda till 
lagföring ska inte vara beroende av var i landet 
brottet begås. I syfte att öka enhetligheten i det 
brottsutredande arbetet är verksamhetsuppfölj-
ning och utvärdering av utvecklingsarbete av stor 
betydelse. En verksamhet kan alltid utvecklas 
och förbättras. Det är viktigt att rättsväsendets 
myndigheter kan vara lärande organisationer 
som tar tillvara kunskap och erfarenheter både 
från den egna verksamheten och utifrån. 

För att uppnå större nationell enhetlighet i 
rättskedjan är myndighetssamverkan i frågor om 
metodutveckling ett bra instrument. På flera 
områden bedriver myndigheterna ett aktivt sam-
arbete, exempelvis när det gäller åtgärder rörande 
ekonomisk brottslighet och våldsbrott i nära re-
lationer, inklusive mäns våld mot kvinnor. Den-
na typ av samarbete kan fördjupas och spridas till 
fler områden. 

Regeringen kommer även fortsättningsvis att 
följa hur myndigheterna arbetar för att öka en-
hetligheten inom verksamheterna vad gäller såväl 
rättstillämpningen som effektiviteten i brottsut-
redningsverksamheten. 
 
Bättre utnyttjande av forensiska utredningsstödet 
Utvecklingen inom den forensiska verksamheten 
förbättrar kontinuerligt förutsättningarna för det 
brottsutredande arbetet. Rättsmedicinalverket 
och Statens kriminaltekniska laboratorium har 
redovisat åtgärder för att förstärka sitt samarbete 
i syfte att uppnå ytterligare kvalitetsförbättringar 
och utveckla det forensiska arbetet. Det är vik-
tigt att de brottsutredande myndigheterna tar 
tillvara de möjligheter som det forensiska utred-
ningsstödet ger. Exempelvis används inte rätts-
intyg som stöd i brottsutredningar i den ut-
sträckning som de borde. 
 
Lagstiftningen moderniseras 
Med de höga krav som måste ställas på brotts-
utredningsverksamheten i stort följer ett behov 
av att överväga om de regler som de brottsutre-
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dande myndigheterna har att tillämpa är ända-
målsenliga och väl anpassade till de krav som 
ställs i samhället. Polismetodutredningen har i 
sitt delbetänkande En mer rättssäker inhämtning 
av elektronisk kommunikation i brottsbekämp-
ningen (SOU 2009:1) bland annat lämnat förslag 
till nya regler avseende de brottsbekämpande 
myndigheternas tillgång till uppgifter om elek-
tronisk kommunikation. Betänkandet har re-
missbehandlats och bereds för närvarande i Re-
geringskansliet. 

Samtidigt som brottsbekämpningen behöver 
effektiviseras är det av största vikt att enskildas  
personliga integritet och rättssäkerhet beaktas 
såväl i lagstiftningsprocessen som i rättstillämp-
ningen. Vid förändringar i lagstiftningen ska in-
tresset av en effektiv brottsbekämpning noga vä-
gas mot de konsekvenser som de nya 
lagbestämmelserna kan innebära i integritetshän-
seende. En inskränkning av skyddet av den per-
sonliga integriteten måste alltid vara nödvändig, 
ändamålsenlig och proportionerlig. Regeringen 
har tillsatt en utredning som ska utvärdera tre 
tidsbegränsade lagar om hemliga tvångsmedel, 
bland annat hemlig rumsavlyssning (dir. 
2010:62). Syftet med uppdraget är att ta slutlig 
ställning till lagarnas fortsatta giltighet och där-
med till hur en framtida reglering av hemliga 
tvångsmedel för särskilt allvarlig eller annars 
samhällsfarlig brottslighet bör utformas. I direk-
tiven till utredaren ingår att analysera vilken nyt-
ta lagarna har haft, vilken inverkan de har haft på 
den personliga integriteten och vilket behov av 
hemliga tvångsmedel för särskilt allvarlig eller 
annars samhällsfarlig brottslighet som finns. 
 
Samarbete mot internationell brottslighet 
En effektiv bekämpning av den brottslighet som 
har internationella förgreningar förutsätter väl 
fungerande samarbetsstrukturer med andra län-
der, både inom och utanför EU. Det är självklart 
att det internationella samarbetet inte kan ses 
som en separat verksamhet inom respektive 
myndighet, utan det bör utgöra en integrerad del 
av brottsutredningsverksamheten. Genom att 
använda de former och kanaler för internatio-
nellt polis- och åklagarsamarbete som finns och 
som kontinuerligt utvecklas förbättras också 
förutsättningarna att finna internationella 
kopplingar i de brott som utreds i Sverige. 

EU:s åklagarsamarbete Eurojust bör regel-
mässigt tas i anspråk för att driva brottsutred-
ningar om grov gränsöverskridande brottslighet 

framåt. De brottsbekämpande myndigheterna 
bör också i större utsträckning nyttja den euro-
peiska polisbyrån Europols kompetens och öka 
utbytet av underrättelseinformation. 

Arbetet med att skapa effektiva former för 
rättsligt samarbete mellan åklagare och domsto-
lar i olika länder fortsätter. Regeringen har till-
satt en utredning med uppdrag att se över reg-
lerna om utlämning för brott. Uppdraget ska 
redovisas senast den 31 oktober 2011. När det 
gäller samarbetet inom Norden har ett förslag 
om att införa en nordisk arresteringsorder nyli-
gen remitterats. 

I syfte att ytterligare stärka polisens förmåga 
att samverka internationellt gav regeringen 2009 
en särskild utredare i uppdrag att se över möjlig-
heterna att under vissa förhållanden låta utländsk 
polis delta i operativa insatser i Sverige (dir. 
2009:36). Sådana gemensamma insatser kan 
bland annat vara värdefulla i förhållande till våra 
nordiska grannländer och för att förebygga vissa 
former av allvarlig gränsöverskridande brottslig-
het, till exempel människosmuggling. Uppdraget 
ska redovisas senast den 31 mars 2011. 

Utöver EU-samarbetet bör de brottsbekäm-
pande myndigheterna främja det gränsöverskri-
dande regionala samarbetet inom Norden och 
Östersjöområdet, till exempel Aktionsgruppen 
mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet 
med dess operativa kommitté. I sammanhanget 
bör också nämnas genomförandet av EU:s stra-
tegi för Östersjöregionen som antogs av Euro-
peiska rådet 2009. 

3.4.5 Dömande verksamhet 

Mål för verksamheten 

För att förtroendet för rättsstaten ska upprätt-
hållas krävs väl fungerande och oberoende dom-
stolar. Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska 
bedrivas med hög kvalitet och vara effektiv. Mål-
balanserna och omloppstiderna ska hållas på en 
rimlig nivå. För att uppnå detta krävs process-
regler som är moderna och ändamålsenliga och 
en väl fungerande domstolsorganisation. Dom-
stolsverket ska skapa förutsättningar för dom-
stolarna att uppfylla målet för verksamheten 
bland annat genom en ändamålsenlig resursför-
delning och stöd i verksamhetsutveckling. 

Inom den dömande verksamheten verkar de 
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltnings-
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domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, 
Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket. 

Domstolar för medborgarna 

Den som vänder sig till domstol ska kunna utgå 
från att mål och ärenden handläggs med hög 
kvalitet och effektivitet samt att de avgörs inom 
rimlig tid, även vid en fortsatt ökad måltill-
strömning. Domstolarnas förmåga att leva upp 
till medborgarnas och andra intressenters berät-
tigade krav på verksamheten måste ständigt ut-
vecklas.  

 Frågor om hur domstolarna kommunicerar 
med medborgarna har stor betydelse för allmän-
hetens förtroende för domstolarna. I linje med 
de förslag som lämnades i Förtroendeutredning-
ens betänkande Ökat förtroende för domstolar-
na (SOU 2008:106) har regeringen därför gett 
Domstolsverket i uppdrag att initiera, under-
stödja och hålla samman utarbetandet av strate-
gier för Sveriges Domstolars arbete med bemö-
tandefrågor, utformningen av domar och beslut 
samt kontakter med medierna. Domstolsverket 
ska senast den 31 december 2010 redovisa hur 
strategierna har utformats och implementerats i 
Sveriges Domstolar. 

För en effektiv kommunikation är det viktigt 
att skapa stöd för ett ökat elektroniskt informa-
tionsutbyte mellan domstolarna och andra aktö-
rer. Det kan röra sig om ett strukturerat infor-
mationsutbyte mellan domstolarna och andra 
myndigheter och helt nya sätt att expediera 
handlingar från domstolarna till bland andra par-
ter och vittnen. På sikt bör detta arbete ha en roll 
i utvecklingen av domstolarna i riktning mot e-
förvaltning. Det arbete som bedrivs inom ramen 
för Rådet för rättsväsendets informations-
försörjning (RIF-rådet) är av betydelse i detta 
avseende. Mot denna bakgrund pågår en översyn 
av den rättsliga regleringen av domstolarnas be-
handling av personuppgifter. Även inom EU på-
går arbete med att utveckla formerna för rättsligt 
elektroniskt informationsutbyte.  

Såväl besökare i domstol som de som arbetar 
inom rättsväsendet har rätt att ställa krav på att 
säkerheten i domstolarna är hög. I ett betänkan-
de som lämnades i september 2009 (SOU 
2009:78) föreslogs att möjligheterna att besluta 
om säkerhetskontroll i domstol ska utökas. Be-
tänkandet har remitterats och bereds för närva-
rande inom Justitiedepartementet. 

 Rättshjälpssystemet ska vara ändamålsenligt 
och rättvist utformat. Domstolsverket har på re-
geringens uppdrag genomfört en översyn av 
rättshjälpslagen (1996:1619). Resultatet presen-
terades 2009 i rapporten Översyn av rätts-
hjälpslagen – ett regeringsuppdrag (Domstols-
verkets rapportserie 2009:2). I rapporten konsta-
teras bland annat att de besparingsmål som ställ-
des upp i samband med införandet av den nya 
rättshjälpslagen 1997 har uppfyllts. Förhållande-
na på marknaden för rättsskyddsförsäkringar är 
enligt rapporten också sådana att systemet fort-
farande måste anses ändamålsenligt utformat. 
Domstolsverket har därutöver lämnat förslag till 
vissa lagändringar. Rapporten bereds inom Justi-
tiedepartementet. 

Ändamålsenliga rättegångsregler 

Rättegångsreglerna måste vara moderna och än-
damålsenliga. De ska säkerställa att mål och 
ärenden i domstol kan avgöras inom rimlig tid. 
Reglerna ska vara så flexibla att handläggningen 
av ett mål kan anpassas till vad som behövs i det 
enskilda fallet. Även parterna bör ha ett ansvar 
för att målen drivs framåt. Rättegångsreglerna 
måste vidare vara utformade utifrån domstolar-
nas olika uppgifter i instansordningen. Tyngd-
punkten i dömandet ligger i första instans. Den 
främsta uppgiften för andra instans är att över-
pröva avgöranden från första instans och att rätta 
till eventuella felaktigheter. Uppgiften för sista 
instans är att skapa vägledning för rättstillämp-
ningen.  

Regeringen har gett en särskild utredare i 
uppdrag att göra en översyn av brottmålsproces-
sen i syfte att överväga åtgärder för att skapa ett 
mer ändamålsenligt brottmålsförfarande (dir. 
2010:78). Utredaren ska bland annat överväga 
åtgärder för att förbättra ansvarsfördelningen 
mellan åklagare och domstol, att skapa mer  
flexibla regler och alternativa former för hand-
läggning och avgörande av mål i domstol och att 
minimera risken för inställda huvudförhandling-
ar. Uppdraget ska redovisas senast den 30 sep-
tember 2012.  

I syfte att förbättra regelverket för delgivning 
av handlingar har regeringen föreslagit en ny 
delgivningslag (prop. 2009/10:237), som föreslås 
träda i kraft den 1 april 2011. Regeringen har i 
propositionen samtidigt föreslagit att det införs 
en möjlighet att auktorisera privata delgivnings-
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företag. Ett förbättrat regelverk för delgivning av 
handlingar kan förväntas minska andelen inställ-
da huvudförhandlingar i brottmål samt bidra till 
att handläggningstiderna för mål och ärenden 
hos domstolar och andra myndigheter blir korta-
re. Dessutom kan resursanvändningen för rätts-
liga biträden förväntas bli mer effektiv. Justitie-
ministern har härtill beslutat om en översyn och 
modernisering av reglerna för internationell del-
givning (Ju2010:H). 

Domstolarna ska vid sidan av den traditionella 
tvistemålsprocessen kunna tillhandahålla alter-
nativa tvistlösningsmetoder. En utredning (SOU 
2007:26) har bland annat föreslagit att medling 
ska användas i större utsträckning i tvistemål. 
Betänkandet har remissbehandlats och förslaget 
om medling bereds inom Justitiedepartementet 
tillsammans med frågan om införlivande av  
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspek-
ter på medling på privaträttens område.  

För att modernisera och effektivisera för-
valtningsprocessen behöver ändringar i rätte-
gångsreglerna för de allmänna förvaltnings-
domstolarna göras. I departementspromemorian 
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 
(Ds 2010:17) föreslås nedflyttning av ytterligare 
måltyper från kammarrätt till förvaltningsrätt. 
Vidare föreslås bland annat att vissa formkrav tas 
bort och att tiden för överklagande av domstols-
avgöranden i bland annat skatte- och socialför-
säkringsmål ska förkortas till tre veckor i enlig-
het med vad som i övrigt gäller inom för-
valtningsprocessen. Departementspromemorian 
har skickats ut på remiss. 

Reglerna om forum i tvistemål bör ses över så 
att målen tas upp vid den domstol där den smi-
digaste och mest processekonomiska hand-
läggningen kan uppnås för de inblandade.  

En långsiktigt hållbar domstolsorganisation 

Utgångspunkten för arbetet med att vidareut-
veckla domstolsorganisationen är att tillgodose 
medborgarnas krav på hög kvalitet i dömandet, 
bland annat genom en snabb och effektiv hand-
läggning samt hög tillgänglighet, servicenivå och 
säkerhet. Det förutsätter att domstolarna har en 
funktionell geografisk spridning i förhållande till 
allmänheten, näringslivet och rättsväsendets öv-
riga myndigheter. Samtidigt måste domstolsor-
ganisationen skapa förutsättningar för specia-

lisering, kompetensutveckling och en väl funge-
rande beredningsorganisation. Det är vidare 
angeläget att säkerställa att domstolarna även i 
framtiden kan rekrytera domare som tillhör de 
allra skickligaste och mest lämpade juristerna i 
landet.  

I syfte att förenkla, samordna och effektivi-
sera handläggningen och domstolsprövningen av 
miljömålen, fastighetsmålen och målen enligt 
plan- och bygglagen bildas fem nya domstolar 
(prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27 och 
2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364 och 
2009/10:366). Till de nya domstolarna ska föras 
de mål som i dag handläggs i miljödomstol, hu-
vuddelen av de mål enligt plan- och bygglagen 
som handläggs i förvaltningsrätt och hos rege-
ringen samt huvuddelen av de mål som hand-
läggs i fastighetsdomstol. De nya domstolarna 
ska benämnas mark- och miljödomstolar. De 
mål som handläggs i mark- och miljödomstolar-
na ska överklagas till den nuvarande Miljööver-
domstolen, som byter namn till Mark- och mil-
jööverdomstolen. Förändringarna träder i kraft 
den 2 maj 2011.  

Vid samma tidpunkt träder en ny lag om 
mark- och miljödomstolar i kraft. Lagen innehål-
ler bland annat regler om forum och domstolar-
nas sammansättning. När det gäller handlägg-
ningen innebär de nya bestämmelserna att 
rättegångsbalkens regler som utgångspunkt ska 
gälla för de mål där mark- och miljödomstol är 
första instans, medan bestämmelserna i lagen 
(1996:242) om domstolsärenden som utgångs-
punkt ska gälla i de mål som har överklagats till 
en mark- och miljödomstol. För de nu aktuella 
målen kommer som huvudregel gälla att domar 
och beslut av mark- och miljödomstolar inte ska 
kunna överklagas till Högsta domstolen. För att 
tillgodose behovet av prejudikatbildning införs 
dock för andra mål än mål enligt miljöbalken en 
så kallad ventil till Högsta domstolen. Det inne-
bär att Mark- och miljööverdomstolen, om 
domstolen anser att det är av vikt för rättstill-
lämpningen, får tillåta att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen.  

Inom Sveriges Domstolar har bedrivits ett 
omfattande arbete med att förändra de inre ar-
betsformerna. Regeringen anser att det är ange-
läget att detta arbete fortsätter för att domsto-
larna ska kunna möta kraven på effektivitet och 
hög kvalitet även vid en fortsatt ökad måltill-
strömning.  
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För att mål och ärenden ska kunna avgöras 
med hög kvalitet och effektivitet kan det finnas 
behov av att ytterligare förbättra förutsättning-
arna för den dömande verksamheten i såväl or-
ganisatoriskt som processuellt hänseende. Den 
av regeringen tillsatta Målutredningen gör i sitt 
betänkande Mål och medel – särskilda åtgärder 
för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) 
bland annat bedömningen att ett generellt krav 
på prövningstillstånd i andra domstolsinstans 
bör införas samt att satsningar bör göras på 
domstolsintern specialisering. Utredningen be-
dömer också att handläggningsprocessen i dom-
stol bör kartläggas och förbättras. Vissa typer av 
mål kan ha behov av särskild snabbhet eller 
kompetens och i betänkandet behandlas frågan 
om under vilka förutsättningar och på vilket sätt 
sådana behov bör tillgodoses. Utredningen be-
dömer även att någon förändring av grunderna 
för prövningstillstånd i Migrationsöverdom-
stolen genom införande av ändringsfall inte bör 
ske. Betänkandet har skickats ut på remiss.  

Domstolarnas verksamhet ska i möjligaste 
mån renodlas till dömande uppgifter. I takt med 
att så sker förbättras förutsättningarna för att 
bedriva den rättskipande verksamheten på ett 
mer effektivt sätt och med hög kvalitet. Sedan 
tidigare har handläggningen av ett antal ärende-
typer flyttats från allmän domstol till förvalt-
ningsmyndighet. I syfte att fortsätta renodlingen 
har regeringen i 2010 års ekonomiska vårpropo-
sition (prop. 2009/10:100, bet. 2009/10:KU39, 
rskr. 2009/10:332), mot bakgrund av Ärendeut-
redningens förslag (SOU 2007:65), föreslagit en 
överföring av ytterligare ett antal ärendetyper 
från Sveriges Domstolar till olika förvaltnings-
myndigheter. Regeringen avser att i början av 
2011 i en särskild proposition återkomma med 
förslag på lagändringar med anledning av verk-
samhetsöverföringarna.  

 I propositionen En reformerad grundlag 
(prop. 2009/10:80) föreslår regeringen vissa änd-
ringar i regeringsformen som syftar till att mar-
kera betydelsen av domstolarnas och domarnas 
oberoende, bland annat att ingen annan myndig-
het ska få bestämma hur dömande uppgifter ska 
fördelas mellan enskilda domare. I samma syfte 
lämnar regeringen i propositionen Utnämning av 
ordinarie domare (prop. 2009/10:181) ett antal 
förslag om utnämning av ordinarie domare. I 
propositionen föreslås bland annat att alla an-
ställningar som ordinarie domare ska kunna sö-
kas av dem som är intresserade. Förslaget inne-

bär att det så kallade kallelseförfarandet för de 
högsta domaranställningarna avskaffas. Vidare 
föreslås att alla ärenden om anställning av ordi-
narie domare ska beredas i en fristående statlig 
nämnd (Domarnämnden). Lagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2011. En särskild utredare har 
fått i uppdrag att förbereda och genomföra de 
åtgärder som krävs för ombildningen av Domar-
nämnden (dir. 2010:61). Uppdraget ska redovi-
sas senast den 30 december 2010. 

En annan fråga som aktualiserats genom 
Grundlagsutredningens betänkande En reforme-
rad grundlag (SOU 2008:125) är utformningen 
av regelverket för domstolar och domare. Rege-
ringen har gett en särskild utredare i uppdrag att 
lämna förslag till en lag om domstolar och  
domare (dir. 2009:106). I uppdraget ingår också 
att överväga behovet av att dels förändra den be-
fintliga chefsstrukturen i domstolarna, dels skapa 
nya befattningar som inte innebär chefskap. Vid 
uppdragets genomförande bör domstolarnas och 
domarnas oberoende ställning utgöra en ut-
gångspunkt. Uppdraget ska, i enlighet med 
tilläggsdirektiv (dir. 2010:57), redovisas den  
30 april 2011. 

3.4.6 Verkställighet av påföljd 

Mål för verksamheten 

Verkställigheten av utdömda påföljder spelar en 
central roll inom kriminalpolitikens område. Må-
len för verksamheten är att påföljder ska verk-
ställas på ett säkert, humant och effektivt sätt 
och att antalet återfall i brott ska minska. 

Målen för verksamheten ska inte ställas mot 
varandra utan ses som jämställda och komplette-
rande. Ett aktivt återfallsförebyggande arbete 
förutsätter att de dömda avhåller sig från krimi-
nalitet och droger under verkställigheten, att de 
inte avviker från anstalt eller annan placering och 
att de regler som gäller för verkställigheten re-
spekteras. Det är självfallet också en förutsätt-
ning att varje person behandlas på ett respekt-
fullt sätt. 

Den verksamhet som ingår är verkställighet av 
påföljderna fängelse, skyddstillsyn och villkorlig 
dom med samhällstjänst samt övervakningen av 
de villkorligt frigivna och de som står under in-
tensivövervakning med elektronisk kontroll 
samt transportverksamhet. Kriminalvården, 
Rikspolisstyrelsen och Migrationsverket har re-
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geringens uppdrag att samverka för att effektivi-
sera arbetet med att verkställa avvisnings- och 
utvisningsbeslut samt vidta de åtgärder som 
krävs för att öka andelen verkställda beslut. I 
detta ingår att vidta åtgärder för att uppnå 
skyndsamhetskravet i utlänningslagen. Myndig-
heterna har inom ramen för detta uppdrag gjort 
en översyn av processen för återvändande från 
den första myndighetskontakten till utresa. Re-
sultatet av denna översyn förankras för närva-
rande vid myndigheterna och en planering av ge-
nomförande av pilotprojekt baserat på föränd-
ringsförslagen pågår. Uppdraget ska slutredo-
visas i samband med myndigheternas årsredovis-
ning för 2010. 

Kriminalvårdens kapacitetsbehov 

Kriminalvårdens anstalts- och häktesbestånd ska 
utformas så att verksamheten bedrivs  kostnads-
effektivt i fråga om säkerhet och beläggning. Re-
geringen har under senare år tillfört Kriminal-
vårdens anslag exceptionellt stora tillskott bland 
annat för att Kriminalvården ska kunna ha en 
kapacitet som är tillräcklig för att möta de sats-
ningar i övrigt som regeringen gjort på rättsvä-
sendets myndigheter. Erfarenheten säger att kli-
enttillströmningen varierar över tid vilket utöver 
en grundkapacitet ställer krav på att Kriminal-
vården även på kort sikt kan hantera förändring-
ar i klienttillströmningen.  

Kriminalvården har parallellt med att nya plat-
ser tagits i bruk avvecklat ett stort antal redan 
befintliga platser. Myndigheten har samtidigt 
signalerat problem med såväl kapaciteten som 
möjligheten att hantera förändringar i klienttill-
strömningen. Regeringen anser mot bakgrund av 
senare års mycket stora tillskott till Kriminal-
vårdens anslag att myndigheten har getts förut-
sättningar att upprätthålla en tillräcklig kapacitet 
och flexibilitet för att hantera de klienter som 
regeringens stora satsningar på rättsväsendet ge-
nererar. 

En säker, human och effektiv verkställighet 

Verkställigheten av en kriminalvårdspåföljd ska 
vara säker, human och effektiv. Att den är säker 
innebär att brott under verkställigheten, vare sig 
de riktar sig mot allmänheten, Kriminalvårdens 
personal eller andra intagna inte är acceptabelt. 

Aktiviteter i kriminella nätverk, rymningar och 
ordningsstörningar i allmänhet ska också för-
hindras. Det är glädjande att antalet rymningar 
2009 minskade för sjätte året i rad.  

Verkställigheten av en påföljd utgör i de flesta 
fall ett väsentligt intrång i den personliga integ-
riteten. Verkställigheten ska präglas av en human 
människosyn, effektiva behandlingsmetoder och 
respekt för den enskildes rättigheter såsom in-
tegritet och rättssäkerhet. Lika självklart är att 
den dömde har att rätta sig efter de restriktioner 
som följer av den utdömda påföljden och verk-
ställighetsformen.  

Kriminella nätverk och aktiviteter inom an-
stalterna utgör inte bara ett hot mot enskilda in-
divider och grupper utan kan också vara ett an-
grepp mot rättssystemet som helhet. Det är 
viktigt att Kriminalvården bidrar med sin kun-
skap och erfarenhet i arbetet med att säkerställa 
en effektiv och uthållig verksamhet för att be-
kämpa den grova organiserade brottsligheten.  

Därför är det nödvändigt att Kriminalvården 
har effektiva verktyg för att motverka kriminella 
aktiviteter i anstalterna och kan hantera intagna 
som utgör säkerhetsrisker eller annars har en ne-
gativ inverkan på sin närmiljö. För detta krävs ett 
dynamiskt säkerhetstänkande vilket bland annat 
innefattar att personalen har en tydlig, närvaran-
de och professionell relation till de intagna.  

Personalens kunskap om klienterna och kon-
takten i den dagliga arbetssituationen är av avgö-
rande betydelse för hur Kriminalvården ska klara 
sitt uppdrag. Det är då av väsentlig betydelse att 
personalen har tillräcklig utbildning för sitt upp-
drag och en trygg och säker arbetsmiljö.  

Återfall i brott ska minska 

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik åter-
faller nära 40 procent av dem som lagförts för 
brott i ny brottslighet inom tre år. Återfall i 
brottslighet måste minska. Kriminalvården, men 
också andra delar av samhället, har en central roll 
i detta arbete. 

Regeringen har genom reformer på en rad vik-
tiga områden skapat förutsättningar för ett  
effektivt återfallsförebyggande arbete. För Kri-
minalvårdens klienter har detta bland annat in-
neburit tillgång till arbetsmarknadsåtgärder, 
möjlighet till studier och utökade möjligheter till 
utslussning. Genom den nya fängelse- och häk-
teslagstiftning som träder i kraft den 1 april 2011 
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fullföljs de senaste årens reformarbete som syftat 
till att ge Kriminalvården bättre förutsättningar 
att förebygga återfall i brott genom att anpassa 
innehållet i verkställigheten till den intagnes för-
utsättningar och behov.  

Reformerna har också gett resultat i form av 
utökad behandling, antalet deltagare i brotts- 
och missbruksrelaterade program har näst intill 
fördubblats sedan 2007. 

Regeringen anser att det är angeläget att kvali-
ficerade metoder används för att mäta resultatet 
av de insatser som genomförs. Goda arbets- och 
behandlingsmetoder måste få spridning i organi-
sationen. 

Den övervägande delen av de fängelsedömda 
som tas in i anstalt varje år har en strafftid på sex 
månader eller kortare. Av detta följer att Krimi-
nalvården endast under begränsad tid har möj-
lighet att initiera insatser som är anpassade till 
dessa klienters behov. Det är därför angeläget att 
ansvaret för att förebygga återfall i kriminalitet 
och missbruk inte ensidigt framstår som Krimi-
nalvårdens under verkställigheten. Kommuner, 
landsting och arbetsförmedling med flera måste i 
samverkan med Kriminalvården ansvara för att 
insatser initieras och fullföljs under och efter 
verkställigheten.   

Även organisationer i den ideella sektorn, nä-
ringsliv och andra aktörer i det omgivande sam-
hället såväl regionalt som kommunalt är betydel-
sefulla för ett framgångsrikt återfalls-
förebyggande arbete. 

En väl fungerande samverkan är också av 
grundläggande betydelse i det återfallsföre-
byggande arbetet med de cirka 20 000 klienter 
som varje år verkställer en frivårdspåföljd.  Vida-
re krävs en tidig kartläggning av risker, behov 
och andra förutsättningar som kan knytas till 
klienterna och en noggrann planering av insatser 
under verkställigheten. Därmed ges förutsätt-
ningar för en återanpassning som leder till ett 
laglydigt liv efter avtjänat straff. En fungerande 
återanpassning har således även en brottsföre-
byggande verkan. 

Att finna de rätta formerna för att återanpassa 
de dömda, med bibehållen trovärdighet i verk-
ställigheten och utan att kraven på samhälls-
skydd och rättssäkerhet eftersätts, är den kanske 
allra största utmaningen för framtidens krimi-
nalvård. Även små förbättringar har stor bety-
delse ur såväl ett mänskligt som ett sam-
hällsekonomiskt perspektiv. Instrument för att 
mäta återfall och studera orsakssamband är där-

för av betydelse. Som ett led i detta har regering-
en gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att i 
samråd med Kriminalvården utveckla ny åter-
fallsstatistik. Målsättningen är att ta fram ett 
bättre underlag för styrning och uppföljning. 

Tiden i anstalt eller under övervakning ska 
vara inriktad på åtgärder som ökar de dömdas 
förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet 
och droger efter verkställigheten. För all pro-
gramverksamhet ska finnas en klar målsättning 
och former för utvärdering och uppföljning. Föl-
jande områden ska prioriteras i det återfallsföre-
byggande arbetet. 
 
Individuell verkställighetsplan för alla 
Verkställighetstiden ska utformas så att den ver-
kar återfallsförebyggande och de negativa effek-
terna av en fängelsevistelse motverkas. 

Avgörande för ett meningsfullt verkställig-
hetsinnehåll är att de individuella riskerna, beho-
ven och förutsättningarna identifieras i ett tidigt 
skede. Kriminalvården måste se till att det redan 
vid verkställighetens början upprättas en indivi-
duell verkställighetsplan av hög kvalitet för alla 
klienter. Om det är lämpligt och den intagne 
samtycker till det kan förberedelser vidtas för 
verkställighetsplanen redan under tiden i häkte. 
En god kunskap om klienterna på individnivå är 
en förutsättning för att kunna planera för en 
framgångsrik återanpassning. En ändamålsenlig 
plan lägger också grunden för effektiv samverkan 
mellan Kriminalvården och andra berörda myn-
digheter. 

 
Missbruket ska bekämpas 
Missbruk av alkohol och droger måste identifie-
ras och bekämpas. För att Kriminalvårdens åt-
gärder ska kunna bidra till en förändring hos en-
skilda klienter, med målet att de ska leva ett 
drogfritt liv, kan alkohol och droger inte tolere-
ras under verkställigheten. Regeringen anser att 
det är angeläget att samverkan mellan kriminal-
vård, socialtjänst och psykiatri utvecklas och 
stärks för att nå resultat i kampen mot missbru-
ket. Det räcker inte med ambitiösa behandlings-
insatser och verkningsfulla kontrollåtgärder. Det 
måste också finnas en realistisk plan för utsluss-
ningen i samhället. I detta sammanhang bör ett 
ökat inslag av privata vårdgivare övervägas.  
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Innehållet i verkställigheten  
Verkställighet i anstalt innefattar arbete, ut-
bildning och brotts- och missbruksrelaterade 
program. Regeringen vill understryka vikten av 
sysselsättning under verkställigheten. En ordnad 
sysselsättning under verkställigheten är väsentlig 
i arbetet med att återanpassa och slussa ut klien-
terna till ett liv i frihet. Arbetslinjen ska omfatta 
alla intagna såväl under tiden i anstalt som efter 
frigivningen. Det är därför angeläget att arbets-
drift och utbildningsverksamhet blir föremål för 
fortsatt prioritering, bland annat genom en för-
stärkt och utvecklad samverkan mellan Krimi-
nalvården, Arbetsförmedlingen och andra aktö-
rer på arbetsmarknaden. Det är i det samman-
hanget också viktigt att särskilt uppmärksamma 
intagna kvinnors möjligheter till arbete under 
och efter verkställigheten. 

Verkställigheten i anstalt bör så långt det är 
möjligt med hänsyn till framför allt säkerhets-
kraven likna livet i frihet vad gäller vardagliga ru-
tiner med mera. Det är angeläget att varje tillfälle 
till utveckling av det personliga ansvarstagandet 
utnyttjas, exempelvis genom att så kallad själv-
förvaltning används i ökad omfattning.  

 
Frigivningen ska förberedas 
En förutsättning för effektivt återfallsförebyg-
gande arbete är att Kriminalvårdens klienter kan 
erbjudas en placering under verkställigheten som 
motsvarar den enskilde klientens behov och mo-
tivation. Även utslussningen ska anpassas till vad 
varje intagen behöver för att förbättra förutsätt-
ningarna för att han eller hon ska klara sig i sam-
hället efter frigivningen utan att återfalla i brott. 
Regeringen har därför infört ändrade regler om 
utslussning som möjliggör en förbättrad och 
mer strukturerad övergång från livet i anstalt till 
livet i frihet. De utslussningsåtgärder som Kri-
minalvården initierar måste vidare följas upp och 
utvärderas – även på individnivå.  

Tillgång till positiva sociala nätverk har stor 
betydelse under verkställigheten och kan vara 
avgörande vid frigivningen från ett långt fängel-
sestraff. Organisationer i den ideella sektorn och 
trossamfund spelar en viktig roll och utför ett 
värdefullt arbete för att stötta de dömda efter 
villkorlig frigivning.  

 
Överförande av straffverkställighet 
I november 2008 antogs två rambeslut om er-
kännande och verkställighet av frihetsberövande 
straff respektive uppskjutna, alternativa och vill-

korliga påföljder, vilka förbättrar möjligheterna 
att överföra verkställigheten av olika påföljder 
inom EU. En utredning planeras med uppdrag 
att lämna förslag på hur dessa rambeslut bör 
genomföras och att samtidigt göra en översyn av 
lagstiftningen om internationell straffverkstäl-
lighet i förhållande till länder utanför Norden 
och EU. 

3.4.7 Stöd till brottsoffer 

Mål för verksamheten 

Målet för verksamheten är att skadeverkningarna 
av brott ska minska. Ingen insats är dock vikti-
gare för brottsoffren än att rättsväsendet lyckas 
med sina huvuduppgifter, att utreda brott, gripa 
misstänkta och döma de skyldiga. En viktig ut-
gångspunkt för arbetet inom detta område är att 
uppmärksamma brottsoffers behov. Varje 
brottsoffer ska få ett gott bemötande och adek-
vat information genom hela rättskedjan. Detta 
kräver god kunskap och återkommande utbild-
ning om brottsoffers reaktioner och utsatta situ-
ation liksom att bemötandet av brottsoffer an-
passas till deras individuella förutsättningar. Det 
är viktigt att kvinnor och barn som är eller har 
varit utsatta för mäns våld i nära relationer,  
sexualbrott, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer särskilt upp-
märksammas i detta sammanhang. Det är även 
angeläget att myndigheterna kan samverka kring 
gemensamma frågor och problem som berör 
brottsoffer. Brottsoffer ska kunna känna för-
troende för rättsväsendets myndigheter.  

Inom verksamheten verkar Brottsoffermyn-
digheten. Myndighetens uppgift är att främja alla 
brottsoffers rättigheter, behov och intressen. 
Brottsoffermyndighetens övergripande roll att 
uppmärksamma och synliggöra brottsofferfrågor 
innefattar även att initiera samverkan kring och 
sprida information om dessa frågor.  

Brottsskadeersättning ska ge brottsoffer eko-
nomisk kompensation i de fall skadestånd inte 
betalas av den som dömts eller när någon försäk-
ring inte täcker skadan. Ärenden avseende 
brottsskadeersättning handläggs vid Brottsof-
fermyndigheten.  

Myndigheten administrerar även Brottsoffer-
fonden. Fonden fördelar medel till forskning 
och brottsofferinriktade projekt. Målsättningen 
är att få mer kunskap om brottsofferfrågor och 
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att förbättra stödet till brottsoffer. Under åren 
2009 och 2010 har myndigheten i uppdrag att 
fördela medel till studier som ska syfta till att 
öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, he-
dersrelaterat våld och förtryck, våld i samkönade 
relationer samt prostitution och människohandel 
för sexuella ändamål. 

Brottsoffer i rättsprocessen 

Det är av central betydelse att brottsoffer känner 
sådant förtroende för rättsväsendet att de anmä-
ler att de utsatts för brott. Rättsprocessen upp-
levs av många brottsoffer som påfrestande. 
Rättsväsendets myndigheter måste därför in-
formera brottsoffer om hur rättsprocessen går 
till. Rättsväsendets bemötande av brottsoffer är i 
detta sammanhang en viktig fråga.  Brottsoffer-
myndigheten har haft i uppdrag att genomföra 
ett utbildningsprogram riktat till personal inom 
Polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna i 
syfte att öka kunskapen om sexualbrottsoffer 
och förbättra bemötandet av dessa brottsoffer 
genom hela processen. Uppdraget slutredovisa-
des hösten 2009. I syfte att förvalta den kunskap 
och erfarenhet som utbildningsprogrammet gett 
bedrivs för närvarande ett arbete med att  ut-
veckla ett webbaserat utbildningsmaterial.  

Brottsoffret ska ges tydlig och förståelig in-
formation om vad som sker i det enskilda ären-
det. Brottsoffer ska även kunna få information 
om var det finns olika stöd- och hjälpinsatser. 
Den webbaserade Rättegångsskolan som Brotts-
offermyndigheten lanserade under 2008 är ett 
exempel på en informationskälla som kan under-
lätta för vittnen och brottsoffer att medverka vid 
en rättegång. Rättegångsskolan har blivit flerfal-
digt belönad såväl nationellt som internationellt. 
År 2009 vann Rättegångsskolan bland annat 
Kunskapspriset i kategorin offentlig verksamhet.   

En utredning har lämnat ett betänkande med 
förslag till system för frivillig betalning av ska-
destånd som dömts ut på grund av brott. Utred-
ningens förslag syftar till att förenkla för ska-
deståndsskyldiga att kunna göra rätt för sig och 
för målsägande att få utdömda skadestånd utan 
att själva behöva vara tvungna att agera eller 
komma i kontakt med gärningsmannen. Utred-
ningens betänkande har remissbehandlats och 
förslagen bereds för närvarande i Regeringskans-
liet. 

Brottsoffersamverkan 

Minst lika viktigt som att myndigheterna sam-
verkar sinsemellan är att samverkan sker mellan 
myndigheterna och de ideella krafterna i frågor 
som rör brottsoffer. Brottsoffersamverkan ska 
bedrivas på lokal, regional och central nivå. Det 
finns flera exempel på väl fungerande samverkan 
mellan olika myndigheter. Ett exempel på konk-
ret brottsoffersamverkan är Stödcentrum för 
unga brottsoffer där polis och socialtjänst sam-
arbetar för att stötta unga människor som drab-
bats av brott. Det är en verksamhet som nu har  
spridits till ett flertal orter i landet. Ett annat ex-
empel på brottsoffersamverkan är de verksamhe-
ter med barnahus som nu finns på flera orter 
runt om i landet. I barnahusen samverkar social-
tjänsten, polisen, åklagarna, rättsläkarna samt 
hälso- och sjukvården. Ett ytterligare exempel på 
samverkan är den verksamhet som finns vid lan-
dets domstolar med vittnesstödjare för brotts-
offer och vittnen i samband med förhandlingar. I 
denna verksamhet samverkar Brottsoffermyn-
digheten, Domstolsverket och många organisa-
tioner inom den ideella sektorn.  

Runt om i landet bedrivs även andra lokala 
brottsofferstödjande verksamheter. Regeringen 
anser att det är viktigt att synliggöra och stödja 
ideella insatser som utgör ett värdefullt tillskott 
och komplement till myndigheternas arbete. 

3.5 Resultatbedömning 

3.5.1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 

Brottsutvecklingen 

Anmälda brott används ofta för att beskriva 
brottsligheten. Eftersom långt ifrån alla brott 
kommer till rättsväsendets kännedom ger de 
anmälda brotten emellertid ingen fullständig bild 
av hur brottsligheten ser ut och utvecklas. För 
att få en bättre bild behöver uppgifterna komp-
letteras med annan information, exempelvis 
uppgifter från frågeundersökningar. En viktig 
källa är den  Nationella trygghetsundersökning-
en.  

År 2009 anmäldes 1 400 000 brott i Sverige. 
Under flera decennier har antalet anmälda brott 
ökat kontinuerligt. Utvecklingen ser olika ut i 
olika delar av landet avseende både antalet an-
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mälda brott och typer av anmälda brott. År 2009 
anmäldes totalt sett 26 700 fler brott i hela landet 
än 2008 vilket innebär en ökning på två procent. 
Samtidigt som de anmälda brotten ökar så klarar 
rättsväsendet upp allt fler brott. År 2009 klarades 
närmare 528 000 brott upp vilket är nästan 
50 000 fler än året innan. Sedan 2005 har antalet 
uppklarade brott ökat med 35 procent.  

Bedrägerier, skadegörelsebrott, ofredanden 
och bostadsinbrott är några av de brottstyper 
som har ökat mest i anmälningsstatistiken. Anta-
let spanings- och ingripandebrott, det vill säga 
brott som vanligtvis uppdagas genom olika kon-
trollinsatser, exempelvis brott mot narkotika-
strafflagen och butikssnatterier, har också ökat. 
Ökningen i brottsstatistiken inom dessa brotts-
typer påverkas mycket av  olika myndigheters 
insatser mot brottsligheten.  

Antalet anmälda misshandelsbrott fortsatte 
att öka under 2009. Totalt registrerades drygt   
86 000 misshandelsbrott under året vilket är en 
ökning med två procent jämfört med 2008. Ut-
vecklingen varierar dock mellan olika former av 
misshandel. Särskilt kraftigt ökade antalet an-
mälda misshandelsbrott mot barn. Antalet an-
mälningar om misshandel mot kvinnor ökade 
också, framför allt misshandel mot unga kvin-
nor. Denna utveckling ska ses i ljuset av att poli-
sen har gjort stora insatser för att fler kvinnor 
ska anmäla denna typ av  brott. Vad gäller miss-
handel mot män har antalet anmälda brott legat 
relativt stabilt de senaste tre åren. Ett mönster 
vad gäller anmälda misshandelsbrott är att män 
och pojkar huvudsakligen utsätts för våld av en 
okänd gärningsman utomhus, medan kvinnor 
och flickor utsätts för våld av en bekant gär-
ningsman inomhus.  

 
Tabell 3.4 Anmälda brott åren 2005–2009, misshandel, 
våldtäkt och tillgreppsbrott. 

 
År Misshandel 

barn 0-14 år 
Misshandel 

kvinnor 15 år- 
Misshandel 
män 15 år- 

Våld-
täkt 

Tillgrepp 

2005 8 286 24 097 40 262 3 787 630 159 

2006 8 806 25 491 42 722 4 208 582 715 

2007 9 619 26 857 45 786 4 749 576 492 

2008 10 460 28 315 45 791 5 446 559 541 

2009 11 100 29 282 45  899 5 937 553 582 
Källa: Officiell kriminalstatistik 

 
I anmälningsstatistiken har sexualbrotten ökat 
markant de senaste åren. 2009 anmäldes cirka 
15 700 sexualbrott. Av dessa var nästan 6 000 
våldtäkter och flickor och kvinnor utgjorde 

drygt 90 procent av offren. Såväl antalet anmälda 
sexualbrott i stort som våldtäkterna har därmed 
ökat med nio procent sedan 2008. Även i detta 
avseende har de anmälda brotten mot barn ökat 
särskilt kraftigt.  

Utvecklingen av våldsbrotten är emellertid 
svårtolkad eftersom mörkertalet är stort och be-
nägenheten att anmäla denna typ av brott kan 
förändras över tid. Den ökning som anmälnings-
statistiken visat får inte alltid stöd av andra data-
källor som finns att tillgå, som offerundersök-
ningar, självdeklarationsundersökningar och 
uppgifter från sjukvården. I den Nationella 
trygghetsundersökningen har varken sexualbrott 
eller andra våldsbrott ökat under de senaste åren. 
Ökningen i anmälningsstatistiken beror sanno-
likt till en del på att fler av de drabbade vänder 
sig till polisen, vilket i sig är positivt.  

De anmälda tillgreppsbrotten är en av de 
brottskategorier som minskat i antal i anmäl-
ningsstatistiken. År 2009 anmäldes närmare 
554 000 tillgreppsbrott vilket är en minskning 
med en procent sedan 2008 och en minskning 
med tolv procent sedan 2005. De bilrelaterade 
stölderna minskade särskilt markant. Mellan 
2008 och 2009 minskade tillgreppen av bil och 
stölder ur och från motorfordon med tio pro-
cent och sedan 2005 har dessa brott nästan hal-
verats. 

Utvecklingen av rättsväsendets resursförbrukning 
2007–2009 

Resursförbrukning 
 

Tabell 3.5 Kostnadsutvecklingen 2007–2009 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 

Verksamhetens kostnader 30 152 31 854 32 548 

Transfereringar 1 591 1 738 1 777 

Summa kostnader 31 743 33 592 34 325 
I tabellen redovisas kostnadsutvecklingen för utgiftsområdet. De belopp som 
redovisas är summan av de kostnader som rättsväsendets myndigheter har redo-
visat i sina årsredovisningar. För Säkerhetspolisen har anslagsutfall enligt Årsre-
dovisningen för staten använts. 

 
Rättsväsendets kostnader ökade med drygt 2 
procent 2009 jämfört med föregående år. 
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Kompetensförsörjningen inom rättsväsendet 

Antalet anställda inom rättsväsendets myndighe-
ter har ökat med  1 400 personer 2009 jämfört 
med 2008.  

 
Tabell 3.6 Antal anställda 2007–2009 fördelat på kvinnor 
och män (jämnt hundratal) 
 

År Kvinnor Män Samtliga 

2007 19 800 24 000 44 000 

2008 20 500 24 100 44 600 

2009 21 000 25 000 46 000 
Källa: Årsredovisning för 2009 avseende Polisen, Sveriges Domstolar, Kriminal-
vården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, 
Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket. I tabellen ingår nämnda myn-
digheter. Polisen avser polisorganisationen.   

 
Myndigheterna arbetar strategiskt med kompe-
tensförsörjningsfrågor. Målsättningen är att sä-
kerställa att de anställda har förmåga och förut-
sättningar att genomföra sina uppgifter så att  
verksamhetens mål kan uppnås. Chefs- och le-
darskapsfrågorna är ett prioriterat område. Om-
fattande utbildningar har genomförts för att höja 
kompetensen hos chefer och medarbetare vid 
flera av rättsväsendets myndigheter. Däribland 
har chefsutvecklingsprogram genomförts liksom 
internationellt arrangerade chefsutbildningar och 
myndighetsspecifika utbildningar. För att möta 
generationsväxlingen och säkerställa att kompe-
tens inte går förlorad vid pensionsavgångar till-
lämpas mentorskap, arbetsrotation och förtida 
rekryteringar.   

För att öka andelen kvinnor i ledningskompe-
tens används olika former av utvecklingstjänst-
göring och mentorskap. Andelen har ökat med 
4,7 procentenheter 2009 jämfört med 2008. 

 
Tabell 3.7 Andel kvinnor och män i ledande befattningar 
2007–2009 
Procent 

År Andel kvinnor Andel män 

2007 24,3  75,7  

2008 26,3  73,7  

2009 31,0  69,0  

Källa: Årsredovisningen för 2009 avseende Polisen, Sveriges Domstolar, Kriminal-
vården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, 
Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket. Polisen avser polisorganisatio-
nen.   

 
Myndigheterna bedriver ett långsiktigt arbete för 
att öka den etniska och kulturella mångfalden. 
Andelen anställda med utländsk bakgrund har 
ökat något 2009 jämfört med 2008. 

 

Tabell 3.8 Andel anställda med utländsk bakgrund* 2007–
2009 
Procent 

År Andel 

2007 8,1  
2008 8,6  
2009 8,8  

*Med utländsk bakgrund avses utrikesfödda samt inrikesfödda med två utrikes-
födda föräldrar. 
Källa: Årsredovisningen för 2009 avseende Polisen, Sveriges Domstolar, Åklagar-
myndigheten och Kriminalvården. I tabellen ingår nämnda myndigheter. Polisen 
avser polisorganisationen.  

 
För att förbättra arbetsmiljöarbetet och för att 
medverka till en god hälsa hos medarbetarna 
genomförs olika insatser. Några myndigheter 
har utbildat chefer och arbetsmiljöombud i ar-
betsmiljöfrågor. Sjukfrånvaron  har minskat med 
0,7 procentenheter 2009 jämfört med 2008.  

 
Tabell 3.9 Andel sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig 
arbetstid 2007–2009 fördelat på kvinnor och män  
Procent 

År Kvinnor Män Samtliga 

2007 5,7  3,2  4,3  

2008 5,4  3,1  4,1  

2009 5,1  2,3  3,4  
Källa: Statskontoret. I tabellen ingår polisorganisationen, Sveriges Domstolar, 
Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande  
rådet, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket.  

Analys och slutsatser 

Regeringen har gjort rekordstora satsningar på  
rättsväsendet. Med dessa ökade resurser och fler 
anställda följer också tydliga krav på förbättrat 
resultat och effektivitet. För att nå det måste 
kompetensförsörjningsprocessen fortsätta ut-
vecklas för att säkerställa effektiva och väl funge-
rande verksamheter på kort och lång sikt. Till 
detta krävs ett gott ledarskap men också kompe-
tenta medarbetare. Det är därför positivt att 
myndigheterna ger hög prioritet åt chefs- och 
ledarskapsfrågorna samt att kompetenshöjande 
utbildningar erbjuds de anställda.  

Rättsväsendets verksamheter bygger i flera av-
seenden på internationellt samarbete och inter-
nationella erfarenheter är därmed av stort värde. 
På sikt är det rimligt att ställa högre krav på in-
ternationell kompetens vid flera chefsanställ-
ningar i rättsväsendet.  

En sammansättning av medarbetare med olika 
kön, etnisk bakgrund och erfarenheter ger goda 
förutsättningar för effektiv verksamhet i moder-
na arbetsplatser med nytänkande och öppenhet 
för olika idéer och lösningar. Regeringen vill där-
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för betona vikten av att arbetet som bedrivs för 
att främja jämställdhet och mångfald samt för att 
motverka diskriminering vid myndigheterna 
fortgår.  

En god arbetsmiljö påverkar de anställdas triv-
sel och välbefinnande och medverkar till bättre 
kvalitet och ökad effektivitet i verksamheten. 
Därför är det positivt att det bedrivs olika ar-
betsmiljöinsatser för att öka hälsan bland 
medarbetarna liksom att sjukfrånvaron hålls på 
en fortsatt låg nivå.  

Sammantaget bedömer regeringen att myn-
digheternas kompetensförsörjningsarbete är till-
fredsställande. Det är angeläget att myndighe-
terna ger fortsatt hög prioritet åt dessa frågor, 
inte minst vad gäller arbetet med att uppnå en 
jämnare könsfördelning bland medarbetare på 
ledande befattningar och för att öka andelen per-
soner med utländsk bakgrund. 

3.5.2 Brottsförebyggande arbete 

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen 

Målet för det brottsförebyggande arbetet är att 
brottsligheten ska minska och att antalet brotts-
offer därmed ska bli färre. Eftersom den anmälda 
brottsligheten inte ger någon fullständig bild av 
hur den faktiska brottsligheten ser ut och ut-
vecklas måste en bedömning av  måluppfyllelsen 
också utgå från annan information. Inte minst 
behöver de åtgärder som respektive myndighet 
har vidtagit för att förebygga brott och öka 
människors trygghet beaktas. Utifrån en samlad 
bedömning av såväl brottsutvecklingen som de 
insatser myndigheterna har gjort är regeringens 
uppfattning att målet delvis är uppnått. 

De myndigheter som bidrar till måluppfyllel-
sen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet är poli-
sen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten 
och Brottsförebyggande rådet. Därutöver finns 
det ett antal myndigheter under andra utgifts-
områden som också  arbetar för att förebygga 
brott.  

 
 
 
 

Verksamhetens resultat 

Resursförbrukning 
 

Tabell 3.10 Kostnadsutvecklingen 2007–2009 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 

Verksamhetens kostnader 6 268  6 598 6 985 
Källa: Årsredovisningarna 2009 för polisen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndig-
heten och Brottsförebyggande rådet. 

 
Myndigheternas användning av resurser för 
brottsförebyggande arbete ökade med drygt fem 
procent jämfört med föregående år.  

 
Polisens brottsförebyggande arbete 
Polisen har en självklar och central roll i samhäl-
lets brottsförebyggande arbete. Där finns erfa-
renhet och kunskap om var och när brott typiskt 
sett inträffar samt en verksamhet som bedrivs 
dygnet runt. Det medför att polisen kan göra 
planerade och kunskapsbaserade förebyggande 
insatser på tider och platser där behovet är som 
störst. 

Polisen har därmed goda möjligheter att på 
olika sätt bidra till att minska brottsligheten, dels 
genom insatser inom det egna ansvarsområdet, 
och dels genom medverkan i samhällets gemen-
samma brottsförebyggande arbete.  

Polisens insatser kan emellertid, beroende på 
brottskategori och åtgärdens karaktär, medföra 
såväl ökat som minskat antal anmälda brott. Att 
antalet anmälningar avseende våld mot kvinnor 
har ökat ska exempelvis ses i ljuset av de insatser 
som gjorts för att förmå fler utsatta kvinnor att 
ta kontakt med polisen. 

Polisens arbete för ökad synlighet och närvaro 
i hela landet påverkar också utvecklingen av den 
anmälda brottsligheten. Ökad synlighet kan leda 
till att brott förebyggs men också till att fler 
brott upptäcks som annars inte skulle ha kom-
mit till polisens kännedom. 

Antalet poliser har ökat kraftigt i alla polis-
myndigheter under mandatperioden. Detta har 
medfört att polisen har kunnat stärka närvaron i 
utsatta områden. Flera insatser har genomförts 
för att skapa kontakter med ungdomar, bland 
annat genom att arbeta mot ungdomsfylleri och 
langning enligt den så kallade Kronobergs-
modellen.  

Projekt som grannsamverkan har fortsatt för 
att förebygga och förhindra brott som inträffar i 
bostadsmiljön. Andra åtgärder är polisens sats-
ningar för att minska trafikolyckor och ratt-
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onykterhet liksom att minska våld i offentlig 
miljö genom till exempel skärpt krogtillsyn. Fle-
ra polismyndigheter har öppnat lokala poliskon-
tor för att öka tillgängligheten och närvaron på 
orten. Denna satsning utvärderas under 2010 av 
Brottsförebyggande rådet på initiativ av polisen. 
I Stockholm har mobila polisstationer använts 
som en metod för att bland annat förebygga 
brott i särskilt utsatta miljöer. 

För att polisen ska kunna bidra till att minska 
brottsligheten krävs ett utvecklat samarbete med 
andra aktörer. Under 2009 har samverkan med 
kommunerna fortsatt prioriterats. Omkring två 
tredjedelar av landets kommuner har tecknat 
samverkansöverenskommelser med polisen och 
fler väntas följa. Överenskommelserna kan till 
exempel innefatta samarbete med socialtjänsten 
när det gäller ungdomskriminalitet eller med 
kommunernas tillståndsenheter för att effektiva-
re reglera alkoholhanteringen på restauranger 
och krogar. 

Polisens samarbete med andra myndigheter 
har också stärkts när det gäller insatserna mot 
grov organiserad brottlighet. En närmare be-
skrivning av det arbetet återfinns under rubriken 
Politikens inriktning. 

Polisens arbete med att utveckla metoder för 
den brottsförebyggande verksamheten har fort-
satt under 2009. Polisens underrättelsemodell 
utgör ett bra stöd för detta. Modellen innebär att 
sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt, med rätt 
resurser och rätt utformning. Det kan handla om 
att vidta förebyggande åtgärder på platser där 
man vet att det förekommit eller finns risk för 
att brott begås, till exempel i krogmiljöer. 

Polisen har också bedrivit ett arbete för att 
förbättra förmågan att följa upp och utvärdera 
olika brottsförebyggande insatser. Därmed för-
bättras förutsättningarna för att identifiera fler 
goda och vetenskapligt beprövade arbetsmetoder 
som kan spridas till alla polismyndigheter. 
 
Säkerhetspolisens förebyggande arbete 
Säkerhetspolisen har under 2009 prioriterat Sve-
riges EU-ordförandeskap, terrorismbekämpning 
och personskydd. Ett gemensamt hotbildsarbete 
med Rikskriminalpolisen bidrog till att säker-
hetsarrangemangen under ordförandeskapet 
kunde genomföras på ett resurseffektivt sätt och 
utan allvarliga störningar.  

Inom området terrorismbekämpning fortsät-
ter det förebyggande arbetet för att minska ny-
rekrytering till terroristgrupper genom bland 

annat kunskapsinhämtning om våldsbejakande 
nätverk och individer i Sverige. Det internatio-
nella informationsutbytet har under 2009 varit 
omfattande. Sammantaget har Säkerhetspolisens 
insatser syftat till att minska risken för ett terro-
ristattentat i Sverige eller att vårt land används 
som bas för planering och finansiering av terro-
rism i andra länder. 

Arbetet med att utveckla personskyddsverk-
samheten fortsätter. Verksamheten styrs av hot-
bilder och skyddsinsatserna är i hög grad anpas-
sade till det behov som finns i varje enskilt fall. 
Insatser under det gångna året har lett till att 
skyddspersonerna har kunnat genomföra sina 
åtaganden under trygga och säkra former. 

  
Förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet 
Ekobrottsmyndigheten fortsatte under 2009 att 
utveckla det brottsförebyggande arbetet mot 
ekonomisk brottslighet med fokus på samord-
ning och samverkan. Myndigheten har under 
året samverkat med bland annat de regionala 
samverkansorganen mot ekonomisk brottslighet 
(SAMEB), näringslivets organisationer och de 
fackliga organisationerna. Vidare har informa-
tionsinsatser riktats mot ungdomar, småföreta-
gare och personer som nyligen har kommit till 
Sverige.  

En annan del av det brottsförebyggande arbe-
tet avseende framför allt den grova organiserade 
och ekonomiska brottsligheten har bestått i kri-
minalunderrättelseverksamhet. Denna verksam-
het har bland annat omfattat kartläggningar och 
analyser som legat till grund för myndigheters 
insatser mot denna typ av allvarliga brott. 
 
Utvecklingen av de lokala brottsförebyggande  
råden 
Brottsförebyggande rådet arbetar med att stärka 
det lokala brottsförebyggande arbetet. Under 
2009 har fokus legat på att sprida kunskap om 
hur lokala aktörer på bästa sätt kan arbeta med 
sina verktyg för att motverka organiserad brotts-
lighet. Bidrag har bland annat lämnats till nät-
verksträffar på lokal nivå. 

 
Brottsförebyggande verksamhet inom andra  
utgiftsområden 
Kustbevakningen har under 2009 medverkat i sju 
av Polisens åtta regionala underrättelsecentrum, 
samarbetat med Polisens nationella insatsstyrka, 
haft spaningsgrupper verksamma under hela året 
och tagit fram en ny underrättelsemodell. Kust-
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bevakningen deltar vidare tillsammans med flera 
andra myndigheter i regeringens satsning mot 
den grova organiserade brottsligheten. Från och 
med sommaren 2008 har Kustbevakningen ut-
ökade befogenheter och därmed också kunnat 
ingripa mot ratt- och sjöfylleribrott. 

Analys och slutsatser 

Rättsväsendets möjligheter att förebygga brott 
förutsätter ett utvecklat samarbete mellan såväl 
de rättsvårdande myndigheterna som andra ak-
törer i samhället. Även enskilda kan göra viktiga 
insatser, där inte minst föräldrars roll bör lyftas 
fram.  

Polisens samverkan med kommunerna är av 
stor betydelse för att samhället ska kunna påver-
ka brottslighetens utveckling. Det är därför an-
geläget att arbetet med att teckna lokala samver-
kansöverenskommelser fortsätter över hela 
landet. 

Under 2009 har de gemensamma insatserna 
fördjupats på många håll inom rättsväsendet och 
med andra myndigheter. Arbetet mot grov orga-
niserad brottslighet är ett bra exempel på när 
samverkansformerna finner nya vägar och möj-
ligheter för samarbete mellan myndigheter. På 
samma sätt visar säkerhetsarbetet under Sveriges 
EU-ordförandeskap att förutsättningarna för ett 
framgångsrikt arbete ökar när berörda myndig-
heter arbetar tillsammans mot ett gemensamt 
mål. 

Utöver ett förbättrat samarbete har respektive 
myndighet på olika sätt intensifierat sina egna 
brottsförebyggande insatser. Regeringens be-
dömning är att dessa sammantaget har haft en 
dämpande effekt på brottsutvecklingen. Enligt 
2009 års nationella trygghetsundersökning som 
utförts av Brottsförebyggande rådet har också 
människors trygghet ökat. Det är en faktor som 
är av betydelse vid bedömning av måluppfyllel-
sen. 

Det är dock svårt att bedöma vilka åtgärder 
som ger bäst resultat över tid. Myndigheterna 
måste därför fortsätta att utveckla sin förmåga 
att förebygga brott genom att kontinuerligt följa 
upp och utvärdera vidtagna åtgärder med beprö-
vade metoder. Kunskap om metoder som visat 
sig verkningsfulla bör spridas både internt och 
till andra myndigheter. Verktyg och metodstöd 
måste tillhandahållas för att effektiva insatser ska 
få genomslag i hela landet. I detta arbete bör 

Brottsförebyggande rådet även fortsättningsvis 
ha en aktiv roll. 

3.5.3 Utredning och lagföring 

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen 

Målet för utredning och lagföring var under 2009 
att brottsuppklaringen skulle öka och att verk-
samheten skulle bedrivas med högt ställda krav 
på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet. 

Regeringens bedömning är att målet för ut-
redning och lagföring i allt väsentligt har upp-
fyllts. Under 2009 ökade antalet uppklarade 
brott och lagförda personer (beslut om åtal, 
strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse) jämfört 
med 2008. Myndigheterna har också fortsatt sitt 
utvecklingsarbete för att förbättra kvaliteten och 
effektiviteten i den brottsutredande verk-
samheten. 

De myndigheter som bidrar till måluppfyllel-
sen är polisen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyn-
digheten, Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedici-
nalverket, Säkerhets- och integritetsskydds-
nämnden och Kriminalvården. Även Tullverket, 
Skatteverket och Kustbevakningen bidrar till 
måluppfyllelsen. 

Domstolarnas handläggning av brottmål, som 
är en del i rättskedjan, ingår i verksamheten 
Dömande verksamhet. Regeringens analys och 
slutsatser av domstolarnas resultat redovisas i av-
snitt 3.5.4 Dömande verksamhet. 

Säkerhetspolisens verksamhet, som även om-
fattar brottsutredning, redovisas i avsnitt 3.5.2 
Brottsförebyggande arbete. 

Verksamhetens resultat 

Ärendeinflödet fortsätter öka 
I likhet med tidigare år ökade antalet  anmäl-
ningar om brott som kom in till polisen, Åkla-
garmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och 
Tullverket 2009. Ökningen utgörs huvudsakli-
gen av mängdbrott som till exempel bedrägerier, 
skadegörelse och butikssnatterier. Sammanlagt 
inkom 1,47 miljoner brottsärenden till polisen. 

Under 2009 redovisade polisen fler ärenden 
till åklagare än under året innan. Även antalet 
personuppklarade brott och antalet förenklade 
utredningar redovisade till åklagare ökade. Där-
emot minskade antalet utfärdade förelägganden 
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om ordningsbot, bortsett från ordningsbot för-
anledd av automatisk trafiksäkerhetskontroll. 
Andelen öppna ärenden äldre än sex månader 
minskade betydligt och låg vid utgången av 2009 
på den lägsta nivån under 2000-talet. 

Till Åklagarmyndigheten inkom drygt 
211 400 ärenden under 2009. Det är en ökning 
med fyra procent jämfört med 2008. Av de 
brottsmisstankar som inkom till Åklagarmyn-
digheten var 40 procent av enkel karaktär där po-
lisen är förundersökningsledare, medan 60 pro-
cent var av mer komplicerad karaktär där 
åklagare leder förundersökningen.  

Åklagarmyndighetens totala ärendebalans 
fortsatte att minska under 2009 och uppgick vid 
utgången av året till drygt 69 000 ärenden. Det 
motsvarar en minskning med sju procent jämfört 
med 2008. Balansen fördelar sig på ärenden där 
förundersökning pågår, ärenden där åklagaren 
ska fatta beslut i åtalsfrågan och ärenden vid 
domstol för avgörande. Under året minskade 
samtliga tre balanser. 

Antalet inkomna ärenden till Ekobrotts-
myndigheten ökade med sju procent och antalet 
avslutade ärenden ökade med två procent. Under 
året minskade Ekobrottsmyndighetens interna 
ärendebalans, det vill säga ärenden som är under 
handläggning inom myndigheten, med en pro-
cent jämfört med 2008. Ekobrottsmyndighetens 
totala ärendebalans, som inkluderar domstolsba-
lansen ökade däremot med två procent. 

Måltillströmningen av brottmål till tingsrät-
terna ökade med drygt fem procent under 2009 
(se avsnitt 3.5.4 Dömande verksamhet). 

 
Tabell 3.11 Inkomna brottsärenden 
 

 2007 2008 2009 

Polisen  1 314 308 1 425 966  1 467 508 

Åklagarmyndigheten 197 267 202 738 211 430 

Ekobrottsmyndigheten 4 160 4 485 4 782 
Källa: Årsredovisningarna 2007-2009 för Polisen, Åklagarmyndigheten och Eko-
brottsmyndigheten 

 
Genomströmningstider 
Medelgenomströmningstiden för ärenden hos 
polisen, som mäts från anmälningsdagen till dess 
att ärendet har avslutats hos polisen, ökade un-
der 2009 med tre dagar till 47 dagar. Att den ge-
nomsnittliga genomströmningstiden har ökat 
beror på att ett stort antal gamla ärenden avslut-
ades under året. För exempelvis ungdomsären-
den kortades däremot medelgenomströmnings-
tiden något. 

Både vid Åklagarmyndigheten och Ekobrotts-
myndigheten minskade genomströmningstiden 
under 2009. För Åklagarmyndigheten uppvisa-
des ett positivt trendbrott då tiden mätt från in-
kommen anmälan till polisen till avslutande be-
slut av åklagaren, i åklagarledda förunder-
sökningar, minskade med tre dagar till 126 dagar. 
Även genomströmningstiden mätt från inkom-
met beslutsunderlag från polisen till åklagarens 
beslut i åtalsfrågan minskade och uppgick till 33 
dagar. Vid Ekobrottsmyndigheten minskade 
genomströmningstiderna med två dagar till 191 
dagar. Det bör i sammanhanget påpekas att de av 
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndig-
heten redovisade siffrorna inte är jämförbara 
med varandra. 

Tingsrätternas genomströmningstider för att 
avgöra 75 procent av brottmålen uppgick under 
2009 till 5,3 månader, vilket innebär en fortsatt 
förbättring av måluppfyllelsen i förhållande till 
2008 (se avsnitt 3.5.4 Dömande verksamhet). 

 
Uppklaring och lagföring 
Under 2009 ökade antalet uppklarade brott och 
antalet lagförda personer. Den totala uppkla-
ringsprocenten ökade med närmare tre procent-
enheter och uppgick vid årets slut till 38 procent. 
Med termen uppklarade brott avses personupp-
klarade brott där en misstänkt person kan knytas 
till brottet samt tekniskt uppklarade brott (till 
exempel att brott inte kan styrkas, att gärningen 
inte är något brott eller att den misstänkte är 
under 15 år). Antalet personuppklarade brott 
ökade med fem procent till drygt 242 000 brott. 
Då även ärendeinflödet ökade ligger personupp-
klaringsprocenten kvar på 17 procent. 

Inom åklagarväsendet ökade lagföringen un-
der 2009. Åklagarmyndigheten ökade antalet lag-
förda personer med åtta procent till drygt 
145 000 personer. Även antalet brottsmisstankar 
som lett till lagföring ökade. Vid Ekobrotts-
myndigheten ökade antalet lagförda personer 
och lagförda ärenden med tre respektive fem 
procent. 
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Tabell 3.12 Uppklaring 
 

 2007 2008 2009 

Uppklaringsprocent 33 35 38 

Personuppklaringsprocent  16 17 17 
Källa: Brå:s officiella kriminalstatistik 

 
 

Resursinsatsen ökade 
 

Tabell 3.13 Kostnadsutvecklingen 2007–2009 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 

Verksamhetskostnader 12 160 12 985  13 024  

Källa: Årsredovisningarna 2007-2009 för Polisen, Åklagarmyndigheten, Eko-
brottsmyndigheten och Kriminalvården. 

  
Myndigheternas kostnader inom verksamheten 
utredning och lagföring uppgick till drygt 
13 miljarder kronor 2009, vilket är i paritet med 
kostnaderna för föregående år. 

Polisen och Åklagarmyndigheten har i likhet 
med tidigare år använt stora delar av sina resurser 
till att hantera vålds- och sexualbrott. Polisen 
använde 38 procent av utredningstimmarna åt att 
utreda våldsbrott (inklusive grova sexualbrott) 
samtidigt som denna brottskategori utgjorde 
elva procent av de anmälda brotten. Inom Åkla-
garmyndigheten avsåg 20 procent av de avslutade 
brottsmisstankarna olika typer av vålds- och 
sexualbrott, medan drygt 40 procent av resur-
serna användes till handläggning av sådana 
brottsmisstankar. 

Under 2009 använde Ekobrottsmyndigheten 
sex  procent av sina resurser för utredning och 
lagföring av de drygt 1 900 mängdbrotts-
ärendena. Ett mängdärende är ett ärende som 
kan utredas och lagföras med en begränsad ut-
redningstid och enligt en standardiserad utred-
ningsmodell. Återstående 94 procent av myn-
dighetens utredningsresurser användes för 
bekämpning av mer komplicerad och allvarlig 
ekonomisk brottslighet och handläggning av de 
knappt 2 900 kvalificerade ärendena. 

 
Utredningsstödet 
Den kriminaltekniska verksamheten har stor be-
tydelse för det brottsutredande arbetet. Ett 
trendbrott noterades dock under 2009 i efterfrå-
gan på tjänster från Statens kriminaltekniska la-
boratorium (SKL). För första gången på många 
år stagnerade antalet begärda undersökningar i 
brottmålsärenden. Antalet undersökta person-

prover som kan läggas in i DNA-registren fort-
satte däremot att öka. 

Rättsmedicinalverket har under 2009 haft ett 
fortsatt ökat ärendeinflöde inom den rättske-
miska verksamheten. Mest ökade ärendena av-
seende narkotikabruk. För den rättsmedicinska 
verksamheten minskade ärendeinflödet vad  
gäller antalet utfärdade rättsintyg med sex pro-
cent. Framför allt är det antalet rättsintyg base-
rade på kroppsundersökningar som minskat, 
men även antalet yttranden baserade på journal-
anteckningar minskade. 

Under 2009 inrättade Rikspolisstyrelsen i 
samverkan med SKL ett forensiskt råd som har i 
uppgift att utveckla kriminaltekniken i Sverige. 
Rådet består av representanter från Rikspolissty-
relsen, polismyndigheterna, SKL, Rättsmedici-
nalverket och Åklagarmyndigheten. Rådet 
kommer att arbeta strategiskt med särskild in-
riktning mot grova brott, mängdbrott, digitala 
medier och urkunder. 

 
Insatser för att förbättra effektiviteten och  
kvaliteten i brottsutredningsverksamheten  
Polisen har under 2009 arbetat med att förbättra 
utredningsverksamheten och omhändertagandet 
när det gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrela-
terat våld och förtryck, våld i samkönade relatio-
ner samt övriga brott i nära relationer. Både anta-
let inkomna brottsanmälningar och antalet 
redovisade ärenden till åklagare har ökat för des-
sa brottstyper. 

Arbetet med att förankra och utveckla poli-
sens nationella utredningskoncept fortsätter 
inom polisorganisationen. Vid flera polismyn-
digheter pågår också översyner av utrednings-
verksamheten. Översynerna syftar till att för-
bättra de inledande utredningsåtgärder som 
vidtas av yttre personal, förbättra brottssamord-
ningen, se till att rätt prioriteringar görs tidigt i 
utredningsprocessen och minska antalet över-
lämningar mellan polis och åklagare. Utbildning-
ar har också hållits för att förbättra kompetensen 
i att leda och kvalitetssäkra förundersökningsar-
betet. 

En viktig del i Åklagarmyndighetens kvali-
tetsarbete är verksamheten vid myndighetens tre 
utvecklingscentrum. Under 2009 har utveck-
lingscentrumen utarbetat ett antal rättsprome-
morior och handböcker till stöd för den operati-
va åklagarverksamheten. Utvecklingscentrumen 
har också utövat tillsyn och bedrivit överpröv-
ningsverksamhet. Under 2009 har Åklagarmyn-
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digheten ytterligare intensifierat samarbetet med 
polisen för att förbättra förundersökningarnas 
kvalitet. Åklagarmyndigheten har under året 
även genomfört en rad organisatoriska föränd-
ringar. Syftet med dessa har varit att förstärka 
styrning och uppföljning inom myndigheten och 
därigenom öka enhetligheten mellan åklagar-
kamrarna. De har också inneburit att ärende-
hanteringen av vissa brottstyper koncentrerats 
till en riksenhet eller ett mindre antal kamrar för 
att på så sätt säkerställa tillgången till kompetens 
och resurser.  

Ekobrottsmyndigheten har under flera år be-
drivit metodutvecklingsarbete som dokumente-
ras i handböcker, vilka kontinuerligt ses över. 
Under 2009 har särskild vikt lagts vid de proces-
suella reglerna i rättegångsbalken om en moder-
nare rättegång, åklagarnas tillämpning av regler-
na om förundersökningsbegränsning, hemliga 
tvångsmedel och utvidgat förverkande. 

Analys och slutsatser 

Inflödet av ärenden till rättsväsendet har ökat 
markant under de senaste åren. Merparten av 
ärendeökningen 2009 avser mängdbrottsärenden 
som bedrägerier, snatterier och skadegörelse.  
Men även våldsbrotten har ökat. 

För att möta det ökade ärendeinflödet är det 
av största vikt att samtliga myndigheter priorite-
rar arbetet med att öka effektiviteten och för-
bättra samverkan inom rättsväsendet. 

Under 2009 ökade antalet lagförda personer. 
Regeringen vill understryka vikten av att myn-
digheterna fortsätter arbetet med att uppnå en 
varaktigt högre brottsuppklaring och lagföring. 
En förutsättning för detta är ett nära samarbete 
mellan polis och åklagare. 

Den totala genomströmningstiden från det att 
anmälan kommer in till dess att dom meddelas är 
särskilt för vissa brottstyper fortfarande för lång. 
De brottsutredande myndigheternas långa hand-
läggningstider är ett stort problem. Inte minst ur 
ett brottsoffersperspektiv är det angeläget att 
genomströmningstiderna kortas. 

För att förbättra kvaliteten och effektiviteten i 
brottsutredningsarbetet bedriver myndigheterna 
ett systematiskt utvecklingsarbete, vilket är an-
geläget och nödvändigt. För att uppnå bättre re-
sultat bör dock arbetet i större utsträckning 
samordnas mellan myndigheterna. Där utgör till 
exempel Brottsförebyggande rådets databas för 

rättsväsendets uppföljningssystem, RUS, ett bra 
stöd för genomlysning av handläggningstiderna. 
Det är också angeläget att utvecklingsarbetet 
även omfattar organisatoriska och strategiska 
frågor. Regeringen vill särskilt betona vikten av 
att utvecklingsverksamheten ges en sådan inrikt-
ning att nedlagda resurser kommer myndighe-
ternas kärnverksamhet till godo och att arbetet 
avspeglas i tydliga resultatförbättringar. 

3.5.4 Dömande verksamhet 

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen 

Det övergripande målet för Sveriges Domstolar 
är att avgöra mål och ärenden med hög kvalitet 
och effektivitet. För 2009 har målet för den dö-
mande verksamheten varit att målen ska hand-
läggas på ett rättssäkert och effektivt sätt samt 
att balanserna och omloppstiderna ska minska 
väsentligt. För att mäta måluppfyllelsen används 
en struktur som innebär att en målsättning antas 
för hur lång tid i månader som det bör ta att av-
göra 75 procent av målen, det vill säga omlopps-
tiden för den 75 percentilen. Inriktningen är att 
huvuddelen (75 procent) av brottmålen i tings-
rätterna och hovrätterna inte ska ta längre tid än 
fem månader att avgöra i respektive instans, att 
huvuddelen av tvistemålen inte ska ta längre än 
sju månader att avgöra i respektive instans och 
att huvuddelen av målen i länsrätterna och kam-
marrätterna inte ska ta längre tid än sex månader 
att avgöra i respektive instans.  

Utöver regeringens verksamhetsmål sätter 
varje enskild domstol, i enlighet med den struk-
tur som Domstolsverket fastställer, egna verk-
samhetsmål. 
 
Måluppfyllelsen av regeringens mål  
Vid en jämförelse med föregående år har resulta-
ten förbättrats för samtliga verksamhetsmål un-
der 2009. I flera fall har omloppstiderna förbätt-
rats väsentligt. Den största förbättringen har 
skett vid länsrätterna, där omloppstiderna för 
2009 ligger nära verksamhetsmålet. Tingsrätterna 
uppnår regeringens verksamhetsmål för tviste-
mål och är nära att uppfylla verksamhetsmålet 
för brottmål. Även om domstolsslagen som hel-
het inte uppfyller övriga verksamhetsmål så finns 
det ett antal enskilda domstolar som uppnår må-
len.  
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Resursinsatsen  
Verksamhetsområdet inbegriper både verksam-
heten inom Sveriges Domstolar och de transfe-
reringar och övriga utbetalningar som utgörs av 
kostnader under anslaget 1:12 Rättsliga biträden 
m.m.  

 
Tabell 3.14 Kostnadsutvecklingen 2007–2009 (exkl. migra-
tionsverksamhet) 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 

Verksamhetens kostnader 4 108 4 259 4 418 

Transfereringar 1 455 1 607 1 621 

Summa kostnader 5 563 5 866 6 039 
Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning 2007-2009. 

 
Under perioden 2007-2009 har verksamhets-
kostnaderna inom den dömande verksamheten 
ökat. Under 2009 ökade kostnaderna med cirka 
fyra procent. Kostnadsökningen beror på en an-
passning av organisationen som en konsekvens 
av den ökade måltillströmningen till domstolar-
na och kan till största delen hänföras till ökade 
personal- och lokalkostnader. Kostnadsökning-
arna är också en konsekvens av övergången till 
kostnadsmässig avräkning. Ökningen av lokal-
kostnaderna beror på ökade lokalhyror och 
dubbla hyror främst avseende tingsrätterna i 
Stockholm och Göteborg i samband med om- 
och nybyggnationer.  

Under 2009 ökade kostnaderna för transfere-
ringarna avseende utgifter för rättsliga biträden 
m.m. med knappt en procent och uppgick till 
cirka 1,6 miljarder kronor. 

Kostnaderna för offentlig försvarare utgjorde 
2009 drygt hälften av anslaget 1:12 Rättsliga 
biträden m.m. Resterande kostnader under an-
slaget utgjordes av kostnader för rättshjälp enligt 
rättshjälpslagen, kostnader för målsägandebiträ-
de, förvaltararvoden i konkurser, kostnader för 
bevisning, tolkar och parter, kostnader för of-
fentligt biträde, samt kostnader för särskild före-
trädare för barn, god man, rådgivning, ersätt-
ningsgaranti för bodelningsförrättare samt 
bouppteckningsförrättare och likvidator.  

Verksamhetens resultat 

Inkomna, avgjorda och balanserade mål 
Det totala antalet inkomna mål till Sveriges 
Domstolar fortsätter att öka. Under 2009 var 
ökningen av antalet inkomna mål sex procent. 

Vid tingsrätterna ökade antalet inkomna mål 
med nio procent, vid länsrätterna med fem pro-
cent och vid Högsta domstolen med elva pro-
cent. Vid Regeringsrätten minskade antalet in-
komna mål med fem procent, vid kammar-
rätterna med en procent och vid hovrätterna 
med två procent.  

Ärendetillströmningen till hyres- och arren-
denämnderna var under 2009 i stort sett oför-
ändrad jämfört med föregående år. Ärendetill-
strömningen till Rättshjälpsmyndigheten 
minskade med två procent.  

Ökningen av antalet avgjorda mål under 2009 
motsvarar en procent, vilket innebär att den 
kraftiga ökningen av antalet avgjorda mål mellan 
2007 och 2008 har planat ut. Vid Högsta dom-
stolen ökade antalet avgjorda mål med 13 pro-
cent, vid tingsrätterna med 6 procent och vid 
kammarrätterna med 2 procent. Avgörande-
takten i hovrätterna var i stort sett oförändrad. 
Vid Regeringsrätten och länsrätterna minskade 
antalet avgjorda mål med två respektive sex pro-
cent.  

Eftersom antalet avgjorda mål inte ökade 
nämnvärt under 2009 samtidigt som antalet in-
komna mål fortsatte att öka, har följden blivit att 
målbalanserna vid domstolarna totalt sett har 
ökat under 2009. Det totala antalet balanserade 
mål ökade med fem procent. Balansökningen var 
störst vid länsrätterna, tingsrätterna och Högsta 
domstolen som ökade sina balanser med 14, 7 
respektive 8 procent. Däremot minskade balan-
serna vid hovrätterna, kammarrätterna och Re-
geringsrätten med 13, 8 respektive 38 procent.  

 
Tabell 3.15 Den totala målutvecklingen (exkl. migrations-
mål) 2007–2009 
 

 2007 2008 2009 

Inkomna mål 307 973 319 313  337 173 

Avgjorda mål 310 344 331 897 329 510 

Balanserade mål 138 796 125 675  132 897 
Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning 2009. 

 
 
Omloppstider 
Domstolarnas omloppstider för den 75 percenti-
len framgår av tabellen nedan. 
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Tabell 3.16 Uppfyllelse av regeringens verksamhetsmål 
(omloppstid i månader för avgjorda mål, 75 percentilen) 
 

 Mål 2007 2008 2009 

Tingsrätter     

Tvistemål exkl. gem. 
ansökan om äkten-
skapsskillnad 

 
 

7,0 

 
 

9,3 8,6 7,0 

Brottmål exkl. för-
tursmål 

 

 
 

5,0 

 
 

5,8 5,4 5,3 

Hovrätter     

Tvistemål 7,0 10,0 9,7 7,7 

Brottmål exkl. för-
tursmål 

 

 
5,0 

 
9,9 8,9 8,2 

Länsrätter 

Samtliga mål exkl. 
förtursmål och mi-
grationsmål 

 

6,0 

 

9,7 

 

8,7 

 

6,4 

     

Kammarrätter 

Samtliga mål exkl. 
förtursmål och mi-
grationsmål 

 

 
6,0 

 

 

 
10,8 

 

 

10,0 

 

 

9,0 

 

Hyres-och arren-
denämnder 

7,0 8,4 8,2 8,4 

 
Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning. Från och med 2009 frånräknas den 
betänketid som finns i vissa familjemål från omloppstiden för tvistemål. 

Analys och slutsatser 

Under 2009 har det totala antalet balanserade 
mål ökat, vilket är ett resultat av att antalet in-
komna mål har överstigit antalet avgjorda mål. 
Samtidigt har omloppstiderna generellt minskat. 
En förklaring till detta är de senaste årens ba-
lansavarbetningsinsatser.  

Under åren 2006-2008 har regeringen gett 
domstolarna ekonomiska möjligheter att genom 
tillfälliga insatser fokusera på att minska målba-
lanserna och komma tillrätta med långa om-
loppstider. Flera av dessa satsningar sträckte sig 
även över 2009. Satsningarna har inneburit att 
domstolarna kraftigt arbetat ner den så kallade 
överbalansen. Under 2009 har nya överenskom-
melser om balansavarbetningar slutits med ett 
antal domstolar.  

Trots en fortsatt ökad måltillströmning har 
domstolarna fortsatt att förbättra resultaten ge-
nom att avgöra fler mål och i många fall minska 
omloppstiderna. Omloppstiderna närmar sig nu 
för flera måltyper de av regeringen fastställda 
målen. De satsningar som gjorts för att minska 

målbalanserna har gett positiva resultat och in-
satserna fortsätter, om än inte vid lika många 
domstolar som under åren 2006-2008. Målbalan-
serna är dock fortfarande för höga och har under 
2009 också ökat. Regeringen vill understryka att 
för att den positiva utvecklingen beträffande om-
loppstiderna ska fortsätta är det viktigt att dom-
stolarna även fortsättningsvis kan arbeta för att 
få ner balanserna, särskilt av de äldre målen.  

 Målökningar, målens svårighetsgrad och mål-
stockens sammansättning utgör faktorer som 
påverkar Sveriges Domstolars förutsättningar att 
nå de mål som regeringen har satt upp för verk-
samheten. Om balanser byggs upp försämras 
målstockens åldersstruktur, vilket kan leda till 
längre omloppstider. Måltillströmningen till 
domstolarna förväntas fortsätta vara stor, bland 
annat till följd av satsningar och effektiviseringar 
inom andra myndigheter som polis- och åklagar-
väsendena. De resurstillskott som regeringen 
gett Sveriges Domstolar har skapat goda förut-
sättningar för att verksamheten ska kunna bedri-
vas med hög kvalitet och vara effektiv. Enligt re-
geringens mening måste arbetet med att hålla 
balanserna på en rimlig nivå och minska om-
loppstiderna bedrivas med ett långsiktigt per-
spektiv. 

3.5.5 Verkställighet av påföljd 

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen 

Kriminalvården verkar inom detta område.  
Målen för verksamheten är att påföljder ska 

verkställas på ett säkert, humant och effektivt 
sätt och att antalet återfall i brott ska minska.  

Indikatorer för att kunna mäta måluppfyllel-
sen avseende säkerhet och humanitet är bland 
annat antalet rymningar direkt från anstalt och 
antalet rapporterade incidenter.  

För att säkerställa en effektiv verksamhet i 
myndigheten samt för att identifiera ytterligare 
möjliga områden för effektivisering tillsatte re-
geringen 2008 utredningen Kriminalvårdens ef-
fektivitet (dir 2008:19 och 113). Regeringen  har 
därefter med utgångspunkt i utredningens slut-
satser gett Kriminalvården i uppdrag att redovisa 
vilka åtgärder som myndigheten vidtagit, eller 
avser att vidta, med anledning av de förslag som 
lämnats, särskilt avseende styrning och ledning 
av verksamheten.    
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Indikatorer avseende det återfallsförebyg-
gande arbetet är bland annat andelen klienter 
med verkställighetsplaner, andelen klienter som 
deltagit i brotts- eller missbruksrelaterade pro-
gram, andelen klienter som under verkställighe-
ten blivit föremål för utslussningsåtgärder samt 
omfattningen av deltagande i strukturerad sys-
selsättning.  

Regeringen bedömer sammantaget att målen 
för 2009 i huvudsak har uppnåtts. Satsningar på 
innehållet i verkställigheten har i likhet med fö-
regående år gett resultat i form av fler fullföljda 
kurser och utfärdade betyg i klientutbildningen 
samt ett näst intill fördubblat antal  deltagare i 
brotts- och missbruksrelaterade program sedan 
2007. På säkerhetsområdet har ett fortsatt fram-
gångsrikt arbete bland annat resulterat i minskad 
förekomst av narkotika samt  att antalet rym-
ningar fortsätter minska för sjätte året i följd.  

Avgörande för ett meningsfullt verkställig-
hetsinnehåll är att de individuella behoven och 
förutsättningarna identifieras i ett tidigt skede. 
Verkställighetsplanens centrala roll som instru-
ment i det återfallsförebyggande arbetet ställer 
höga kvalitetskrav. Riksrevisionen har i rappor-
ten Kriminalvårdens arbete med att förebygga 
återfall i brott, RiR 2009:27, konstaterat att Kri-
minalvården inte lever upp till de krav som ställs 
på verkställighetsplaneringen. Det finns brister i 
bland annat kvalitet, dokumentation och upp-
följning. Granskningen visar vidare att samver-
kan inför frigivningen inte ger de intagna samma 
möjligheter till stöd i olika delar av landet samti-
digt som det också saknas strukturer för sam-
verkan. De konstaterade bristerna riskerar att 
medföra att klienterna inte får rätt insats i rätt tid 
och att de insatser som gjorts under verkställig-
heten inte möts upp av nödvändigt stöd vid fri-
givningen.  
 
Resursinsatsen  
Verksamheten omfattar anstalts-, frivårds- och 
transportverksamheterna inom Kriminalvården. 
I verksamheten ingår även den transport-
verksamhet som finansieras under utgiftsområde 
8 Invandrare och flyktingar. 

Mellan åren 2007 och 2009 har kostnaderna 
för verksamheten ökat i löpande priser med 12 
procent och uppgick 2009 till 5,5 miljarder kro-
nor. 

 
 

 
 

Tabell 3.17 Kostnadsutvecklingen 2007–2009 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 

Verksamhetens kostnader 4 922 5 270 5 521 

Transfereringar 12 11 11 

Summa kostnader 4 934 5 281 5 532 
Källa: Kriminalvårdens årsredovisning 2007-2009. 

Verksamhetens resultat 

Verksamhetsvolymer 
Under 2009 var antalet intagna i fängelser i me-
deltal 4 667, beläggningen låg därmed på  ungefär 
samma nivå som 2008. 

 
Diagram 3.1 Beläggning i anstalt (i medeltal) 2000–2009 
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Under 2009 var antalet frivårdsklienter i genom-
snitt 14 244, en ökning med cirka fyra procent 
jämfört med 2008. 

Förebygga återfall i brott 

En plan för verkställigheten 
Kriminalvården har under de senaste åren för-
ändrat sina arbetsmetoder och tagit steget mot 
en mer strukturerad verksamhet som syftar till 
minskade återfall i brott. Nya metoder har in-
förts för att höja kvaliteten på områden som 
riskbedömning och motivationshöjande åtgär-
der.  

Genom de nya arbetsformer som införts för 
att planera verkställigheten har Kriminalvården 
redan från början större fokus på frigivningen. 
Andelen klienter med verkställighetsplaner an-
vänds som en indikator för att påvisa resultat för 
målet att minska återfall i brott.  

Till följd av de brister i Kriminalvårdens åter-
rapportering avseende andelen klienter med en 
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verkställighetsplan som presenterades i Riksrevi-
sionens granskningsrapport Kriminalvårdens ar-
bete med att förebygga återfall i brott, RiR 
2009:27 har myndigheten förändrat sin åter-
rapportering. Redovisningen är därmed inte jäm-
förbar med tidigare år. Av samtliga intagna med 
en fängelsedom på mer än en  månad och som 
avtjänat minst en månad hade 90 procent en 
verkställighetsplan under 2009. I frivården hade 
93 procent av klienterna en verkställighetsplan.  

 
Brotts- och missbruksrelaterade program samt  
övrig programverksamhet 

 
Diagram 3.2 Sysselsättningsgraden i anstalt 2007–2009 
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Sysselsättningsgraden i anstalt minskade under 
året ytterligare jämfört med föregående år. Även 
arbetsdriftens andel av den utnyttjade program-
tiden låg under 2009 på en lägre nivå än föregå-
ende år. Arbetsdriftens resultat måste dock till 
viss del bedömas utifrån att rådande konjunktur-
läge påverkat tillgången på arbete även i anstalt.  

Antalet klienter som deltagit i klientutbild-
ning har däremot ökat och antalet utfärdade be-
tyg har ökat markant. Antalet klienter som full-
följt brotts- och missbruksrelaterade program 
såväl i anstalt som i frivård har näst intill för-
dubblats sedan 2007. Kriminalvården har inlett 
ett omfattande arbete för att ta reda på vilken ef-
fekt de olika programmen har på återfallen i 
brott. Resultatet av den pågående utvärderingen 
kommer att utgöra ett viktigt redskap i Krimi-
nalvårdens fortsatta arbete med att förebygga 
återfall i brott. 

Som ett led i att förbättra förutsättningarna 
för intagna kvinnor har åtgärder vidtagits för att 
dessa ska få ökade möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden genom riktade utbildningar via 
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbild-
ningar och ökade kontakter med den lokala Ar-

vården har flera nya KRAMI-verksamheter, 
samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsför-
medlingen och kommunerna i syfte att under-
lätta inträdet på arbetsmarknaden, startats. 

 

I januari 2007 infö
(1974:203) om kriminalvård i anstalt om ut-
ökade möjligheter till utslussning. En av målsätt-
ningarna med de nya reglerna var att åstadkom-
ma en förbättrad och mer strukturerad övergång 
från livet i anstalt till livet i frihet. De förändrade 
reglerna innebär bland annat att två nya utsluss-
ningsalternativ införts, utökad frigång och vistel-
se i halvvägshus.  

Brottsförebygg
pdrag utvärderat de förändrade reglerna om 

utslussning. I rapporten Utökad frigång och 
återfall, Slutrapport om 2007 års reform av ut-
slussning i Kriminalvården, Rapport 2010:8 kon-
staterar rådet bland annat att långtidsdömda som 
slussas ut med fotboja återfaller i lägre utsträck-
ning än personer som inte får sådan utslussning. 
Resultaten visar att individer med något högre 
risk för återfall kan ha nytta av att slussas ut från 
ett fängelsestraff med utökad frigång. Tidigare 
rapporter har också visat att andelen som miss-
sköter sin utslussning med utökad frigång är låg.  

Regeringen har vidare gjort det möjligt för 
ngelsedömda att redan under utslussning delta 

i arbetsmarknadsåtgärder. Hur samverkan mel-
lan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården ser 
ut samt i vilken utsträckning möjligheten utnytt-
jas har utvärderats av  Brottsförebyggande rådet. 
I slutrapporten Effekter av arbetsmarknads-
utbildning för intagna i fängelse, Rapport 
2010:14 pekar rådet på att arbetsmarknads-
utbildning har en positiv inverkan på deltagarnas 
arbetssituation. Resultaten ger därutöver stöd 
för att det finns ett samband mellan förbättrad 
arbetssituation och minskat återfall. Det är där-
för angeläget att samverkan mellan Arbetsför-
medlingen och Kriminalvården fortsätter ut-
vecklas så att fler intagna kan få kunskap om och 
del av dessa åtgärder.  

Antalet utslussning
r 2009 har ökat jämfört med 2008. Ett ökat an-

tal klienter har slussats ut genom såväl utökad 
frigång som vårdvistelser och via halvvägshus. 

Av Kriminalvårdens årsredovisning 20
mgår dock att andelen klienter som friges från 

sluten anstalt utan föregående utslussningsåtgärd 
ändå ökar. 2009 frigavs 49 procent av klienterna 
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från sluten anstalt utan föregående utslussning. 
Motsvarande siffra för 2008 var 45 procent. 

 
Diagram 3.3 Utvecklingen påbörjad utökad frigång 2007–
2009 
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Diagram 3.4 Påbörjade vårdvistelser 2007–2009 
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Under 2009 har 102 klienter slussats ut via 

ha

Åtgärder mot narkotikamissbruk 

Kriminalvården har under en rad år tillförts be-

ttsförebyggande  rådet har utvärderat sats-
ni

raget är komplext eftersom det handlar 
om

Säkerhet 

Säkerhetsarbete 
gar används som en indikator 

lvvägshus, en ökning med mer än 30 procent 
jämfört med föregående år.  

tydande tillskott inom ramen för en särskild 
narkotikasatsning för att identifiera och bekäm-
pa narkotikamissbruket. Kriminalvården har till-
skapat strukturer för narkotikabekämpning ge-
nom att till exempel inrätta särskilda behand-
lingsanstalter, hindra och förebygga införsel av 
narkotika och på så sätt förhindra missbruk i an-
stalt.  

Bro
ngen och bedömer att Kriminalvården är på 

rätt väg när det gäller utformningen av insatser 
för narkotikamissbrukare i anstalt. Verksam-
heten kan dock förbättras ytterligare. Fler intag-
na bör ges möjlighet till deltagande i brotts- och 

missbruksrelaterade program på Kriminal-
vårdens behandlingsavdelningar. Rådet gör också 
bedömningen att en vårdvistelse som utslussning  
efter vistelse på behandlingsavdelning ökar miss-
brukarens möjligheter att klara sig efter frigiv-
ningen. 

Uppd
 att förhindra missbruk, motivera enskilda 

klienter till ett drogfritt liv och förbereda dem 
för en återanpassning i samhället utan droger 
och kriminalitet. Det är ett angeläget uppdrag 
och Kriminalvården måste fortsatt vidta kraftful-
la åtgärder för att stävja narkotikamissbruket. 

Antalet rymnin
inom säkerhetsområdet. Rymningar från svenska 
anstalter har minskat påtagligt under senare år. 
Sett i relation till antalet intagna är minskningen 
av antalet avvikelser ännu tydligare. 

 
Diagram 3.5 Antal rymningar direkt från sluten anstalt per 
100 000 vårddygn 2000–2009 
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Under 2009 rymde 42 intagna direkt från anstalt,

Analys och slutsatser 

Riksdag och regering har under en rad år tillfört 

eringen vill betona vikten av att myndig-
he

 
varav två från slutna anstalter. Därmed har anta-
let rymningar direkt från anstalt minskat för sjät-
te året i rad.  

Kriminalvården mycket stora tillskott. Regering-
ens förväntningar på myndighetens resultat är 
höga. 

Reg
ten fortsätter att utarbeta system för att mäta 

resultatet av sina insatser och för att goda arbets- 
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och behandlingsmetoder ska få spridning i orga-
nisationen. 

Regeringen ser det som angeläget att fler av 
K

är viktigt att förberedelse för frigivningen 
sk

stryka betydelsen av att 
K

inalvården måste vidare öka ansträng-
ni

 inleds under tiden i anstalt för 
at

ler som tas in i anstalt eller påbörjar 
ve

tikamissbruket är av vä-
se

l att 
til

009 har Riksrevisionen granskat Kri-
m

ktivt 
re

3.5.6 Stöd till brottsoffer 

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen 

Brottsoffermyndigheten verkar inom denna 

Måluppfyllelsen 
mheten är att skadeverkningarna 

riminalvårdens klienter får tillgång till de pro-
gram som har visat sig vara effektiva i det åter-
fallsförebyggande arbetet. Det är därför  tillfred-
ställande att antalet klienter som erbjuds och 
fullföljer deltagande i brotts- och missbruks-
relaterade program näst intill fördubblats sedan 
2007.  

Det 
er på ett välplanerat sätt. Ett första steg för att 

åstadkomma detta är att upprätta individuella 
verkställighetsplaner för alla klienter. Det är an-
geläget att Kriminalvården åtgärdar de brister i 
kvalitet, dokumentation och uppföljning som 
uppmärksammats av Riksrevisionen. Det är i det 
sammanhanget angeläget att den roll frivården 
getts i planeringen av verkställigheten för alla 
klienter i verksamheten får genomslag i organisa-
tionen och i förhållande till Kriminalvårdens 
samverkansparter. Regeringen kommer noga att 
följa hur myndighetens arbete med verkställig-
hetsplanering utvecklas. 

 Regeringen vill  under
riminalvården fortlöpande vidtar åtgärder för 

att öka andelen intagna som blir föremål för fri-
givningsföreberedelser. Att komma till rätta med 
brister i verkställighetsplaneringsarbetet är en del 
i detta. 

Krim
ngarna för att öka deltagandet i arbetsdriften 

och övrig sysselsättning. I den övergripande mål-
sättningen för regeringens politik är arbetslinjen 
en hörnsten. Arbetslinjen ska omfatta alla klien-
ter såväl under tiden i anstalt som efter frigiv-
ningen eller under verkställigheten av en fri-
vårdspåföljd. Samverkan mellan Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen och övriga aktörer på ar-
betsmarknaden måste utvecklas vidare. Krimi-
nalvården måste också i samverkan med andra 
aktörer i samhället vidta åtgärder för att skapa 
arbete och meningsfull sysselsättning under 
verkställigheten.  

Det arbete som
t förebygga återfall i brott måste fortsätta efter 

verkställighetens slut. I detta arbete är de intag-
nas egna motivation till förändring av central be-
tydelse. 

Allt f
rkställighet av frivårdspåföljd är narkoti-

kamissbrukare. Det är angeläget att Kriminalvår-
den fortsätter arbetet med att förhindra före-

komsten av narkotika i anstalt och att bekämpa 
narkotikamissbruket.  

Att bekämpa narko
ntlig betydelse för att förebygga återfall i brott. 

Det är därför särskilt viktigt att Kriminalvårdens 
åtgärder på detta område är effektiva. Ett steg 
mot ökad kunskap om effekterna av Kriminal-
vårdens insatser på detta område är den pågåen-
de utvärderingen av programverksamheten. 

Transportverksamheten har en viktig rol
lsammans med Rikspolisstyrelsen och Migra-

tionsverket medverka till en asylprocess i balans 
genom ett effektivare återvändande av personer 
som fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut 
som vunnit laga kraft och som är skyldiga att 
återvända. 

Under 2
inalvårdens lokalförsörjning. Granskningen 

har bland annat resulterat i ett antal rekommen-
dationer. Regeringen förutsätter att Kriminal-
vården åtgärdar de brister som föreligger.  

Kriminalvården måste arbeta för ett effe
sursutnyttjande inom myndigheten som hel-

het. Utredningen Kriminalvårdens effektivitet 
har i sin slutrapport Kriminalvården – ledning 
och styrning (SOU 2009:80) påtalat brister i 
myndighetens långsiktiga och strategiska styr-
ning. Regeringen ställer också i detta samman-
hang höga krav på sina myndigheter. Väl funge-
rande styrnings- och ledningsformer är en 
grundpelare för effektivitet och kvalitet i stats-
förvaltningen. 

verksamhet. 
 

Målet för verksa
av brott ska minska. Indikatorer för att bedöma 
måluppfyllelsen är antalet brottsskadean-
sökningar som hanteras av Brottsoffer-
myndigheten, handläggningstiden av ett ärende 
och hur mycket som faktiskt betalas ut i ersätt-
ning. Antalet brottsskadeärenden ligger fortfa-
rande på en hög nivå. Handläggningstiderna för 
brottsskadeärendena är korta, i genomsnitt två 
månader. Summan av utbetald brottsskadeer-
sättning har ökat  något och uppgår till drygt 

46 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 4  

 119 miljoner kronor. Sammantaget bedömer re-
geringen att Brottsoffermyndigheten har ge-
nomfört sitt uppdrag väl. 

 
Resursinsatsen  

omfattar både Brottsoffermyn-

tnaderna 
in

Verksamheten 
dighetens verksamhet och de transfereringar 
som utgörs av kostnader för brottsskadeersätt-
ningar under anslaget 1:11 Ersättning för skador 
på grund av brott. Även brottsofferfonden ingår i 
verksamheten. Brottsofferfondens medel är inte 
uppförda på statsbudgeten utan finansieras hu-
vudsakligen av lagöverträdare som betalar en sär-
skild avgift till fonden. Fondens medel används 
för verksamhet som gagnar brottsoffer. 

Mellan åren 2007 och 2009 har kos
klusive transfereringar för verksamheten i lö-

pande priser ökat med cirka 17 procent och upp-
gick 2009 till drygt 190 miljoner kronor. Kost-
nadsökningen förklaras av de uppdrag och 
särskilda medel myndigheten har inom ramen 
för regeringens handlingsplaner.   

 
Tabell 3.18 Kostnadsutvecklingen 2007–2009 

2007 2008 

samhetens kostnader 

Miljoner kronor 

 2009 

Verk 38,5 38,8 44,5 

Transfereringar 1 1 124,3 20,5 46,2 

Summa kostnader 162,8 159,3 190,7 
Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2007-2009. 

Myndigheter som samverkar inom verksamheten 

Brottsoffermyndigheten ansvarar ensam för 
ärendehantering och utbetalning av brottsskade-
ersättning. Att brottsoffer nås av informationen 
om rätten till brottsskadeersättning förutsätter 
dock ett nära samarbete med polismyndighe-
terna, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket 
och de enskilda domstolarna. Det gäller även in-
formation om möjligheten till vittnesstöd till 
målsäganden och vittnen i samband med kallel-
ser inför förhandling i domstol. Det är även vik-
tigt att polismyndigheterna i samband med an-
mälan om brott informerar brottsoffer om 
möjligheterna till stöd och hjälp.  
 
 

Verksamhetens resultat 

Brottsskadeärenden 
Antalet inkomna ansökningar om brottsskadeer-
sättning var under 2009 i princip detsamma som 
för 2008 medan antalet avgjorda ärenden ökade 
något jämfört med föregående år. Under 2009 
utbetalades sammanlagt  119 miljoner kronor i 
brottsskadeersättning, vilket är en  ökning i för-
hållande till föregående år.  

Omloppstiden för ett ärende att registreras, 
beredas, avgöras och expedieras var under året i 
genomsnitt två månader. 

 
Diagram 3.6 Inkomna och avgjorda ärenden 
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Källa: Brottsoffermyndighets årsredovisning  
 

Intäkterna från regressverksamheten – det vill 
säga Brottsoffermyndighetens krav på gär-
ningsmannen om återbetalning av ersättningen – 
ökade med totalt elva procent och uppgick till 
drygt  30 miljoner kronor. Intäkterna från re-
gressen finansierar nu drygt en fjärdedel av den 
utbetalade brottsskadeersättningen.  

Brottsoffermyndigheten redovisade i januari 
2010 ett uppdrag om att undersöka om utbetal-
ningarna av brottskadeersättning till personer i 
utlandet som har utsatts för människohandel för 
sexuella ändamål i Sverige kommer offren till-
handa. Undersökningen visade att brottsskade-
ersättning i princip alltid kommer offren tillhan-
da. 
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Brottsoffermyndigheten har arrangerat flera 
större utbildningstillfällen under verksamhets-
året, till exempel i samband med den inter-
nationella brottsofferdagen, och deltar även i 
grund- och vidareutbildning för bland annat per-
sonal inom rättsväsendet. Målgruppen vid större 
utbildningstillfällen är oftast yrkesverksamma 
inom rättsväsendet, socialtjänsten och organisa-
tionerna inom den ideella sektorn. Totalt nådde 
myndigheten via dessa utbildningsinsatser om-
kring 6 300 personer under 2009.  

Diagram 3.7 Utbetald brottsskadeersättning och intäkter 
från regress 
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nationellt arbete. I detta arbete finns möjlighet 
att påverka den internationella utvecklingen på 
brottsofferområdet och att inhämta kunskaper 
från andra länder.  Barnets situation som brotts-
offer är en prioriterad fråga. Under det svenska 
ordförandeskapet i EU anordnade myndigheten 
en konferens inom ramen för det av Europeiska  
kommissionen finansierade CURE-projektet 
(Children in the Union – Rights and Empo-
werment). 

Utbetald ersättning Intäkter regress
Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisningar

 
 

Brottsofferfonden 
Under  2009 var Brottsofferfondens intäkter cir-
ka 36 miljoner kronor. Detta belopp fördelades 
till olika brottsofferinriktade projekt och verk-
samheter.  

Ungefär hälften av fondens medel, cirka 55 
procent, beviljades till organisationer i den ideel-
la sektorn. Dessa beviljades medel i verksamhets-
stöd, som vittnesstödsbidrag och till utbild-
nings-, informations- och utvecklingsprojekt. 
Merparten av bidragen till organisationerna i den 
ideella sektorn avsåg stöd till brottsofferjourer. 
Vidare beviljades cirka 39 procent av fondens 
medel till viktimologiska forskningsprojekt 
inom olika ämnen och inriktningar. I övrigt be-
viljades cirka  sex procent av medlen till projekt 
som genomförs i offentlig regi och cirka en pro-
cent av medlen till projekt i privat regi. 

Analys och slutsatser 

Handläggningen av brottsskadeärenden är effek-
tiv och den genomsnittliga handläggningstiden 
är kort.  

Intäkterna från regressverksamheten fortsät-
ter att öka även om ökningen har avmattats nå-
got. Att utöva regress från den dömde gär-
ningsmannen är betydelsefullt från ekonomisk 
synpunkt men även av rättviseskäl för brottsoff-
ret och som en signal och reaktion från samhäl-
let.  

 
Kunskapscentrum 
Brottsoffermyndigheten tillhandahåller ett lätt-
förståeligt material översatt till flera språk som 
sprids genom ett samarbete med rättsväsendets 
myndigheter, ideella organisationer, socialtjänst 
samt hälso- och sjukvården. På hemsidan finns 
lättillgänglig och tydlig information för brottsof-
fer. Under 2009 har även myndigheten lanserat 
en engelskspråkig version av den webbaserade 
Rättegångsskolan, som innehåller information 
till bland annat brottsoffer och vittnen om hur 
rättegången går till. 

Det är viktigt att brottsoffer får information 
om sina rättigheter och möjligheter till stöd och 
hjälp. Brottsoffermyndigheten har genomfört 
stora informationssatsningar för att sprida kun-
skap om detta. Myndighetens arbete med att 
sprida information till brottsoffer fungerar väl. 
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3.6 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har granskat Kriminalvårdens ar-
bete med att förebygga återfall i brott (RiR 
2009:27), sammanslagningen av bland annat 
Åklagarmyndigheten till en myndighet (RiR 
2010:3), orsakerna till och konsekvenserna av 
inställda huvudförhandlingar i brottmål (RiR 
2010:7), hanteringen av mängdbrott (RiR 
2010:10) och hur de rättsliga myndigheterna 
hanterat unga lagöverträdare (RiR 2009:12). 

 Regeringen överväger för närvarande vilka åt-
gärder som kan vara aktuella med anledning av 
Riksrevisionens granskningar. 

Riksrevisionen har inte haft några invändning-
ar i revisionsberättelsen för 2009 avseende rätts-
väsendets myndigheter. 
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3.7 Budgetförslag 

Tabell 3.19 Utgiftsutveckling 2000–2010 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2000 

Utfall 
2001 

Utfall 
2002 

Utfall 
2003 

Utfall 
2004 

Utfall 
2005 

Utfall 
2006 

Utfall 
2007 

Utfall 
2008 

Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

1:1 Polisorganisationen 12 017 12 461 13 006 13 691 14 195 14 629 15 431 16 532 17 780 17 967 18 600

1:2 Säkerhetspolisen 559 539 534 576 594 637 725 788 870 899 926

1:3 Åklagarmyndigheten 713 732 767 780 812 830 889 966 977 1 053 1 144

1:4 Ekobrottsmyndigheten 281 297 303 319 342 337 349 374 370 390 413

1:5 Sveriges Domstolar 3 339 3 468 3 730 3 862 3 862 3 856 3 890 4 108 4 259 4 418 4 534

1:6 Kriminalvården 3 883 4 073 4 448 4 939 5 072 5 218 5 447 5 928 6 329 6 782 7 361

1:7 Brottsförebyggande rådet 50 58 51 53 64 58 65 63 56 61 64

1:8 Rättsmedicinalverket 185 197 209 215 217 221 229 247 261 273 290

1:9 Gentekniknämnden 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

1:10 Brottsoffermyndigheten 16 19 23 23 22 26 27 30 30 30 31

1:11 Ersättning för skador på grund 
av brott 

 
64 75 78 76 84 74 87 91 86 89 88

1:12 Rättsliga biträden m.m. 784 805 862 934 1 005 1 094 1 326 1 455 1 607 1 621 1 762

1:13 Kostnader för vissa skadere-
gleringar m.m. 

 
15 16 22 29 22 31 28 32 44 34 34

1:14 Avgifter till vissa internationella 
sammanslutningar 

 
2 7 8 8 8 4 3 3 3 4 4

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyg-
gande arbete 

 
9 7 8 6 10 6 6 7 6 7 7

1:16 Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden 

 

- - - - - -

 

- 

 

- 

 

10 10 12

 
 

1:1 Polisorganisationen 

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
17 967 107 

 

   
Anslags- 
sparande 178 726

 
2010 

 
Anslag 

 
19 161 313 

 

1 
Utgifts- 
prognos 18 600 230

2011 Förslag 19 687 663    

2012 Beräknat 20 102 962 2 

2013 Beräknat 20 331 121 3 

2014 Beräknat 20 766 393 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 19 911 907 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 19 862 854 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 19 830 209 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för att finansiera polismyndig-
heternas, Statens kriminaltekniska laboratoriums 
och Rikspolisstyrelsens verksamhet. Anslaget 
används också för att samordna och utveckla 
rättsväsendets informationsförsörjning. 

 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.21 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 50 443 433 293 500 885 -67 592

Prognos 2010 50 000 430 000 500 000 -70 000

Budget 2011 50 000 430 000 500 000 -70 000

 
De offentligrättsliga avgifter som inte får dispo-
neras är avgifter från tillståndsgivningen samt 
Riksbankens penningtransporter. 

Polisorganisationen disponerar avgifter från 
stämningsmannadelgivning, passhantering och 
nationella ID kort. Avgiftsintäkterna från pass-
hanteringen beräknas öka allteftersom de 10-
åriga passen fasas ut.  
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Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(Intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 37 546 40 782 -3 236

(varav tjänsteexport) (25 794) (25 794) 

Prognos 2010 42 000 44 000 -2 000

(varav tjänsteexport) (28 000) (28 000) 

Budget 2011 42 000 44 000 -2 000

(varav tjänsteexport) (28 000) (28 000) 

 
Den uppdragsverksamhet som ovanstående in-
täkter avser är, förutom tjänsteexport, prover 
som utförs av Statens kriminaltekniska laborato-
rium, utbildning av ordningsvakter samt kontroll 
av väktarhundar. 

Regeringens överväganden 

Regeringens mål att det 2010 ska finnas 20 000 
poliser är uppnått. Satsningen på ett ökat antal 
poliser har förbättrat polisens förutsättningar att 
vara närvarande och synliga i hela landet samt att  
förhindra och utreda fler brott. Nu måste poli-
sen förvalta de stora resurstillskotten väl och 
fortsätta att utveckla och effektivisera verksam-
heten. Anslaget till polisorganisationen ökas där-
för med 400 000 000 kronor från och med 2011 
och ytterligare 150 000 000 kronor från och med 
2012 så som regeringen aviserade i 2010 års bud-
getproposition.  

Regeringen fortsätter satsningen på att sam-
ordna och utveckla rättsväsendets informations-
försörjning. Som angavs  i 2010 års budgetpro-
position ökas anslaget till polisorganisationen 
med 70 000 000 kronor per år för åren 2010–
2012.  

För att nå målet om 20 000 poliser ökade an-
talet platser på polisutbildningen under ett antal 
år. För att finansiera denna ökning överfördes 
under åren 2007 och 2008 extra medel från  
polisorganisationens anslag till  anslagen för stu-
diemedel och studiemedelsräntor under utgifts-
område 15 Studiestöd. Från och med 2009 antas 
färre studenter till polisutbildningen. När antalet 
studenter minskar medför det även minskade 
kostnader för studiemedel och studiemedels-
räntor. Mot bakgrund av det ökas polis-
organisationens anslag med 23 676 000 kronor 
2011. År 2012, 2013 och 2014 ökas anslaget med 
33 493 000 kronor, 30 010 000 kronor respektive 

33 429 000 kronor. Motsvarande minskningar 
görs av anslagen 1:2 Studiemedel m.m. och 1:3 
Studiemedelsräntor m.m. 

För att utveckla polisens arbete med att be-
kämpa illegala gränsöverskridande avfallstrans-
porter ökas polisorganisationens anslag med 
4 800 000 kronor från och med 2011. Motsva-
rande minskning görs av anslaget 1:4 Sanering 
och återställning av förorenade områden under  
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.   

För att bidra till finansieringen och driften av 
radiokommunikationssystemet Rakel minskas 
polisorganisationens anslag med 20 000 000 kro-
nor 2011. Anslaget 2:5 Gemensam radiokommu-
nikation för skydd och säkerhet under utgiftsom-
råde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 
ökas med motsvarande belopp 2011. 

Från och med 2011 belastas inte polisorgani-
sationens anslag med avgifter till Interpol och 
Schengen Information System. Anslaget mins-
kas därför med 16 500 000 kronor. Anslaget 1:14 
Avgifter till vissa internationella sammanslutning-
ar under utgiftsområde 4 Rättsväsendet ökas 
med motsvarande belopp. 

Anslaget minskas också med 6 000 000 kronor 
från och med 2011. Minskningen ska finansiera 
ökningen av anslaget 6:2 Justitiekanslern under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse med 1 000 000 
kronor så att myndigheten kan upprätthålla kva-
liteten i verksamheten och hantera ärendeök-
ningen. Den ska också finansiera ökningen av 
anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket under utgifts-
område 4 Rättsväsendet med 5 000 000 kronor 
så att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag och 
medverka till en effektiv brottsutredningsverk-
samhet. 

Vidare minskas anslaget med 780 000 kronor 
från och med 2011 till och med 2013. Motsva-
rande ökning görs under perioden av anslaget 2:1 
Kustbevakningen under utgiftsområde 6 Försvar 
och samhällets krisberedskap. Finansieringen av-
ser att täcka vissa kostnadsökningar i samband 
med utökade befogenheter för Kustbevakning-
ens personal att utföra alkoholutandningsprov  i 
form av bevisprov till sjöss. 

Polisorganisationens anslag minskas också 
med 6 000 000 kronor från och med 2011 för att 
finansiera ökningen av det under utgiftsområde 1 
Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regerings-
kansliet m.m. i syfte att stärka arbetet med effek-
tivitet och kvalitet i bland annat rättskedjan och 
på migrationsområdet. 
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Därutöver minskas anslaget  med 400 000 
kronor från och med 2011 till följd av ändrad  
finansiering av verksamhetsstödet för den statli-
ga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 29 122 000 kronor 
2014 till följd av att vissa gemensamma e-
förvaltningsprojekt genomförs (se utgiftsområde 
2 anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltnings-
projekt av strategisk betydelse). 

Slutligen minskas anslaget med ytterligare 
10 000 000 kronor från och med 2014. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 19 687 663 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:1 Polisorganisationen för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
20 102 962 000 kronor, 20 331 121 000 kronor 
respektive 20 766 393 000 kronor. 

 
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:1 Polisorganisationen 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 19 147 134 19 147 134 19 147 134 19 147 134

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 90 254 274 837 543 776 998 451

Beslut 394 514 557 802 489 591 494 439

Överföring 
till/från andra 
anslag -16 900 -17 062 -17 298 -17 698

Övrigt 3 72 661 140 251 167 918 144 067

Förslag/ be-
räknat anslag  19 687 663 20 102 962 20 331 121 20 766 393

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:2 Säkerhetspolisen 

Tabell 3.24 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
899 389 

 

   
Anslags- 
sparande -3 119

 
2010 

 
Anslag 

 
946 595 

 

1 
Utgifts- 
prognos 925 856

2011 Förslag 951 795    

2012 Beräknat 961 893 2 

2013 Beräknat 975 816 3 

2014 Beräknat 997 097 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 952 694 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 953 265 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 952 093 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Säkerhetspolisens förvalt-
ningskostnader. 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 140 000 kronor från och 
med 2011 till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budgetpro-
cessen.  

Anslaget minskas med 1 398 000 kronor 2014 
till följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 951 795 000 kronor anvisas under an-
slaget 1:2 Säkerhetspolisen för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 961 893 000 
kronor, 975 816 000 kronor respektive 
997 097 000 kronor. 
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Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Säkerhetspolisen 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 946 595 946 595 946 595 946 595

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 434 13 617 26 932 49 387

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -147

Övrigt 3 906 1 823 2 432 1 262

Förslag/ be-
räknat anslag  951 795 961 893 975 816 997 097

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

1:3 Åklagarmyndigheten 

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009  
Utfall 

 
1 053 139 

 

   
Anslags- 
sparande 31 813

 
2010 

 
Anslag 

 
1 138 482 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 144 166

2011 Förslag 1 184 292     

2012 Beräknat 1 236 686 2  

2013 Beräknat 1 254 005 3  

2014 Beräknat 1 281 253 4   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 225 139 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 225 362 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 223 647 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Åklagarmyndighetens för-
valtningskostnader. Åklagarmyndighetens kärn-
uppgifter består i att leda förundersökningar, be-
sluta i åtalsfrågor och företräda det allmänna i 
domstol. Utöver sin operativa verksamhet be-
driver Åklagarmyndigheten metod- och rätts-
utveckling samt rättslig uppföljning och tillsyn.  

Åklagarmyndigheten har en viktig roll i rätts-
kedjan mellan polisen och domstolarna. Åkla-
garna påverkar såväl kvaliteten på polisens  
utredningsverksamhet som processen i domstol.  

Regeringens överväganden 

För att Åklagarmyndigheten ska kunna fortsätta 
utveckla verksamheten så att behovet av såväl 
kompetens som kvalitet och effektivitet tillgo-
doses ökas anslaget med 40 000 000 kronor från 
och med 2011 och med ytterligare 40 000 000 
kronor från och med 2012 så som regeringen avi-
serade i 2010 års budgetproposition. Anslaget 
minskas med 1 000 000 kronor för att finansiera 
ökningen av anslag 6:2 Justitiekanslern under ut-
giftsområde 1 Rikets styrelse. Skälet till ökning-
en är att Justitiekanslern ska kunna upprätthålla 
kvaliteten i verksamheten och hantera ärendeök-
ningen.  

Anslaget minskas med 200 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhetsstö-
det för den statliga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 1 796 000 kronor 2014 
till följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 1 184 292 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
1 236 686 000 kronor, 1 254 005 000 kronor  
respektive  1 281 253 000 kronor. 

 
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Åklagarmyndigheten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 139 482 1 139 482 1 139 482 1 139 482

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 457 15 239 31 196 58 310

Beslut 39 000 79 368 80 464 82 328

Överföring 
till/från andra 
anslag -200 -202 -205 -209

Övrigt 3 1 553 2 800 3 067 1 342

Förslag/ be-
räknat anslag  1 184 292 1 236 686 1 254 005 1 281 253

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 
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1:4 Ekobrottsmyndigheten 

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009  
Utfall 

 
390 376 

 

   
Anslags- 
sparande 10 357

 
2010 

 
Anslag 

 
420 556 

 

1 
Utgifts- 
prognos 413 262

2011 Förslag 427 707    

2012 Beräknat 437 411 2 

2013 Beräknat 443 469 3 

2014 Beräknat 453 078 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 433 271 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 433 272 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 432 664 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Ekobrottsmyndighetens 
förvaltningskostnader. Ekobrottsmyndigheten 
har till uppgift att bekämpa ekonomisk brotts-
lighet. Utöver sin operativa verksamhet ska 
Ekobrottsmyndigheten utveckla metoder för att 
effektivisera bekämpningen av den ekonomiska 
brottsligheten samt följa rättstillämpningen och 
utarbeta förslag till åtgärder. Dessutom ska Eko-
brottsmyndigheten lämna information och bistå 
med sin kompetens om den ekonomiska brotts-
ligheten till andra myndigheter, kommuner, nä-
ringsliv och organisationer samt till allmänheten. 

Regeringens överväganden 

För att Ekobrottsmyndigheten ska kunna upp-
rätthålla hög kvalitet och effektivitet i sin verk-
samhet ökas Ekobrottsmyndighetens anslag med 
5 000 000 kronor från och med 2011 och med 
ytterligare 5 000 000 kronor från och med 2012 
så som regeringen aviserade i 2010 års budget-
proposition. 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 635 000 kronor 2014 
till följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 427 707 000 kronor anvisas under an-
slaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
437 411 000 kronor, 443 469 000 respektive 
453 078 000 kronor. 

Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Ekobrottsmyndigheten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 420 556 420 556 420 556 420 556

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 936 5 973 11 880 21 870

Beslut 5 000 10 048 10 187 10 422

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 315 935 948 335

Förslag/ be-
räknat anslag  427 707 437 411 443 469 453 078

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

1:5 Sveriges Domstolar 

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
4 417 980 

 

  
Anslags- 
sparande 8 459

 
2010 

 
Anslag 

 
4 612 556 

 

1 
Utgifts- 
prognos 4 534 448

2011 Förslag 4 741 718   

2012 Beräknat 4 880 668 2 

2013 Beräknat 4 935 532 3 

2014 Beräknat 5 032 027 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition.  
2 Motsvarar 4 833 823 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 4 821 306 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 4 805 133 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för den verksamhet som be-
drivs i domstolarna, hyres- och arrendenämn-
derna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstols-
verket.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.31 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009  72 881  12 982  

Prognos 2010 82 000  15 000  

Budget 2011  82 000  15 000  

Återbetalning av rättshjälpskostnader m.m. ingår inte i tabellen. 

 
Under 2010 beräknas Sveriges Domstolar att le-
verera in avgifter och medel från återbetalningar 
av rättshjälpskostnader m.m. till inkomsttitel på 
statsbudgeten motsvarande 110 miljoner kronor, 
varav 40 miljoner kronor utgör ansökningsav-
gifter, 12 miljoner kronor kungörandeavgifter, 
23 miljoner kronor efterbevaknings- och till-
synsavgifter. Återbetalning av medel för rätts-
hjälpskostnader m.m. beräknas uppgå till 35 mil-
joner kronor 

Avgiftsinkomster och andra ersättningar som 
disponeras, härrör i huvudsak från uthyrning av 
lokaler och personal, försäljning av kopior och 
rättsfallspublicering. Dessa uppgick 2009 till 13 
miljoner kronor. Därutöver mottog Sveriges 
Domstolar cirka 7,7 miljoner kronor i form av 
bidrag från Arbetsförmedlingen, Sida och EU-
institutioner. 

Regeringens överväganden 

För att domstolarna ska kunna hantera det 
ökande antalet inkomna mål och ärenden med 
bibehållen hög kvalitet och effektivitet ökas an-
slaget med 100 000 000 kronor från och med 
2011 och med ytterligare 100 000 000 kronor 
från och med 2012, så som aviserades i 2010 års 
budgetproposition.  

Anslaget minskas med 1 000 000 kronor från 
och med 2011 för att finansiera ökningen av det 
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. i syfte att 
stärka arbetet med effektivitet och kvalitet i 
bland annat rättskedjan och på migrationsområ-
det. 

Anslaget minskas med 400 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhetsstö-
det för den statliga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 7 056 000 kronor 2014 
till följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 

1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

För att finansiera årliga kostnader för arkiv-
vård för dokument som arkiverats under perio-
den 2007–2009 minskas anslaget med 3 080 000 
kronor från och med 2011. Det under utgiftsom-
råde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
uppförda anslaget 6:1 Riksarkivet ökas med mot-
svarande belopp. 

I den nya skollagen (prop. 2009/10:165, bet. 
2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370) som börjar 
tillämpas den 1 juli 2011 införs utökade möjlig-
heter till överklagande enligt förvaltningslagen. 
De ärenden som kan överklagas enligt förvalt-
ningslagen föreslås liksom i dag fördelas mellan 
allmän förvaltningsdomstol och Skolväsendets 
överklagandenämnd. Regeringen bedömer att 
antalet mål i de allmänna förvaltningsdomstolar-
na kan förväntas öka i viss utsträckning.  

Mot bakgrund av det ovan sagda ökas anslaget 
med 250 000 kronor 2011. Från och med 2012 
ökas anslaget med 500 000 kronor.  

Genom den nya patientsäkerhetslagen (prop. 
2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 
2009/10:342), som träder ikraft den 1 januari 
2011, ersätts det hälso- och sjukvårdsrättsliga  
disciplinansvaret med bland annat utökad kla-
gomålshantering hos Socialstyrelsen. Detta leder 
till ökade kostnader hos Socialstyrelsen samti-
digt som besparingar kan göras inom de allmän-
na förvaltningsdomstolarna. Anslaget minskas 
därför med 5 000 000 kronor från och med 2011. 
Anslaget 9:1 Socialstyrelsen under utgiftsområde 
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ökas 
med motsvarande belopp från och med 2011. 

Den 2 maj 2011 bildas fem nya mark- och mil-
jödomstolar genom en sammanläggning av fas-
tighetsdomstolarna och miljödomstolarna (prop. 
2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27 och 
2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364 och 
2009/10:366). Till de nya domstolarna kommer 
även huvuddelen av de mål och ärenden enligt 
bygglagen (1987:19) som enligt gällande ordning 
handläggs av regeringen och allmän förvalt-
ningsdomstol att föras. Till följd av förändring-
arna kommer följande överföringar att göras, 
vilket regeringen aviserade i 2010 års budgetpro-
position.  

Anslaget ökas med 36 500 000 kronor 2011 
samt med 27 400 000 kronor 2012 och med 
18 300 000 kronor 2013. För att täcka löpande 
kostnader ökas anslaget med ytterligare 
6 000 000 kronor per år från och med 2011. Det 
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under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och na-
turvård upptagna anslaget 1:4 Sanering och åter-
ställande av förorenade områden minskas med 
motsvarande belopp. 

Den nedflyttning av så kallad A- och vatten-
verksamheter från miljödomstolar till pröv-
ningsmyndigheter som aviserades i budgetpro-
positionen för 2010 (prop. 2009/10:1 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet) är inte längre  
aktuell. De belopp som till följd av förslagen 
överförts från anslaget till det under utgiftsom-
råde 1 Rikets styrelse upptagna anslaget 5:1 
Länsstyrelserna m.m. ska därför återföras. Ansla-
get ökas därför med 14 000 000 kronor avseende 
2011 samt med ytterligare 6 000 000 kronor 2012 
och med ytterligare 8 000 000 kronor 2013.  

Till följd av förslaget i propositionen om en 
ny delgivningslag (prop. 2009/10:237) om certi-
fiering av delgivningsmän minskas anslaget en-
gångsvis med 2 000 000 kronor för att under 
2011 finansiera ökningen av det under utgifts-
område 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 5:1 
Länsstyrelserna m.m.  

För att finansiera den nya myndigheten  
Domarnämnden minskas anslaget med 7 000 000 
kronor 2011 och med 6 500 000 kronor från och 
med 2012. Det nya anslaget 1:17 Domarnämn-
den tillförs samma belopp.  

Anslaget minskas med 150 000 kronor från 
och med 2011 för att finansiera ökningen av an-
slaget 1:9 Gentekniknämnden. 

Anslaget minskas med 1 000 000 kronor från 
och med 2011 för att finansiera ökningen av an-
slaget 6:2 Justitiekanslern så att myndigheten ska 
kunna upprätthålla kvaliteten i verksamheten 
och hantera ärendeökningen. 

Till följd av riksdagens godkännande av rege-
ringens förslag i 2010 års ekonomiska vårpropo-
sition (prop. 2009/10:100, bet. 2009/10:KU39, 
rskr. 2009/10:332) om överföring av ett antal 
verksamheter vid Sveriges Domstolar till olika 
förvaltningsmyndigheter anser regeringen att 
följande överföringar ska göras. 

 Verksamheten med vissa associationsrättsliga 
ärenden och vissa ärenden som rör dödande av 
förkommen handling övertas av Bolagsverket. 
Med anledning av detta minskas anslaget med 
1 203 000 kronor 2011. Från och med 2012 
minskas anslaget med 412 000 kronor. Det un-
der utgiftsområde 24 Näringsliv upptagna ansla-
get 1:26 Bolagsverket ökas med 1 100 000 kronor 
under 2011. 

 Vissa delar av verksamheten med dödande av 
förkommen handling övertas av Kronofogde-
myndigheten. Anslaget minskas med 700 000 
kronor 2011. Från och med 2012 minskas ansla-
get med 800 000 kronor. Det under utgiftsom-
råde 3 Skatt, tull och exekution upptagna ansla-
get 1:2 Kronofogdemyndigheten ökas med 
motsvarande belopp. 

Verksamheten med registreringsärenden, arv 
och testamente övertas av Skatteverket. Anslaget 
föreslås minskas med 2 505 000 kronor 2011. 
Från och med 2012 minskas anslaget med 
9 220 000 kronor. Det under utgiftsområde 3 
Skatt, tull och exekution upptagna anslaget 1:1 
Skatteverket ökas med motsvarande belopp. 

För att möjliggöra en överflyttning av äkten-
skapsärendena krävs att äktenskapsregistret flyt-
tas från Statistiska centralbyrån till Skatteverket. 
Anslaget  minskas därför med 1 525 000 kronor 
2011. Det under utgiftsområde 3 Skatt, tull och 
exekution upptagna anslaget 1:1 Skatteverket 
ökas med motsvarande belopp. 

Vissa delar av verksamheten med dödande av 
förkommen handling ska övertas av Lantmäteri-
et. Anslaget minskas med 2 825 000 kronor 
2011. Från och med 2012 minskas anslaget med 
3 300 000 kronor. Det under utgiftsområde 18 
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande 
samt konsumentpolitik upptagna anslaget 2:4 
Lantmäteriet ökas med motsvarande belopp. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 4 741 718 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:5 Sveriges Domstolar. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 4 880 668 000 
kronor, 4 935 532 000 kronor respektive 
5 032 027 000 kronor.  
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Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Sveriges Domstolar 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 4 612 556 4 612 556 4 612 556 4 612 556

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 16 230 61 088 125 895 234 797

Beslut 118 237 212 450 202 581 188 257

Överföring 
till/från andra 
anslag -17 135 -21 920 -22 224 -22 735

Övrigt 3 11 830 16 495 16 723 19 152

Förslag/ be-
räknat anslag  4 741 718 4 880 668 4 935 532 5 032 027

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
Förslag till lag om ändring i lagen (1919:426) om 
flottning i allmän flottled  
 
 
Regeringens förslag: I de bestämmelser där be-
nämningen ”miljödomstolen” förekommer byts 
den ut mot ”mark- och miljödomstolen”. 

 

 
Ärendet och dess beredning: Regeringen har i 
propositionen Mark- och miljödomstolar 
(2009/10:215) föreslagit att fastighetsdomsto-
larna och miljödomstolarna läggs samman och 
att huvuddelen av de mål och ärenden enligt 
plan- och bygglagen som enligt nuvarande ord-
ning handläggs i allmän förvaltningsdomstol och 
hos regeringen förs till de nya domstolarna. De 
nya domstolarna ska enligt förslaget benämnas 
mark- och miljödomstolar. Som en följd av detta 
föreslog regeringen ändringar i ett stort antal 
författningar där benämningarna ”fastighets-
domstol” och ”miljödomstol” byttes ut mot 
”mark- och miljödomstol”. Riksdagen antog för-
slagen om lagändringar (bet. 2009/10:JuU27 och 
2009/10:CU25, rskr 2009/10:364 och 
2009/10:366).  

Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
föreslår nu att benämningen ”miljödomstolen” 
även i lagen (1919:426) om flottning i allmän 
flottled ska bytas ut mot ”mark- och miljödom-
stolen”. Ändringen är en ren följdändring. I de 

aktuella bestämmelserna har också begränsade 
redaktionella ändringar gjorts. 

De föreslagna lagändringarna är författnings-
tekniskt och även i övrigt av sådan beskaffenhet 
att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. 
Lagförslaget i ärendet finns i avsnitt 2.1. 

1:6 Kriminalvården 

Tabell 3.33 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 6 782 178

 

   
Anslags- 
sparande -132 223

 
2010 

 
Anslag 7 312 275

 

1 
Utgifts- 
prognos 7 361 000

2011 Förslag 7 449 802     

2012 Beräknat 7 525 434 2  

2013 Beräknat 7 631 134 3  

2014 Beräknat 7 795 208 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 7 452 172 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 7 452 774 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 7 442 984 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Kriminalvårdens verksam-
het. Transporttjänstens verksamhet erhåller me-
del från detta anslag till den del denna inte avser 
utlandstransporter inom migrationspolitikens 
ansvarsområde. Anslaget används även för Kri-
minalvårdsnämndens verksamhet och ersättning 
åt ledamöter med flera i övervakningsnämn-
derna. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Kriminalvården disponerar inkomster från ar-
betsdriften inom kriminalvården. För arbets-
driften gäller inte kravet på full kostnadstäck-
ning. Det ekonomiska målet är att intäkterna till 
50 procent ska täcka de direkta kostnaderna för 
arbetsdriften. 

Av 5 § lagen (1994:451) om intensivövervak-
ning med elektronisk kontroll framgår att döm-
da som verkställer ett fängelsestraff under inten-
sivövervakning med elektronisk kontroll ska 
betala en avgift. Avgiften uppgår till 50 kronor 
per dag, dock högst 6 000 kronor. Avgiften ska 
betalas i förskott till Kriminalvården för att där-
efter kvartalsvis tillföras brottsofferfonden. 
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Tabell 3.34 Avgiftsbelagd verksamhet 
Tusental kronor 

 Intäkter som inte får 
disponeras/ Intensiv-

övervakning 

Intäkter som får dispo-
neras/  Arbetsdrift 

Utfall 2009 2 725 113 677 

Prognos 2010 3 000 125 000 

Budget 2011 3 200 130 000 

Regeringens överväganden 

För att upprätthålla kvalitet, effektivitet och sä-
kerhet inom såväl frivård som häkte och anstal-
ter ökas Kriminalvårdens anslag med 
100 000 000 kronor från och med 2011 så som 
regeringen aviserade i 2010 års budget-
proposition. 

Anslaget minskas med  5 000 000 kronor för 
att finansiera anslag 1:8 Rättsmedicinalverket så 
att myndigheten kan fullgöra sitt uppdrag och 
medverka till en effektiv brottsutrednings-
verksamhet.  

Anslaget minskas med 2 000 000 kronor från 
och med 2011 för att finansiera ökningen av det 
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. i syfte att 
stärka arbetet med effektivitet och kvalitet i 
bland annat rättskedjan och på migrationsområ-
det.  

Anslaget minskas med 10 932 000 kronor 
2014 till följd av att vissa gemensamma e-
förvaltningsprojekt genomförs (se utgiftsområde 
2 anslaget 1:17 Gemensamma e-förvaltnings-
projekt av strategisk betydelse). 

Anslaget minskas med 400 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhetsstö-
det för den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 7 449 802 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:6 Kriminalvården för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 
7 525 434 000 kronor 7 631 134 000 kronor  
respektive 7 795 208 000 kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Kriminalvården 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 7 312 275 7 312 275 7 312 275 7 312 275

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 34 756 106 985 210 585 382 440

Beslut 93 000 93 914 95 226 97 401

Överföring 
till/från andra 
anslag -400 -404 -410 -419

Övrigt 3 10 171 12 664 13 458 3 511

Förslag/ be-
räknat anslag  7 449 802 7 525 434 7 631 134 7 795 208

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

1:7 Brottsförebyggande rådet 

Tabell 3.36 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
61 456 

 

   
Anslags- 
sparande 783

 
2010 

 
Anslag 

 
62 614 

 

1 
Utgifts- 
prognos 63 744

2011 Förslag 68 931    

2012 Beräknat 69 708 2 

2013 Beräknat 70 685 3 

2014 Beräknat 72 195 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 69 020 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 69 019 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 68 923 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Brottsförebyggande rådet är ett centrum för 
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom 
rättsväsendet och ska bidra till kunskapsutveck-
ling inom det kriminalpolitiska området och 
främja brottsförebyggande arbete. Anslaget an-
vänds för Brottsförebyggande rådets förvalt-
ningskostnader.  
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Regeringens överväganden 

För att säkerställa att Brottsförebyggande rådet 
ska kunna utveckla och stärka sin verksamhet 
ökas anslaget med 6 000 000 kronor från och 
med 2011. 

Anslaget minskas med 101 000 kronor 2014 
till följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 68 931 000 kronor anvisas under ansla-
get 1:7 Brottsförebyggande rådet för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
69 708 000 kronor, 70 685 000 kronor respektive 
72 195 000 kronor. 

 
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Brottsförebyggande rådet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 62 614 62 614 62 614 62 614

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 376 1 004 1 896 3 366

Beslut 6 000 6 060 6 145 6 285

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 1 91 92 -7

Förslag/ be-
räknat anslag  68 931 69 708 70 685 72 195

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1:8 Rättsmedicinalverket 

Tabell 3.38 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009  
Utfall 273 160

 

   
Anslags- 
sparande 6 092

 
2010 

 
Anslag 294 729

 

1 
Utgifts- 
prognos 290 369

2011 Förslag 312 013     

2012 Beräknat 320 077 2  

2013 Beräknat 324 682 3  

2014 Beräknat 331 662 4   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 317 003 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 317 144 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 316 699 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Rättsmedicinalverkets för-
valtningskostnader. Rättsmedicinalverket bedri-
ver verksamhet inom fyra verksamhetsgrenar: 
rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rätts-
genetik. Rättsmedicinalverkets huvuduppgift är 
att avge sakkunnigutlåtanden till polis, åklagare 
och domstol.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Rättsmedicinalverket bedriver avgiftsbelagd 
verksamhet inom rättskemi, rättsgenetik samt 
rättsmedicin vad gäller utfärdande av rättsintyg.  

Rättsmedicinalverket får disponera alla intäk-
ter från den avgiftsbelagda verksamheten.  

 
Tabell 3.39 Offentligrättslig verksamhet. Rättsgenetik 
Tusental kronor 

Offentlig- 
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2009 - 18 561 18 499 62

Prognos 2010 - 18 000 18 000 0

Budget 2011 - 18 000 18 500 -500

 
 

Tabell 3.40 Uppdragsverksamhet. Rättskemi 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2009 37 871 33968 3 903

Prognos 2010 34 000 34 500 -500

Budget 2011 37 000 39 000 -2 000
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Tabell 3.41 Uppdragsverksamhet. Rättsintyg 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2009 18 083 18 660 -577

Prognos 2010 19 500 20 000 -500

Budget 2011 25 000 24 000 1 000

 
Både den rättskemiska och den rättsgenetiska 
verksamheten resulterade i överskott 2009. 
Överskotten bidrog till ett högre ackumulerat 
balanserat överskott för båda dessa verksamhe-
ter.  

Rättsintygsverksamheten resulterade i ett un-
derskott, vilket bidrog till ett lägre ackumulerat 
balanserat överskott.  

Regeringens överväganden 

Rättsmedicinalverket bedriver en operativ verk-
samhet som är beroende av ett modernt IT-stöd 
och teknisk utrustning. Myndigheten är i behov 
av upprustning och vidareutveckling av såväl IT-
stödet som delar av den tekniska utrustningen 
framförallt vad gäller snabbhet, kapacitet och 
möjlighet till kommunikation.  

Rättsmedicinalverket har sedan flera år ett be-
hov av att öka antalet rättsläkare och rättspsyki-
atriker dels för att kunna fylla behovet av läkar-
kompetens och hantera ett ökande ärende-
inflöde, dels för att skapa utrymme för forskning 
och utveckling samt handledning av blivande  
läkare inom dessa områden där myndigheten  är 
utbildningsansvarig.  

Regeringen har i budgetpropositionen för 
2010 aviserat att anslaget ökas med 5 000 000 
kronor 2011 och ytterligare 5 000 000 kronor 
2012. Mot bakgrund av ovanstående ökas 
Rättsmedicinalverkets anslag därutöver med 
10 000 000 kronor från och med 2011. Anslagen 
1:1 Polisorganisationen och 1:6 Kriminalvården 
under utgiftsområde 4 minskas med   5 000 000 
kronor vardera.  

Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksam-
hetsstödet för den statliga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 465 000 kronor 2014 
till följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs(se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 312 013 000 kronor anvisas under an-
slaget 1:8 Rättsmedicinalverket för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
320 077 000 kronor, 324 682 000 kronor respek-
tive 331 662 000 kronor. 

 
Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:8 Rättsmedicinalverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 294 729 294 729 294 729 294 729

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 232 5 112 9 291 16 263

Beslut 15 000 20 145 20 426 20 895

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 152 191 338 -119

Förslag/ be-
räknat anslag  312 013 320 077 324 682 331 662

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

1:9 Gentekniknämnden 

Tabell 3.43 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
3 672 

 

  
Anslags- 
sparande 344

 
2010 

 
Anslag 

 
4 116 

 

1 
Utgifts- 
prognos 4 228

2011 Förslag 4 288   

2012 Beräknat 4 330 2 

2013 Beräknat 4 392 3 

2014 Beräknat 4 485 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition.  
2 Motsvarar 4 287 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 4 289 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 4 282 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Gentekniknämndens för-
valtningskostnader. Nämnden ska bland annat 
följa den nationella och internationella utveck-
lingen på genteknikområdet, bevaka de etiska 
frågorna inom gentekniken samt bedriva rådgi-
vande och upplysande verksamhet. 
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Regeringens överväganden 

Utvecklingen inom genteknikområdet går 
snabbt. Genom att utnyttja genteknik kan 
mänskligt lidande lindras. Det finns samtidigt en 
risk för att gentekniken missbrukas eller att  
användningen av genteknik för med sig andra 
negativa konsekvenser, till exempel inom miljö-
området. Det är mot den bakgrunden viktigt att 
följa utvecklingen inom gentekniken på ett  
ändamålsenligt och noggrant sätt.  

För att möta den snabba utvecklingen inom 
genteknikområdet och bibehålla en hög kvalitet i 
Gentekniknämndens verksamhet krävs ökade 
resurser. Mot bakgrund av detta ökas anslaget 
med 150 000 kronor från och med 2011 samti-
digt som anslaget 1:5 Sveriges Domstolar minskas 
med motsvarande belopp. 

Anslaget minskas med 6 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 4 288 000 kronor anvisas under ansla-
get 1:9 Gentekniknämnden för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 4 330 000 
kronor, 4 392 000 kronor respektive 4 485 000 
kronor. 

 
Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:9 Gentekniknämnden 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 4 116 4 116 4 116 4 116

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 22 63 122 218

Beslut 150 151 154 157

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   -6

Förslag/ be-
räknat anslag  4 288 4 330 4 392 4 485

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
 

1:10 Brottsoffermyndigheten 

Tabell 3.45 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 30 330

 

   
Anslags- 
sparande 906

 
2010 

 
Anslag 31 567

 

1 
Utgifts- 
prognos 30 894

2011 Förslag 33 700     

2012 Beräknat 34 025 2  

2013 Beräknat 34 498 3  

2014 Beräknat 35 243 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 33 701 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 33 700 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 33 654 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja 
brottsoffers rättigheter, intressen och behov. 
Myndighetens huvuduppgift är att pröva ansök-
ningar om ersättning enligt brottsskadelagen, så 
kallad brottsskadeersättning. Anslaget används 
för Brottsoffermyndighetens förvaltningskost-
nader. 

Regeringens överväganden 

För att Brottsoffermyndigheten ska kunna möta 
en ökande arbetsbelastning ökas anslaget med 
2 000 000 kronor från och med 2011.   

Anslaget minskas med 49 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 
     Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 33 700 000 kronor anvisas under ansla-
get 1:10 Brottsoffermyndigheten för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till  
34 025 000 kronor, 34 498 000 kronor respektive 
35 243 000 kronor. 
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Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:10 Brottsoffermyndigheten  
Tusental kronor 

 
  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 31 567 31 567 31 567 31 567

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 193 499 945 1 693

Beslut 2 000 2 019 2 047 2 094

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt  -49

Förslag/ be-
räknat anslag  33 700 34 025 34 498 35 243

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 

1:11 Ersättning för skador på 
grund av brott 

Tabell 3.47 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
89 020 

 

   
Anslags- 
sparande 1 710

 
2010 

 
Anslag 

 
88 834 

 

1 
Utgifts- 
prognos 87 991

2011 Förslag 89 474    

2012 Beräknat 89 474 2 

2013 Beräknat 89 474 3 

2014 Beräknat 89 349 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 89 474 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 89 474 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 89 349 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Från anslaget betalas ersättning av statsmedel en-
ligt brottsskadelagen (1978:413) för skador på 
grund av brott. Utgifterna på anslaget styrs av 
antalet beviljade ansökningar och brottsskade-
ersättningens storlek. 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 125 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 

1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 89 474 000 kronor anvisas under ansla-
get 1:11 Ersättning för skador på grund av brott 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas an-
slaget till 89 474 000 kronor, 89 474 000 kronor 
respektive 89 349 000 kronor. 
  
Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 89 474 89 474 89 474 89 474

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -125

Förslag/ be-
räknat anslag  89 474 89 474 89 474 89 349

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

1:12 Rättsliga biträden m.m. 

Tabell 3.49 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 621 424 

 

  
Anslags- 
sparande 43 638

 
2010 

 
Anslag 

 
1 725 507 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 762 000

2011 Förslag 1 725 657   

2012 Beräknat 1 725 657   

2013 Beräknat 1 725 657   

2014 Beräknat 1 725 657   

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition.  

 
Från anslaget ska betalas de kostnader som enligt 
21 kap. 10 § rättegångsbalken, lagen (1988:609) 
om målsägandebiträde och rättshjälpslagen 
(1996:1619) ska betalas av allmänna medel. Där-
utöver ska från anslaget betalas de kostnader 
som enligt lagen (1996:1620) om offentligt  
biträde ska betalas av allmänna medel, dock inte 
sådana kostnader som avser offentligt biträde i 
ärenden enligt utlänningslagen (1989:529) och 
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. 
Anslaget finansierar också utgifter för särskilda 
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företrädare för barn enligt 12 § lagen (1999:997) 
om särskild företrädare för barn, samt utgifter 
för bevisning, parter, tolk och god man, förval-
tararvoden m.m. i konkurser, ersättning till lik-
vidatorer och bouppteckningsförrättare.  

Vidare betalas från anslaget kostnader som 
hänför sig till internationellt straff- och civil-
rättsligt samarbete och som inte ska bäras av an-
nan myndighet. 

De faktorer som styr utgifterna är framför allt 
antalet mål och ärenden, målens och ärendenas 
svårighetsgrad, ersättningsnivån till biträden och 
offentliga försvarare samt den andel av rätts-
hjälpskostnaderna som betalas av den rättssö-
kande. 

Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken, 27 § 
rättshjälpslagen, 5 § lagen (1988:609) om måls-
ägandebiträde och 5 § lagen (1996:1620) om  
offentligt biträde bestämmer regeringen den 
timkostnadsnorm som ligger till grund för  
ersättning för arbete på rättshjälpsområdet. 
Timkostnadsnormen för 2010 är 1 134 kronor. 
Det finns taxor för ersättning till offentliga för-
svarare och målsägandebiträden i vissa brottmål i 
tingsrätt och hovrätt (DVFS 2003:7 och 2003:3). 
Taxorna beslutas av Domstolsverket på grundval 
av timkostnadsnormen. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 1 725 657 000 kronor an-
visas under anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. 
för 2011. Motsvarande belopp beräknas för 2012, 
2013 och 2014. 

 
Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:12 Rättsliga biträden m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 725 657 1 725 657 1 725 657 1 725 657

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ be-
räknat anslag  1 725 657 1 725 657 1 725 657 1 725 657

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

1:13 Kostnader för vissa skade-
regleringar m.m. 

Tabell 3.51 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009  
Utfall 34 423

 

   
Anslags- 
sparande -2 512

 
2010 

 
Anslag 35 163

 

1 
Utgifts- 
prognos 34 000

2011 Förslag 33 163     

2012 Beräknat 33 163 2  

2013 Beräknat 33 163 3  

2014 Beräknat 33 117 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 33 163 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 33 163 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 33 117 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för kostnader som uppkom-
mer för staten i samband med vissa skade-
regleringar m.m. Dessa kan till exempel röra  
ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning 
vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder 
eller skadestånd enligt bestämmelserna om fel 
och försummelse vid myndighetsutövning i ska-
deståndslagen (1972:207). I anslutning till att så-
dan ersättning utbetalas kan ersättning även utgå 
för ombuds- och rättegångskostnader. Ersätt-
ning till staten för sådana kostnader tillgodoräk-
nas anslaget. Justitiekanslern betalar ut ersätt-
ning och skadestånd från anslaget. 

Regeringens överväganden 

Utgifterna för anslaget har ökat då antalet ären-
den som innefattar frihetsberövade har blivit fler 
de senaste åren. Anslaget ökas därför med 3 000 
000 kronor från och med 2011.  

Anslaget minskas med 46 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs(se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 33 163 000 kronor anvisas under an-
slaget 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar 
m.m. för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräk-
nas anslaget till 33 163 000 kronor, 33 163 000 
kronor respektive 33 117 000 kronor. 
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Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 30 163 30 163 30 163 30 163

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning  0 0 0 0

Beslut 3 000 3 000 3 000 3 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -46

Förslag/ be-
räknat anslag  33 163 33 163 33 163 33 117

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

1:14 Avgifter till vissa internatio-
nella sammanslutningar 

Tabell 3.53 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
3 798 

 

   
Anslags- 
sparande -220

 
2010 

 
Anslag 

 
4 218 

 

1 
Utgifts- 
prognos 3 962

2011 Förslag 20 674    

2012 Beräknat 20 674    

2013 Beräknat 20 674    

2014 Beräknat 20 674    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
 

 
Från anslaget betalas årsavgifter till Haagkonfe-
rensen för internationell privaträtt, Internatio-
nella institutet i Rom för unifiering av privaträt-
ten (UNIDROIT), Association Internationale 
des Hautes Jurisdictions Administratives, Nor-
diska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) 
samt Bernunionen (WIPO=World Intellectual 
Property Organization).  

Dessutom betalas från anslaget bidrag till  
Europeiska institutet för kriminalpolitik (HE-
UNI) inom ramen för FN:s Crime Prevention 
and Criminal Justice Fund. Även bidrag till vissa 
andra internationella sammanslutningar samt  
internationellt samarbete och forskning med  
anknytning till Justitiedepartementets område 
betalas från anslaget.  

Regeringens överväganden 

Från och med 2011 belastas anslag 1:14 Avgifter 
till vissa internationella sammanslutningar med 
avgifter till Interpol och Schengen Information 
System. Anslag 1:14 Avgifter till vissa internatio-
nella sammanslutningar ökas därför med 
16 500 000 kronor och anslag 1:1 Polisorganisa-
tionen minskas med motsvarande belopp.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 20 674 000 kronor anvisas under ansla-
get 1:14 Avgifter till vissa internationella sam-
manslutningar för 2011. Motsvarande belopp be-
räknas för 2012, 2013 och 2014.  

 
Tabell 3.54 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 3 578 3 578 3 578 3 578

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 16 500 16 500 16 500 16 500

Övrigt 596 596 596 596

Förslag/ be-
räknat anslag  20 674 20 674 20 674 20 674

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

1:15 Bidrag till lokalt brottsföre-
byggande arbete 

Tabell 3.55 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
7 157 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
7 157 

 

1 
Utgifts- 
prognos 6 997

2011 Förslag 7 157    

2012 Beräknat 7 157    

2013 Beräknat 7 157    

2014 Beräknat 7 157    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att stimulera lokalt brotts-
förebyggande arbete. Brottsförebyggande rådet 
har till uppgift att fördela medel till lokala 
brottsförebyggande projekt. I detta ingår att 
samla och sprida kunskap om framgångsrika 
projekt, följa upp och utveckla projekt samt bi-
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dra till att behovet av utbildning tillgodoses. 
Brottsförebyggande rådet belastar anslaget med 
vissa egna kostnader direkt kopplade till denna 
verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 7 157 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsfö-
rebyggande arbete för 2011. Motsvarande belopp 
beräknas för 2012, 2013 och 2014. 

 
Tabell 3.56 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 7 157 7 157 7 157 7 157

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ be-
räknat anslag  7 157 7 157 7 157 7 157

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

1:16 Säkerhets- och integritets-
skyddsnämnden 

Tabell 3.57 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009  
Utfall 

 
9 904 

 

   
Anslags- 
sparande 2 644

 
2010 

 
Anslag 

 
11 540 

 

1 
Utgifts- 
prognos 11 928

2011 Förslag 12 619     

2012 Beräknat 12 746 2  

2013 Beräknat 12 926 3  

2014 Beräknat 13 203 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 12 619 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 12 619 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 12 601 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Säkerhets- och integritets-
skyddsnämndens förvaltningskostnader. Myn-
dighetens nämnd utövar tillsyn över brottsbe-
kämpande myndigheters användning av hemliga 
tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter 
och därmed sammanhängande verksamhet. 

Nämnden utövar också tillsyn över Säker-
hetspolisens behandling av personuppgifter. 
Nämnden ska på begäran av en enskild kontrol-
lera om han eller hon har varit utsatt för hemliga 
tvångsmedel och därmed sammanhängande 
verksamhet eller varit föremål för Säkerhetspoli-
sens personuppgiftsbehandling och om tvångs-
medelsanvändningen eller personuppgifts-
behandlingen har skett i enlighet med lag eller 
annan författning.  

Inom myndigheten finns även de särskilda be-
slutsorganen, Registerkontrolldelegationen (som 
i ärenden om registerkontroll enligt säkerhets-
skyddslagen [1996:627] prövar frågor om ut-
lämnande av uppgifter från vissa register) och 
Skyddsregistreringsdelegationen (som fattar be-
slut om kvalificerad skyddsidentitet enligt lagen 
[2006:939] om kvalificerade skyddsidentiteter).  

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 19 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 12 619 000 kronor anvisas under an-
slag 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas an-
slaget till 12 746 000 kronor, 12 926 000 kronor 
respektive 13 203 000 kronor. 

 
Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 12 540 12 540 12 540 12 540

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 79 206 386 682

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -19

Förslag/ be-
räknat anslag  12 619 12 746 12 926 13 203

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
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1:17 Domarnämnden (nytt anslag) 

Tabell 3.59 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

  
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 7 000   

2012 Beräknat 6 500 2 

2013 Beräknat 6 591 3 

2014 Beräknat 6 733 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition.  
2 Motsvarar 6 437 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 6 438 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 6 429 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget är nytt på statsbudgeten och ska an-
vändas för verksamheten vid Domarnämnden 
som i propositionen Utnämning av ordinarie 
domare (prop. 2009/10:181) föreslås inrättas den 
1 januari 2011. 

Domarnämnden ska bereda och lämna kandi-
datförslag till regeringen i alla ärenden om ut-
nämning av ordinarie domare, även rörande de 
högsta domarna som för närvarande utnämns 
direkt av regeringen. 

Regeringens överväganden 

I ovan nämnda proposition uttalas att Dom-
stolsverket, för att markera Domarnämndens 
oberoende, inte längre ska fungera som värd-
myndighet åt nämnden. I stället ska nämnden ha 
ett eget kansli med en chef som ska vara, eller ha 
varit, ordinarie domare eller ha motsvarande  
yrkeserfarenhet och kompetens. Domarnämn-
den ska således bli en helt fristående myndighet. 

Domarnämndens kostnader bedöms till 
6 500 000 kronor årligen samt en engångskost-
nad om upp till 500 000 kronor i samband med 
att myndigheten inrättas. Anslaget 1:5 Sveriges 
Domstolar minskas med motsvarande belopp.  

Anslaget minskas med 9 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs (se utgiftsområde 2 anslaget 
1:17 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strate-
gisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 7 000 000 kronor anvisas under anslag 
1:17 Domarnämnden för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 6 500 000 kronor, 
6 591 000 kronor respektive 6 733 000 kronor.  

 
Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:17 Domarnämnden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut 7 000 6 500 6 591 6 742

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -9

Förslag/ be-
räknat anslag  7 000 6 500 6 591 6 733

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

ramanslaget 1:9 Svenska institutet besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
8 000 000 kronor under 2012–2014 (avsnitt 
2.7.9) 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjö-

regionen  besluta  om bidrag som inklusive 
tidigare  gjorda  åtaganden  medför   behov  av  
framtida  anslag  på  högst 147 000 000 kronor 
under 2012–2014 (avsnitt 2.7.11) 

3. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Avgifter till internationella organisationer Ramanslag 1 448 554

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Ramanslag 137 844

1:3 Nordiskt samarbete Ramanslag 13 995

1:4 
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för 
rättsväsendet Ramanslag 3 826

1:5 Inspektionen för strategiska produkter Ramanslag 27 312

1:6 
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och 
nedrustning Ramanslag 55 757

1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) Ramanslag 23 787

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) Ramanslag 13 325

1:9 Svenska institutet Ramanslag 92 551

1:10 Information om Sverige i utlandet Ramanslag 14 475

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen Ramanslag 170 415

Summa  2 001 841





PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 5  

9 

2 Utgiftsområde 5 Internationell 
samverkan 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller 
Sveriges förhållande till och överenskommelser 
med andra stater och internationella 
organisationer. Inom utgiftsområdet verkar två 
myndigheter: Inspektionen för strategiska 
produkter och Svenska institutet. 
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2.2 Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan  
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag 

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

1:1 Avgifter till internationella organisationer 0 1 449 1 449 1 449 1 449

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 125 137 131 138 139 141 144

1:3 Nordiskt samarbete 19 14 14 14 14 14 14

1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt 
diverse kostnader för rättsväsendet 3 4 4 4 4 4 4

1:5 Inspektionen för strategiska produkter 26 27 27 27 28 28 29

1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande 
säkerhetspolitik och nedrustning 53 55 53 56 56 56 56

1:7 Bidrag till Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI) 21 23 23 24 24 24 24

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 13 13 13 13 13 13 13

1:9 Svenska institutet 90 91 90 93 93 95 96

1:10 Information om Sverige i utlandet 15 16 15 14 14 14 14

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 139 167 166 170 173 173 173

Äldreanslag   

2010 1:1 Bidrag till vissa internationella 
organisationer 1 312 1 510 1 514 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 5 Internationell samverkan 1 815 2 058 2 051 2 002 2 007 2 011 2 015
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 958 1 958 1 958 1 958

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 4 7 13

Beslut -171 -168 -168 -169

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 0 0 0 0

Övrigt 3 213 213 213 213

Ny ramnivå  2 002 2 007 2 011 2 015
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10). Beloppet 
är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångeffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 1685 

Verksamhetskostnader 2 316 

Investeringar 3 1 

Summa ramnivå 2 002 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända 
förändringar av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten 
erhåller någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 
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2.3 Mål 

Målet för utgiftsområdet Internationell 
samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i 
förbindelserna med andra länder. 

2.4 Resultatredovisning 

2.4.1 Freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet 

Sveriges deltagande i freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser finansieras inom 
flera utgiftsområden – förutom utgiftsområde 5 
Internationell samverkan även utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd och utgiftsområde 6 
Försvar och samhällets krisberedskap. 

Sverige bidrar till det internationella freds- 
och säkerhetsfrämjande arbetet bl.a. genom att 
delta i freds- och säkerhetsfrämjande insatser 
med såväl militär personal som med civila 
experter. Sverige är känt för att bidra med hög 
kompetens och personal som har en helhetssyn 
på säkerhet, utveckling och mänskliga 
rättigheter. 

De multilaterala aktörernas efterfrågan på 
resurser (personal, utrustning, finansiering) för 
internationell krishantering har fortsatt att öka. 
Under 2009 deltog Sverige med militär-
observatörer, stabsofficerare, poliser, 
kriminalvårdare och civila experter, i flertalet av 
FN:s 18 fredsfrämjande insatser, samt i samtliga 
EU:s 12 insatser. Under 2009 lanserade EU sin 
hittills mest omfattande civila 
krishanteringsinsats EULEX i Kosovo, med ett 
mandat som omfattar hela  rättskedjan. Insatsen 
är främst rådgivande men har också ett exekutivt 
mandat till sitt förfogande. Sverige lämnar ett 
betydande bidrag till insatsen (totalt cirka 80 
personer varav drygt 40 poliser).  

Sverige deltog under 2009 i den marina EU-
insatsen operation Atalanta utanför Somalias 
kust. Därtill har Sverige fortsatt att bidra med 
militära förband till de Nato-ledda insatserna 
KFOR i Kosovo och ISAF i Afghanistan. I den 
sistnämnda insatsen leder Sverige sedan mitten 
av mars 2006 en regional enhet för säkerhet och 
återuppbyggnad i Mazaar-e-Sharif i norra 
Afghanistan. Det svenska deltagandet har 

bidragit till att stödja den framväxande 
demokratin, samt skapat säkerhet och bidragit 
till den fortsatta utvecklingen i Afghanistan. 
Sambandet mellan säkerhet och utveckling är 
tydligt i det pågående återuppbyggnadsarbetet i 
Afghanistan och Sverige bidrar även med civila 
rådgivare till den regionala enheten för säkerhet i 
utveckling. De militära, civila och återupp-
byggnadsinsatser som Sverige gör ska ses som 
kompletterande och samverkande delar av 
Sveriges samlade stöd för säkerhet och 
utveckling i Afghanistan.  

Bidrag med civila experter i olika former är 
viktiga delar i eller komplement till militära 
bidrag. Sverige har fortsatt att bidra till 
utveckling i post-konfliktområden genom såväl 
policyinsatser som konkret verksamhet. 
Insatserna kan t.ex. inriktas på att reformera ett 
lands säkerhetssektor eller stödja organisationer 
och institutioner som verkar inom området 
freds- och säkerhetsfrämjande, exempelvis med 
medlingsinsatser, rådgivning och försonings-
insatser. Insatser för att förebygga, dämpa och 
lösa väpnade konflikter bidrar också till att lägga 
en grund för andra viktiga mål såsom 
fattigdomsbekämpning, demokrati och mänsk-
liga rättigheter.  

Sverige har fortsatt att arbeta aktivt för 
jämställdhetsfrågor och genomförandet av FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner 1325 (2000), 1820 
(2008), 1888 (2009) och 1889 (2009) om 
kvinnor, fred och säkerhet som är en viktig del i 
det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet. 

En genomgripande reformprocess initierades 
under 2009 för att stärka FN:s fredsfrämjande 
verksamhet. Bakgrunden var inte minst de 
påfrestningar som FN-systemet utsätts för i 
genomförandet av omfattande och komplexa 
fredsbevarande insatser, bl.a. i Sudan och 
Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Som 
EU-ordförande verkade Sverige för ett 
konstruktivt EU-bidrag till dessa reform-
ansträngningar.  

Det internationella samarbetet rörande 
fredsoperationer har fördjupats och stärkts dels 
genom den metodutveckling och forskning som 
bedrivs på Folke Bernadotteakademin, dels 
genom nätverket Challenges som syftar till att 
utarbeta rekommendationer för att förbättra 
genomförandet av fredsfrämjande operationer. 
Folke Bernadotteakademin har tillsammans med 
andra myndigheter och aktörer utvecklat 
Sveriges engagemang och bidragit till 
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kapacitetshöjning och ökad effektivitet på det 
freds- och säkerhetsfrämjande området. 

Under 2009 tog Sverige genom Kriminal-
vården initiativ till att utveckla kriminal-
vårdskomponenten i FN:s fredsbevarande 
operationer. Omfattande kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna är en indikator på 
instabilitet och förestående konflikt. Sveriges 
insatser för att främja mänskliga rättigheter och 
rättstatens principer utgör därför ett viktigt 
bidrag också till det konfliktförebyggande 
arbetet, liksom i den fredsfrämjande verksam-
heten. Genomförandet av EU:s gemensamma 
riktlinjer om de mänskliga rättigheterna inom 
den gemensamma utrikes- och säkerhets-
politiken utgör centrala instrument i detta 
arbete. Utvecklingen har varit positiv i flera 
länder där FN, EU, OSSE, Nato och andra 
organisationer bedriver fredsfrämjande insatser 
och de svenska insatserna har bidragit till den 
övervägande positiva utveckling som har präglat 
många av insatsområdena.  

FN:s globala strategi mot terrorism är idag 
basen för det internationella samarbetet mot 
terrorism. Som ett led i att stärka FN som aktör 
i genomförandet av denna policy har Sverige 
bidragit till institutionaliseringen av Counter-
Terrorism Implementation Task Force och gett 
stöd till dess arbetsgrupp som arbetar för att 
stärka respekten för mänskliga rättigheter i 
kampen mot terrorism, samt till United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) arbete 
mot terrorism. Dessa bidrag liksom bilaterala 
projekt för att stärka kapaciteten och 
rättssäkerheten i FN-länder är exempel på 
insatser i linje med Sveriges arbete mot terrorism 
och för stärkandet av rättsäkerhet och de 
mänskliga rättigheterna. I december 2009, under 
det svenska ordförandeskapet, antog EU 
rådsslutsatser om Mellanöstern, som lägger 
grunden för en tydlig EU-politik till stöd för en 
fredsprocess. I slutsatserna betonades bl.a. 
vikten av att hitta en förhandlingslösning för 
Jerusalem som framtida huvudstad för två stater. 

2.4.2 Nedrustnings- och icke-
spridningsfrågor  

Målsättningen för det svenska nedrustnings- och 
icke-spridningsarbetet är att massförstörelse-
vapen ska elimineras helt, att bidra till att 
förhindra spridning av massförstörelsevapen 

samt att reglera förekomsten av konventionella 
vapen. Det internationella förhandlingsarbetet 
för detta ändamål är en långsam process vars 
resultat sällan kan bedömas år från år. 

Under 2009 präglades verksamheten i hög 
grad av det svenska EU-ordförandeskapet. Detta 
gällde t.ex. rådsarbetsgrupperna CONOP (icke-
spridning) och CODUN (nedrustning), men 
även det omfattande EU-arbetet inom multi-
laterala fora, såsom första utskottet i FN:s 
generalförsamling och IAEA:s generalkonferens. 
Under hösten 2009 genomfördes många EU-
koordineringsmöten under svenskt EU-
ordförandeskap i främst Bryssel, Genève, New 
York och Wien. En EU-USA deklaration om 
nedrustning och icke-spridning förhandlades 
fram under hösten. 

EU:s strategi mot spridning av massför-
störelsevapen, som tillkom på svenskt initiativ, 
har under 2009 och 2010 bl.a. resulterat i 
fortsatta insatser för att främja nedrustning och 
icke-spridning, inklusive stöd för att stärka 
internationella konventioner och förbättra deras 
genomförande. Den s.k. icke-spridningsklau-
sulen om massförstörelsevapen i EU:s avtal med 
tredje land är ett värdefullt komplement. 

Ett arbete har fortsatt bedrivits av gruppen 
USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland och EU samt av FN:s säkerhetsråd för 
att förmå Iran att frysa all känslig kärnteknisk 
verksamhet och möjliggöra återupptagna för-
handlingar. På liknande sätt har ansträngningar 
gjorts av det internationella samfundet för att 
förmå Nordkorea att avveckla sitt kärn-
vapenprogram. 

Ett viktigt bidrag till arbetet med nedrustning 
och icke-spridning av kärnvapen var resolution 
1887, som antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd 
i september 2009. Sedermera har detta följts upp 
med ett svenskt-polskt initiativ om taktiska 
kärnvapen.  

När det gäller små och lätta vapen antog EU 
2005 en strategi för bekämpning av olaglig 
ansamling och handel med sådana vapen. Rådet 
beslutade 2008 att en klausul om små och lätta 
vapen ska infogas i EU:s avtal med tredje land 
framöver. Sverige har, bilateralt och genom EU, 
på olika vis bidragit till genomförandet av EU-
strategin och FN:s handlingsprogram för att 
bekämpa illegal handel med lätta vapen från 
2001, bl.a. genom stöd till förstöring av lätta 
vapen och bekämpning av spridningen av sådana 
vapen. 
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Sedan Sverige i december 2008 undertecknat 
konventionen om klusterammunition förbereds 
inom Regeringskansliet de författningsändringar 
och andra åtgärder som konventionen kräver. 
Regeringen avser att i proposition återkomma 
till riksdagen så snart som möjligt under 2011 
med förslag vad gäller konventionens 
ratificering. 

Vid översynskonferensen för Ottawa-
konventionen i Cartagena, Colombia, i slutet av 
2009 verkade Sverige – i rollen som EU-
ordförande – aktivt för att säkerställa ett 
framgångsrikt resultat. Konferensens slut-
dokument innehåller bl.a. en aktionsplan för de 
närmaste fem åren. Särskild uppmärksamhet 
ägnas stödet till minoffer liksom en strikt 
efterlevnad av  konventionens krav på fullständig 
förstöring och röjning av minor.  

2.4.3 Exportkontroll  

Grunderna och den allmänna inriktningen för 
den strategiska exportkontrollen har redovisats 
för riksdagen i mars 2010 i skrivelse 
2009/10:114. Exportkontrollen är en konti-
nuerlig och löpande verksamhet, vars resultat är 
svåra att precisera år från år.  

Sverige deltog under 2009 i de multilaterala 
exportkontrollregimerna, dvs. Australia Group, 
Missile Technology Control Regime (MTCR), 
Nuclear Suppliers’ Group (NSG), 
Zanggerkommittén samt Wassenaararrange-
manget. Regimernas arbete resulterade bl.a. i 
uppdateringar av de produktlistor som ligger till 
grund för den nationella exportkontrollen.  

Arbetet inom EU om exportkontroll av 
produkter med dubbla användningsområden 
(PDA) fortskred i rådsarbetsgruppen Working 
Party on Dual Use Goods (WPDU). En ny 
rådsförordning (428/2009), som bl.a. förstärker 
kontrollen av förmedling och transitering av 
PDA, antogs i juni månad. Förhandlingar 
fortskred om kommissionens förslag till nya s.k. 
generella exporttillstånd. På krigsmateriel-
området bedrevs arbete bl.a. i EU:s råds-
arbetsgrupp COARM och i den s.k. LoI-
kretsen. EU:s elfte årliga rapport om 
medlemsländernas krigsmaterielexport och 
kontrollen av denna sammanställdes och 
publicerades. Under året beslutade rådet om ett 
direktiv angående ett harmoniserat system för 
medlemsstaternas tillståndsgivning avseende 

överföringar av försvarsmateriel inom EU (det 
s.k. ICT-direktivet).  

I det internationella arbetet för att nå fram till 
ett globalt avtal om handeln med konventionella 
vapen (det s.k. ATT, Arms Trade Treaty) 
gjordes nya viktiga framsteg under 2009. FN:s 
generalförsamling beslutade att en diplomat-
konferens ska hållas år 2012 och att för-
handlingar inför denna ska inledas 2010. EU 
fortsatte en påbörjad serie regionala seminarier 
för att stödja ATT-arbetet i FN.  

2.4.4 Medlemskap i internationella 
organisationer och EU 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, 
GUSP 

Svensk utrikes- och säkerhetspolitik bedrivs till 
en betydande del genom EU och i samarbete 
med EU:s medlemsstater. Under andra halvåret 
2009 innehade Sverige ordförandeskapet i EU. 
Sverige har fortsatt att aktivt bidra till det 
utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet inom 
EU bl.a. genom ett brett deltagande i EU:s 
samtliga insatser, till vilka såväl civil som militär 
personal har ställts till förfogande. Genom 
Lissabonfördragets ikraftträdande har en ny 
särskild Europeisk utrikestjänst etablerats, vilket 
signalerar att EU:s medlemsstater framgent och i 
tilltagande utsträckning kommer att bedriva sin 
utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans och 
genom ett gemensamt instrument.  

FN 

FN:s generalförsamling och säkerhetsråd utgör 
kärnan i den internationella rättsordningen och 
det multilaterala samarbetet. Genom FN:s 
världsomfattande medlemskap åtnjuter organisa-
tionen en unik politisk legitimitet när det gäller 
att hantera akuta kriser och möta de långsiktiga 
globala utmaningar som världen står inför.  

Under andra halvåret 2009 ledde Sverige, som 
ordförandeland i EU, unionens arbete inom 
ramen för FN. Sverige och EU har varit fortsatt 
drivande i arbetet med att effektivisera FN:s 
styrning och förvaltning, bl.a. när det gäller 
informationsteknik och samordningen av stödet 
till rättsstatssektorn. Sverige har fortsatt varit 
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aktivt i reformeringen av FN:s operationella 
verksamhet t.ex. i syfte att bilda en ny 
jämställdhetsorganisation. 

Sverige har verkat för en förstärkning av FN:s 
fredsbevarande och konfliktförebyggande verk-
samhet genom att stödja fortsatta reformer och 
omstruktureringar av sekretariatet. Under året 
har Sverige bidragit till FN:s kapacitet för 
fredsbyggande och konflikthantering, bl.a. 
genom att leda arbetet i Burundi inom  ramen 
för den fredsbyggande kommissionen (PBC) 
och genom bidrag till FN:s medlingskontor. 
Sverige har också finansiellt bidragit till den 
tematiska fonden för krigsförebyggande och 
återhämtning (BCPR) inom ramen för FN:s 
utvecklingsprogram. Sverige har, inte minst 
under det svenska EU-ordförandeskapet, 
fortsatt verkat för att FN:s råd för mänskliga 
rättigheter ska bli ett effektivt organ för att 
skydda de mänskliga rättigheterna, inklusive 
genom att stödja rådets oberoende gransk-
ningsmekanismer, vilka allt oftare ifrågasätts.  

Sverige har också varit fortsatt pådrivande i 
reformeringen och stärkandet av FN:s 
humanitära verksamhet. 

OSSE 

Medlemskapet i Organisationen för säkerhet och 
samarbete i Europa (OSSE) är en viktig del av 
svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Genom 
stödet till OSSE och dess institutioners 
verksamhet har Sverige bidragit till att främja en 
bred säkerhet och stabilitet i regionen. Sverige 
har ställt personal till förfogande för tjänst i 
sekretariatet, institutionerna och fältmissionerna 
samt bidragit till organisationens valobservatörs-
insatser. Sverige har vidare stött extrabudgetär, 
konfliktförebyggande projektverksamhet med 
fokus på främjande av demokrati, mänskliga 
rättigheter, mediefrihet, jämställdhet, reform av 
valsystem, demokratisering av polisväsendet, 
försoningsprocesser, förstöring av miljöfarligt 
raketbränsle samt gränssäkerhet. Sverige har 
under ordförandeskapet i EU strävat efter en 
stark aktörsroll för EU i OSSE och främjat ett 
nära samarbete mellan organisationerna. Sverige 
har även aktivt deltagit i dialogen om europeisk 
säkerhet inom ramen för ”Korfuprocessen” och 
verkat för att dialogen förankras inom OSSE.  
Sverige verkar för stärkandet av de gemensamma 
åtagandena liksom OSSE:s unika fredsfrämjande 

och konfliktförebyggande roll i regionen. I en 
skrivelse till riksdagen redogörs för 
verksamheten inom OSSE under 2008 (skr. 
2008/09:197). 

Europarådet 

Europarådet är ett viktigt instrument för 
främjande av demokrati, respekt för mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer och bidrar 
därmed till säkerhet i ett brett perspektiv. 
Kraftsamlingen på Europarådets kärnområden 
har ytterligare stärkts efter beslutet vid 
toppmötet i maj 2005.  

Europarådet arbetar genom normbildning och 
övervakning, genom samarbets- och bistånds-
program samt genom engagemang i konflikt-
områden i syfte att främja demokratisk 
utveckling och stabilitet. En fråga som fick 
särskild vikt under det svenska ordförandeskapet 
i Europarådets ministerkommitté 2008 var vilken 
roll Europarådet kunde spela efter konflikten 
mellan Georgien och Ryssland. Sverige fortsätter 
att verka för en koncentration av Europarådets 
verksamhet i linje med toppmötets beslut, samt 
en modernisering av Europarådets organisation 
och arbetsmetoder. Sverige bidrar som medlem 
till Europarådets ordinarie budget, delbudgetar 
samt budgeten för vissa partsavtal. Sveriges mål 
är att fortsatt stärka och effektivisera 
Europarådet och dess kärnverksamhet. I en 
skrivelse till riksdagen redogörs för 
verksamheten inom Europarådets minister-
kommitté under 2008 (skr. 2008/09:196).  

OECD 

Regeringskansliet, riksdagen, myndigheter och 
andra offentliga och privata institutioner har 
dragit stor nytta av OECD:s unika ställning som 
forum för erfarenhetsutbyte, dialog i policy-
frågor och analys inom ett stort antal 
politikområden. OECD har under 2009 fortsatt 
det fördjupade samarbetet med Brasilien, Indien, 
Indonesien, Kina och Sydafrika. Chile blev det 
31:a medlemslandet i maj 2010. Medlem-
skapsförhandlingarna med Estland, Israel och 
Slovenien har slutförts. Rysslands medlem-
skapsförhandlingar har fortsatt under 2009 och 
2010. OECD har under 2009 fokuserat sitt 
arbete på att bidra till hur den globala 
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ekonomiska krisen kan bemötas. Detta var 
huvudtemat för ministerrådsmötet i juni 2009. 
Vid jordbruksministermötet i februari 2010 
rådde stor samsyn om vikten av frågorna om 
global livsmedelsförsörjning, klimatföränd-
ringarna och av ett uthålligt användande av 
bristande naturresurser som land och vatten. En 
innovationsstrategi har framtagits och ett 
horisontellt arbete med en strategi för grön 
tillväxt pågår. 

2.4.5 Utrikes- och säkerhetspolitisk 
forskning  

Forskning och analyser har genomförts med 
statlig finansiering som fördjupat förståelsen om 
främst säkerhetspolitik. Under 2009 har detta 
skett i form av studier och seminarier i syfte att 
medverka till ökad debatt och information om 
den allt mer globaliserade säkerhetspolitiken. 
Delar av verksamheten har också bidragit till 
utformningen av svenska initiativ i inter-
nationella fora.  

Utrikespolitiska institutets (UI) forskning är 
en förutsättning och kunskapsbas för institutets 
informations- och programverksamhet. Vidare 
utgör forskningen ett stöd till Regeringskansliets 
verksamhet. Under året har UI bl.a. utfört 
studier om Lissabonfördragets genomförande. 
Forskningen har fortsatt varit en viktig 
komponent i etablerandet av ett globalt 
expertnätverk och för att UI ska kunna fungera 
som en internationell partner i utrikes- och 
säkerhetspolitiska frågor.  

Stockholms internationella fredsforsknings-
institut (SIPRI) bedriver forskning inom bl.a. 
områdena nedrustning, icke-spridning, militära 
utgifter och regional säkerhetspolitik. SIPRI har 
spridit information om dessa frågor och skapat 
opinion både nationellt och internationellt. 
Förutom genom rapporter och seminarier har 
man använt sig av sina databaser, som är 
tillgängliga på institutets hemsida, och genom 
den internationellt välkända årsboken. SIPRI:s 
forskningsresultat om olika delfrågor inom 
nedrustning och icke-spridning har även utgjort 
bidrag till UD:s arbete på området.  

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har 
under 2009 dels genomfört utvecklingsarbete 
inom ramen för det långsiktiga expertstödet till 
UD, dels lämnat direktstöd till UD. Med 
anledning av det svenska EU-ordförandeskapet 

var en medarbetare från FOI tillfälligt placerad 
vid UD:s enhet för nedrustning och icke-
spridning under perioden maj till december. 
Verksamheten har bedrivits avseende kärnvapen, 
biologiska och kemiska vapen, rymd- och 
missilfrågor och inom icke-spridningsinitiativet 
Proliferation Security Initiative (PSI). 

Exempel på genomfört arbete inkluderar 
fortsatt utveckling av teknisk analys och 
dataöverföring inom ramen för det 
internationella samarbetet för att bygga upp 
provstoppsavtalets (CTBT) övervaknings-
kapacitet. FOI har också fortsatt att bevaka och 
analysera den kärntekniska utvecklingen i 
riskländer som Iran och Nordkorea. Särskilt 
noterbart under året var FOI:s verksamhet med 
anledning av Nordkoreas andra deklarerade 
kärnsprängning i maj. Annat stöd har getts i 
form av sakunderlag och deltagande med 
expertis i olika internationella förhandlingar, bl.a. 
vad gäller konventionerna mot biologiska 
respektive kemiska vapen och olika 
exportkontrollregimer.  

Folke Bernadotteakademin har inom ramen 
för internationella forskargrupperna bl.a. 
genomfört flera studier om Burundi, Aceh, 
Liberia, Nepal, Colombia. Uppbyggnaden av ett 
forskningsarkiv för internationella fredsinsatser 
bedöms vidare kunna bidra till ökad kunskap 
och stimulera vidare forskning inom området. 

2.4.6 Nordiskt samarbete 

Regeringen har särskilt fokuserat på det 
fortlöpande arbetet med att undanröja 
gränshinder mellan de nordiska länderna samt att 
utveckla och medverka till gemensamma 
nordiska åtgärder för att möta globaliseringens 
utmaningar och möjligheter. I sammanhanget är 
det värt att notera att det under de senaste fyra 
åren har lösts nära 30 gränshinder. 

Arbetet för att göra det lättare för personer 
och företag att verka över nationsgränserna har 
bedrivits både bilateralt och av Gräns-
hindersforum (tillsatt 2007 av de nordiska 
statsministrarna). Forumet består av en deltagare 
från varje nordiskt land samt från Åland och 
bidrar till att konkreta gränshinder löses i dialog 
mellan länderna. Goda resultat har hittills 
uppnåtts och dess mandat har nyligen förlängts 
med tre år. Forumet har bland annat medverkat 
till att finna lösningar för att elinstallatörer ska 
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kunna arbeta över gränserna och för att upprätta 
ett gemensamt nordiskt pantsystem för åter-
vinningsbara förpackningar. I det bilaterala 
samarbetet pågår för närvarande diskussioner 
om bl.a. problem som uppstår med 
socialförsäkringen vid arbete i två länder och 
med olika arbetsgivare. Förhoppningen är att 
finna en lösning inom en nära framtid.  

Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete, 
initierat av de nordiska statsministrarna 2007, 
har fortsatt intensivt och även vidareutvecklats 
till fler områden. Nya initiativ har sjösatts bl.a. 
för att nå ett bindande globalt kvicksilveravtal. 
Toppforskningsinitiativet inom områdena miljö, 
klimat och energi utgör även fortsatt en av de 
mest ambitiösa satsningarna inom ramen för 
nordiska ministerrådets verksamhet, och inom 
detta har de första projekten beviljats stöd för 
forskning om bl.a. effekterna av klimat-
förändringar och om hur samhället kan anpassa 
sig till dessa. Ett tredje Globaliseringsforum med 
bland annat de fem nordiska statsministrarna 
samt ledande företrädare för bl.a. näringsliv och 
forskningsvärlden har hållits under danskt 
ordförandeskap på temat ”Nordens väg ut ur 
den ekonomiska krisen med fokus på grön 
tillväxt”.  

Sverige har aktivt verkat för att Europeiska 
rådet så snart som möjligt skulle fatta beslut om 
förhandlingar om Islands medlemskap i EU. Så 
skedde i juni. 

Med anledning av Öresundsbrons tioårs-
jubileum hölls den 15 juni ett gemensamt 
svensk-danskt ministermöte för att lyfta fram 
vikten av fortsatt Öresundsintegration. Sex 
ministrar deltog från respektive land under 
ordförandeskap av bl.a. den svenska sam-
arbetsministern, som också var initiativtagaren 
till mötet. Resultatet av mötet blev en gemensam 
deklaration om ett fortsatt och fördjupat 
samarbete mellan Sverige och Danmark i en rad 
frågor.  

Nordiska ministerrådet har påbörjat 
genomförandefasen avseende några av de projekt 
som kommer att drivas inom ramen för EU:s 
Östersjöstrategi.  

Föreningen Norden har fortsatt haft som en 
viktig uppgift att främja den mellanfolkliga 
förståelsen i Norden och stärka samarbetets 
folkliga förankring. 

2.4.7 Konsulär verksamhet 

Under det gångna året har ett stort antal svenska 
medborgare och personer som likställs med 
svenska medborgare erhållit hjälp av 
Utrikesdepartementet när de råkat i nöd 
utomlands. Många får dessutom hjälp direkt av 
utlandsmyndigheten utan inblandning av 
departementet. Antalet konsulära ärenden 
fortsätter att vara omfattande. Information till 
allmänheten om UD:s reserekommendationer 
har fortsatt varit en omfattande uppgift.  

Framtagandet av regeringens proposition 
2009/10:98, lag om konsulära katastrofinsatser, 
pågick under hela 2009. 

Arbetet med att ytterligare effektivisera den  
konsulära beredskapen har pågått under hela 
året. Tillsammans med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) genom-
fördes utbildning och övning av personal. 
Samtliga 20 utlandsmyndigheter som är utsedda 
till s.k. stödjepunkter är nu utbildade och övade. 

2.4.8 Sverigefrämjande i utlandet 

De statliga insatserna för information om 
Sverige i utlandet, bl.a. genom Svenska institutet 
och svenska utlandsmyndigheter, syftar till att 
synliggöra Sverige; de värden landet står för och 
de möjligheter det erbjuder. Sverige ska 
uppfattas som ett utvecklingsinriktat land på 
människors och miljöns villkor. Målet är att 
bidra till ökad kunskap, intresse och förtroende 
för Sverige i utlandet och bidra till sysselsättning 
och tillväxt.  

Svenska institutet (SI) har för sin verksamhet 
under 2009 utgått från den gemensamma 
Sverigebildsplattform som har utarbetats inom 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU, 
i vilken ingår Utrikesdepartementet, Svenska 
institutet, Exportrådet, Invest Sweden, Visit 
Sweden och Näringsdepartementet) och man 
följer de riktlinjer som anges i strategin  för 
Sverigebilden. 

SI delar in sin verksamhet i Strategisk 
kommunikation, Relationsskapande verksamhet 
och Samarbete inom Östersjöregionen (med 
finansiering från anslaget 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen, se nedan). Fokusområden 
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är ny kreativitet, öppenhet, gränslös utveckling 
och hållbarhet. SI ger bl.a. stöd till och 
medverkar i utställningar, gästspel, filmvisningar 
och andra presentationer av Sverige i utlandet i 
samarbete med andra aktörer. SI:s geografiska 
prioriteringar är tolv världsstäder (Berlin, 
London, Los Angeles, Moskva, Mumbai, New 
York, Paris, Peking, São Paulo, Shanghai, Tokyo 
och Washington D.C.).  

Den strategiska kommunikationen syftar till 
att öka kännedomen och intresset för Sverige 
och innebär att evenemang som skapar intresse 
för Sverige på olika platser runt om i världen 
kombineras med ett aktivt mediearbete och 
informationsverksamhet i digital och tryckt 
form. Till den relationsskapande verksamheten, 
som syftar till att skapa relationer med 
omvärlden, kopplas bl.a. stipendier, utbyte 
mellan institutioner och enskilda i Sverige och 
motparter i andra länder, samt svensk-
undervisning. Stipendieverksamheten har sam-
ordnats och SI:s nätverksskapande verksamhet 
har utvecklats genom nya nätverk och tekniska 
plattformar. En webbplats för svenska språket 
har lanserats vilken är ett viktigt steg för att nå 
både lärare och studenter i utlandet och även 
universitet och högskolor i Sverige med 
undervisning i svenska och främmande språk.  

SI och de svenska utlandsmyndigheterna har 
under 2009 och första halvåret 2010 genomfört 
ett stort antal aktiviteter runt om i världen. 
Under 2009 präglades arbetet av Sveriges 
ordförandeskap i EU och ett ökat fokus på 
aktiviteter som rör frågor som miljö och klimat. 
Verksamheten bedöms sammantaget ha haft en 
god effekt för att sprida information och 
kunskaper om Sverige. 

Sverigefrämjandet i utlandet berör även 
utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning och Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande under utgiftsområde 24 
Näringsliv.  

2.4.9 Samarbete inom Östersjöregionen 

Sedan Sidas Östersjöteam bildades har teamet 
utvecklat Sveriges relationer i Östersjöregionen 
genom att bidra med rådgivning och finansiering 
till samarbeten i form av kontaktskapande 
aktiviteter med statliga myndigheter, 
regionförbund, landsting, kommuner och 
enskilda organisationer. Antalet beviljade 

insatser 2009 var 114 stycken till ett belopp av 
drygt 24 miljoner kronor. Insatserna var 
fördelade på 85 samarbetspartner, varav 31 var 
nya samarbetspartner. Miljö och energi var 
fortsatt den sektor som fått högst andel beviljat 
stöd, vilket dels kan förklaras med ett stort 
engagemang för dessa frågor, men framför allt 
med att det finns centrala överenskommelser 
som Baltic Sea Action Plan och det marina 
direktivet. Övriga sektorer visade under 2009 en 
ökad efterfrågan, inte minst sektorn civil 
säkerhet, beroende på EU:s beslut om en strategi 
för Östersjöregionen. Denna antogs under det 
svenska ordförandeskapet i EU och var en av 
regeringens prioriterade frågor. Ryssland var det 
största samarbetslandet även 2009. 

Dialog och rådgivning i kombination med 
finansiellt stöd ökar förutsättningarna för 
varaktiga samarbeten via mer långsiktiga 
finansieringskällor, såsom EU-stöd. Tio under 
året avslutade och två under året beviljade 
insatser har till exempel beviljats stöd för 
fortsatta projekt från EU-program med en 
budget som omfattar motsvarande ca 240 
miljoner kronor. Andra resultat tillkommer i 
form av genererad kunskap, erfarenhet och 
metoder som integreras i aktörernas löpande 
verksamhet. Det stora flertalet insatser har också 
bidragit till att förbereda och underlätta 
genomförandet av EU:s strategi för 
Östersjöregionen. 

Sidas samarbete med Ryssland på 
miljöområdet, som 2009 uppgick till ca 33 
miljoner kronor, syftar till att bidra till minskade 
utsläpp i Östersjön. Sidas insatser sker i 
huvudsak genom stöd inom ramen för Nordliga 
dimensionens miljöpartnerskap (NDEP). Sida 
har framför allt bidragit till två projekt 2009, 
delfinansiering av Neva-projektet samt påfyllnad 
av en konsultfond i Nordiska Investerings-
banken. Neva-projektet syftar till att leda 
kvarvarande utsläpp av orenat avloppsvatten från 
S:t Petersburg till befintliga reningsverk samt att 
öka reningseffekten i dessa. Projektet beräknas 
vara helt genomfört 2012. Reningsverket i 
Kaliningrad har vidare stått i fokus. I detta 
projekt, där finansiering tidigare har avsatts, har 
nu anläggningsarbeten påbörjats och 
förberedelser görs för att upphandla utrustning 
till verket. Projektet väntas i en första fas 
resultera i att utsläppen i Östersjön minskar med 
120 ton fosfor och 300 ton kväve per år. 
Konsultfonden ska användas för att finansiera 
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konsultinsatser som är nödvändiga för ett 
effektivt genomförande av miljöinvesteringar i 
nordvästra Ryssland. De projekt som givits stöd 
under året är ännu inte avslutade, men beräknas 
leda till stora utsläppsminskningar. Det 
Sydvästra reningsverket i S:t Petersburg som 
byggdes med stöd från Sida och togs i drift 2005 
reducerar idag utsläppen till Östersjön av fosfor 
med 380 ton per år och kväve med 2 500 ton per 
år. 

Sidas stöd för mänskliga rättigheter i Ryssland 
uppgick 2009 till drygt 12 miljoner kronor. Sex 
nya beslut har fattats och totalt har verksamhet 
bedrivits i tio projekt under 2009. Merparten av 
stödet har gått till att främja mänskliga 
rättigheter i Norra Kaukasus och har bidragit till 
att människorättsorganisationer kan fortsätta att 
verka och att frågan om respekt för mänskliga 
rättigheter hålls fortsatt levande i den ryska 
offentligheten. Bland de organisationer som fått 
stöd finns Moscow School of Political Studies, 
en rysk enskild organisation som organiserar 
fortbildning av unga politiker och personer med 
politiskt inflytande från offentlig administration 
och näringsliv. En annan organisation som fått 
stöd är Stichting Russian Justice Initiatives, som 
bidrar med rättshjälp och juridisk rådgivning. 
Över 700 fall av övergrepp har representerats av 
organisationen vid Europadomstolen. Mer än 
100 fall har totalt antagits av domstolen varav 
domstolen under 2009 har utdelat fällande 
domar i över 20 fall till förmån för 
organisationens klienter. 

Under 2009 har Svenska institutet (SI) inom 
ramen för sitt Visbyprogram förmedlat 162 
projektbidrag samt 375 utländska stipendier och 
26 svenska. Genom fem evenemang och 
kontaktseminarier har SI fördjupat relationerna 
med 152 nyckelpersoner, varav 57 svenska. 
Kostnaderna uppgick till ca 53 miljoner kronor, 
varav drygt hälften gick till stöd till akademiska 
projekt. Ryssland har varit den största 
samarbetspartnern och samarbetet består mest 
av naturvetenskaplig forskning. Ukrainas 
medverkan i programmet har ökat. Samarbetet 
sker mestadels inom teknik och är ungefär lika 
ofta utbildnings- som forskningsprojekt. Fler-
talet projekt med vitryska parter sker oftast 
inom humaniora, samhällsvetenskap och natur-
vetenskap. Bland deltagarna i Visbyprogrammet 
görs regelbundet enkäter som visar goda resultat. 

Totalt 45 personer deltog i Svenska institutets 
ledarskapsprogram 2009, som riktas till unga 

ledare inom näringsliv och offentlig sektor. 
Kostnaderna för ledarskapsprogrammet uppgick 
till 8,8 miljoner kronor. Inom ramen för 
programmet har SI samverkat med 66 utländska 
och 15 svenska organisationer och företag. Den 
utvärdering som SI har låtit en extern konsult 
göra visar att programmet uppnådde målen väl. 
Utbytet ledde till kunskapsöverföring mellan 
deltagarna och mellan olika länder. Det gav 
mycket goodwill för Sverige samt nya och 
fördjupade relationer och nätverk. 

2.5  Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar 
inom utgiftsområdet. 

2.6 Politikens inriktning 

2.6.1 Freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet 

I Sveriges närområde bedöms det 
säkerhetspolitiska läget som fortsatt stabilt. 
Säkerhetssituationen kan dock förändras av nya 
globala och komplexa hot utanför Sveriges 
gränser. Väpnade konflikter är exempel på 
sådana företeelser som kan hota vår och andras 
säkerhet. Andra hot kan vara internationell 
terrorism, risken för spridning och användning 
av massförstörelsevapen och organiserad 
brottslighet. Respekten för folkrätten, inklusive 
de mänskliga rättigheterna, den internationella 
humanitära rätten samt rättsstatens principer, är 
av central betydelse i säkerhetspolitiken. 

För svenskt vidkommande intar EU en 
särställning i svensk utrikes- och säker-
hetspolitik. FN är självfallet ett centralt forum 
för Sveriges arbete inom internationell fred och 
säkerhet. Medlemskapet i OSSE och Europa-
rådet samt samarbetet med Nato och de länder 
som ingår i Partnerskap för fredsamarbetet 
(PFF) är också av central betydelse, liksom det 
regionala samarbetet i närområdet. 

Dagens konflikter är i högre grad än tidigare 
inomstatliga konflikter och inbegriper i många 
fall ett stort antal aktörer. Denna utveckling, 
tillsammans med brister i respekten för de 
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mänskliga rättigheterna och demokrati i flera 
konfliktländer och nuvarande och tidigare 
diktaturer, innebär att det internationella 
samfundet står inför stora utmaningar i arbetet 
med de fredsfrämjande verktygen som förutom 
att skapa säkerhet syftar till att främja 
bekämpning av fattigdom, samt ekonomisk och 
fredlig utveckling i världen. 

Regeringens samlade politik på det freds- och 
säkerhetsfrämjande området framgår av den 
nationella strategi som lades fram under våren 
2008 (skr. 2007/08:51). I strategin framhålls bl.a. 
hur utrikes-, utvecklings-, säkerhets- och 
försvarspolitik ömsesidigt kan stödja varandra 
inom ramen för mer sammanhållna svenska 
insatser till förmån för internationellt freds- och 
säkerhetsfrämjande arbete. 

De olika fredsfrämjande verktygen har därför 
en stark relation till varandra och kan verka 
ömsesidigt förstärkande. Detta ökar samtidigt 
betydelsen av effektiva samverkansformer 
mellan olika politikområden. Mot denna 
bakgrund har regeringen inrättat en sam-
verkansfunktion inom Regeringskansliet med 
stöd av berörda myndigheter och andra aktörer 
för att stärka den civil-militära samverkan i 
samband med svenska bidrag till insatser 
internationellt.  

Medverkan i och utveckling av freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet och freds-
byggande arbete utgör en prioriterad uppgift för 
en aktiv svensk utrikespolitik. Målet är att 
genom svensk medverkan bidra till att genom 
internationella fredsfrämjande insatser före-
bygga, hantera och lösa kriser och konflikter 
samt att bidra till fredsbyggande. Svenskt 
deltagande i fredsfrämjande verksamhet sker i 
form av militära och civila insatser, dvs. väpnad 
trupp, militärobservatörer, observatörer, poliser, 
diplomater och andra civila experter, bl.a. inom 
utvecklingssamarbetet och rättsområdet. Svensk 
medverkan sker inom ramen för olika 
organisationer och med bred geografisk 
representation, som en återspegling av det 
svenska engagemanget för en fredlig utveckling 
både i vårt närområde och globalt. Regeringen 
förutser att de internationella fredsfrämjande 
insatserna kommer att fortsätta att öka i 
omfattning och komplexitet. Ökade krav ställs 
bl.a. på säkerhetssektorreformer, ett område som 
kommer vara fortsatt prioriterat under 
kommande år. Sverige ska bidra till att FN med 
sina freds- och säkerhetsfrämjande instrument 

kan verka effektivt och kraftfullt. Sverige 
kommer fortsatt aktivt att stödja och prioritera 
att bidra till världsorganisationens freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser. Sverige ska bidra till 
att FN är rustat för att fatta kraftfulla beslut som 
kan implementeras och agera i situationer som 
hotar internationell fred och säkerhet. 

EU:s roll i internationell krishantering har 
ökat markant de senaste åren. En stark politisk 
drivkraft  inom unionen har varit att genom 
krishanteringsengagemanget underbygga EU:s 
strävan att utveckla sin aktörsroll på ett globalt 
plan. Som ett led i denna strävan har Sverige och 
Finland gemensamt föreslagit att upprätta ett 
europeiska unionens fredsinstitut. Det skulle 
fördjupa de europeiska kunskaperna om 
fredsarbete och engagera sig i konfliktlösande 
insatser. 

Genom ett aktivt deltagande samt betydande 
bidrag till de militära och civila insatser som har 
lanserats inom ramen för EU:s gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitik (GSFP), har 
Sverige kommit att spela en framträdande roll 
för GSFP:s utveckling. Antalet militära och 
civila insatser inom ramen för GSFP fortsätter 
att öka. På den militära sidan kan nämnas den 
marina insatsen operation Atalanta som verkar 
utanför Somalias kust främst i syfte att 
säkerställa att humanitär hjälp till Somalia når 
fastlandet. Under våren 2010 ledde Sverige 
denna insats. I Atalanta-insatsen deltog även ett 
av Kustbevakningens övervakningsflygplan. På 
den civila sidan utgör EU:s rättsstatsinsats 
EULEX i Kosovo den hittills mest omfattande 
och komplexa missionen. En av GSFP:s 
viktigaste uppgifter är att ge stöd till FN:s 
fredsfrämjande arbete och Sverige verkar för att 
utveckla samarbetet mellan EU och FN. Sveriges 
ledningsansvar för den nordiska stridsgruppen – 
Nordic Battle Group – ligger fast. Förberedelser 
pågår inför en ny beredskapsperiod, under första 
halvåret 2011. Regeringen har för avsikt att ställa 
den nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande 
för en ny beredskapsperiod under det första 
halvåret 2014 med Sverige som ramnation. 
Regeringen återkommer till riksdagen med en 
skrivelse härom. 

Ett fortsatt svenskt deltagande förutses i 
ISAF. Regeringen kommer  under hösten att 
återkomma till riksdagen med en proposition 
om förlängt deltagande i ISAF. 

Det svenska deltagandet i KFOR fortsätter i 
enlighet med det tvååriga mandat som riksdagen 
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beslutade hösten 2009. Den kvarvarande svenska 
närvaron kommer främst att vara inriktad på 
stöd till säkerhetssektorreform i Kosovo.  

En större bredd av civila kompetenser 
efterfrågas samtidigt som kraven ökar på såväl 
kvalitet och kvantitet, som på snabbhet i 
rekrytering och utbildning av personal. Som ett 
led i att stärka Sveriges arbete med säkerhet och 
utveckling och för att kunna svara upp mot den 
internationella efterfrågan på svensk personal 
utgör personalförsörjningsfunktionen på Folke 
Bernadotteakademin, tillika andra berörda 
myndigheter, en viktig del i det fortsatta arbetet.  

Regeringen avser intensifiera arbetet med att 
bidra till civila insatser. Sverige bör ha förmåga 
att mer aktivt ta på sig rollen som medlare i 
konflikter där Sverige har särskild kompetens 
eller förutsättningar att bidra. Utöver deltagande 
med svensk personal och expertis ska Sverige 
också fortsätta att bidra till insatser och 
verksamhet för att förebygga, dämpa och lösa 
väpnade konflikter. Här kommer det även 
fortsättningsvis att vara angeläget att stärka 
kvinnors roll och deltagande i internationella 
freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Detta 
arbete bidrar till att genomföra FN:s 
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred 
och säkerhet. Insatser för att stärka kvinnors 
deltagande, säkerhet och åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna är en integrerad del av 
regeringens arbete inom den freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamheten. Under 
mandatperioden kommer regeringen att ta 
initiativ för att förstärka arbetet på området. 
Stödet till rättssektorn och säkerhets-
sektorreformen förblir alltjämt prioriterat. 

Terrorismfrågorna har sedan terrorist-
attentaten den 11 september 2001 fått en alltmer 
framträdande plats i det internationella 
samarbetet för fred och säkerhet, såväl inom FN 
som inom EU, liksom i andra organisationer. 
Sverige verkar inom ramen för dessa 
organisationer för att förebygga och motverka 
terrorism och kommer fortsätta att aktivt bidra 
till implementeringen av FN:s och EU:s 
strategier mot terrorism. Sverige verkar för en 
aktiv, handlingsinriktad diskussion inom EU 
rörande åtgärder mot terrorism, inklusive 
möjligheterna att via stödinsatser i tredje land 
befrämja en positiv utveckling. Respekt för de 
mänskliga rättigheterna och rättsstatens 
principer utgör grundförutsättningar för att 
effektivt möta hotet från terrorismen. En 

fortsatt stor efterfrågan förväntas på svenska 
bidrag till kapacitetshöjande insatser för att 
förebygga terrorism.  

2.6.2 Nedrustnings- och icke-
spridningsfrågor  

Nedrustnings- och icke-spridningsarbetet är en 
viktig del av svensk utrikespolitik. Det syftar till 
att reducera och eliminera massförstörelsevapen, 
samt att motverka att de sprids. Målsättningen är 
också att reglera tillgängligheten av 
konventionella vapen. För att uppnå detta 
inriktar Sverige sig särskilt på att förhandla fram 
internationella avtal samt att verka för att dessa 
genomförs, att alla länder ansluter sig till avtalen 
och, när så behövs, att avtalen förstärks. Centrala 
uppgifter i icke-spridningsarbetet är strävan efter 
en förhandlingslösning av frågan om Irans 
kärntekniska program samt ansträngningarna att 
förmå Nordkorea att avveckla sitt kärnvapen-
program. 

Sverige ska fortsatt verka för kärnvapen-
nedrustning och för att alla stater ska ansluta sig 
till och efterleva Icke-spridningsfördraget 
(NPT). Samtliga stater bör också förmås ansluta 
sig till konventionerna om förbud mot kemiska 
respektive biologiska vapen. Det pågående 
arbetet med att avskaffa kemiska vapen i enlighet 
med konventionen om förbud mot dessa vapen 
bör fortsatt stödjas. Det är angeläget att 
förbudet mot biologiska vapen stärks genom en 
s.k. verifikationsmekanism. 

Uppföljningen av president Obamas 
toppmöte om kärnsäkerhet i april 2010 i 
Washington är en prioriterad fråga för Sverige 
liksom en framgångsrik uppföljning av 
översynskonferens för Icke-spridningsfördraget 
i maj 2010. Två för Sverige prioriterade frågor är 
främjandet av provstoppsavtalet och frågan om 
inrättandet av multilaterala garantier för tillgång 
till kärnbränsle. Arbetet med dessa angelägna 
frågor kommer att fortsätta. Sverige kommer 
också att fortsatt verka för att skynda på 
nedrustning av taktiska kärnvapen. Sverige ska 
fortsatt aktivt delta i arbetet i FN:s 
generalförsamling (första utskottet), nedrust-
ningskonferensen (CD), organisationen för 
förbud mot kemiska vapen (OPCW), 
Internationella atomenergiorganet (IAEA) samt 
i den förberedande kommittén för att upprätta 
det internationella kontrollorganet under 
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provstoppsavtalet (CTBTO). Förberedelserna 
inför den sjunde översynskonferensen för 
Konventionen mot biologiska vapen 2011 har 
påbörjats. Sverige deltar aktivt i dessa. 

EU:s strategi mot spridning av 
massförstörelsevapen kommer att följas upp 
genom implementering av ”New Lines for 
Action” från 2008 samt i EU:s bilaterala avtal 
med tredje land och genom projektinsatser. 
Sverige ska fortsatt delta aktivt i EU:s 
rådsarbetsgrupper för nedrustning och icke-
spridning (CODUN resp. CONOP). 

På icke-spridningsområdet ska internationella 
avtal och åtaganden om icke-spridning av 
massförstörelsevapen efterlevas och genomföras 
fullt ut. Hit hör bl.a. FN:s säkerhets-
rådsresolution 1540 om förhindrande av 
spridning av massförstörelsevapen, 1718 och 
1874 om Nordkorea samt 1737, 1747, 1803 och 
1929 om Iran. EU har genomfört dessa och 
beslutat om tilläggsåtgärder. Det fortsatta 
arbetet, inte minst genom exportkontrollen och 
deltagandet i icke-spridningsinitiativet 
Proliferation Security Initiative (PSI), ställer 
fortsatt krav på samordnade insatser från 
berörda myndigheter. Sverige bör även 
fortsättningsvis medverka i konkreta insatser för 
nedrustning och icke-spridning inom ramen för 
G8:s Globala Partnerskap, till vilket Sverige 
anslöt sig 2003. 

Sverige ska fortsatt verka för att FN:s 
handlingsprogram för att bekämpa illegal handel 
med lätta vapen från 2001 genomförs, liksom 
EU:s strategi från 2005 för bekämpning av 
olaglig ansamling och handel med lätta vapen. 
Sverige ska fortsätta att förstärka bl.a. EU:s 
arbete mot små och lätta vapen samt ge bidrag 
till humanitära minröjningsinsatser. 

Sverige fortsätter att medverka i 
ansträngningarna inom ramen för FN:s 
konvention (1980) om förbud mot eller 
begränsningar av vissa konventionella vapen för 
att nå fram till ett protokoll med restriktioner 
för klusterammunition och med anslutning av de 
ledande vapenmakterna. Vad beträffar konven-
tionen om klusterammunition avser regeringen i 
proposition återkomma till riksdagen så snart 
som möjligt under 2011 med förslag vad gäller 
konventionens ratificering. Tekniskt expertstöd 
från Totalförsvarets forskningsinstitut förblir av 

mycket stort värde i det fortsatta arbetet på 
nedrustnings- och ickespridningsområdet.  

2.6.3 Exportkontroll  

Sverige ska förbli aktivt i kontrollregimerna och i 
EU-arbetet för att stärka exportkontrollen som 
ett instrument mot spridning av massför-
störelsevapen och okontrollerade flöden av 
konventionella vapen. Verksamheten under 2011 
inriktas på följande åtgärder. 

Vad gäller exportkontrollen för krigsmateriel 
ska Sverige fortsatt verka för gott informa-
tionsutbyte och transparens i EU-arbetet. 
Sverige ska fortsatt verka för att främja den 
process som syftar till att uppnå ett globalt 
fördrag om handeln med konventionella vapen 
(Arms Trade Treaty, ATT). Direktivet om 
överföringar av försvarsrelaterade produkter 
inom gemenskapen (ICT) ska genomföras 
nationellt genom nödvändiga ändringar i det 
svenska regelverket. Även beträffande export-
kontrollen av produkter med dubbla använd-
ningsområden kommer en viss ändring av det 
svenska regelverket att behöva göras för att 
säkerställa svenskt genomförande av EU:s nya 
PDA-förordning. Sverige ska delta i de fortsatta 
EU-förhandlingarna om generella export-
tillstånd.  

2.6.4 Medlemskap i internationella 
organisationer och EU 

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, 
GUSP 

EU utgör det centrala forumet för svensk 
utrikes- och säkerhetspolitik. Det utrikes- och 
säkerhetspolitiska samarbetet inom EU, 
inklusive krishantering och fredsfrämjande 
insatser, är under fortsatt stark tillväxt. 
Regeringen verkar för att Sverige skall vara 
pådrivande när det gäller utvecklingen av den 
Europeiska Unionen som global aktör. Det är 
angeläget att EU genom en bred och effektiv 
utrikespolitik står väl rustat för att möta de 
globala utmaningar som Europa och världen står 
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inför. Sverige avser att aktivt bidra till såväl den 
konceptuella som operativa utvecklingen av 
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhets-
politik.  

FN 

Sveriges starka stöd till FN är ett centralt 
element i svensk utrikespolitik. Regeringen 
eftersträvar en tydlig svensk röst i FN när det 
gäller såväl policyskapande som direkta insatser i 
fält. Sverige kommer att fortsätta att bidra till 
arbetet för att stärka och effektivisera FN och 
dess kärnverksamhet. Sverige fortsätter även att 
aktivt delta i reformprocesser för att på så sätt 
bidra till att stärka det kollektiva 
säkerhetssystemet och göra FN rustat för att ta 
sig an de globala utmaningarna. 

Sverige innehade fram till juni 2009 
ordförandeskapet för Burundi-kommittén inom 
ramen för FN:s fredsbyggande kommission. 
Mot bakgrund av erfarenheterna från detta 
ordförandeskap och som största givare till FN:s 
fredsbyggande fond (PBF) kommer Sverige 
fortsatt aktivt verka för att göra FN:s 
fredsbyggandearkitektur till ett effektivt verktyg 
för att överbrygga glappet mellan akuta 
krishanteringsinsatser och mer långsiktigt 
utvecklingsarbete. Sverige kommer även fortsatt 
att verka för att stärka FN:s medlingskapacitet 
inte minst genom Folke Bernadotteakademins 
utbildningsinsatser. Särskild uppmärksamhet 
kommer att ägnas åt uppföljningen av FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och 
säkerhet inkluderande kampen mot det sexuella 
våldet i konflikt.  

Efter en inledande institutionsuppbyggande 
fas i FN:s nya råd för mänskliga rättigheter 
(MR-rådet) är prioriteten att bidra till att rådet 
ska leva upp till sitt mandat att granska 
efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna och 
stödja förbättrad respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Sverige kommer att verka för att 
rådet, inklusive dess mekanism för universell 
granskning där bl.a. Sverige granskats i maj 2010, 
blir ett trovärdigt och effektivt instrument i det 
globala arbetet för de mänskliga rättigheterna. 
För att rådet ska vara relevant måste dess 
medlemmar leva upp till kriterierna för 
medlemskap när det gäller respekten för 
mänskliga rättigheter. Det är viktigt att rådet 
behandlar övergrepp inom länder på ett sätt som 

leder till verklig förbättring och implementering. 
Det internationella samfundet måste kunna svara 
på nya tematiska utmaningar, såsom i värnandet 
av hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i 
användandet av internet och andra nya 
kommunikationstekniker. Sverige vill vidare 
stärka integreringen av de mänskliga 
rättigheterna i det bredare FN-arbetet, inklusive 
i generalförsamlingen, fredsfrämjande insatser 
samt i FN:s fonder och program. Sverige 
fortsätter att driva ett stärkt jämställdhetsfokus i 
FN, genom etablerandet av den nya 
organisationen. 

Sverige kommer att fortsätta att arbeta aktivt 
för att stärka FN:s kapacitet och verksamhet på 
det humanitära området.  Sverige kommer också 
att stödja FN i dess ansträngningar för att 
samordna hela FN-systemets rättsstatsfrämjande 
verksamheter (idag fördelade över många FN-
organ). Vidare kommer Sverige ge fortsatt stöd 
till de internationella domstolarna, inklusive den 
Internationella brottmålsdomstolen (ICC), och 
andra insatser för att motverka straffriheten för 
folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser. 

FN:s fredsfrämjande insatser har ökat 
dramatiskt under senare år. De nya multi-
funktionella operationerna som FN beslutat om 
under det senaste året är omfattande och kräver 
bidrag från medlemsstaterna. Svensk medverkan 
i, och finansiering av, FN-beslutade insatser för 
fred och fredsbyggande kommer att vara en 
angelägen uppgift även i framtiden. Kostnaderna 
för denna verksamhet förutses öka ytterligare 
under kommande år. 

OSSE 

OSSE med sin vidsträckta medlemskrets, flexibla 
struktur och brett definierade syn på säkerhet, är 
ett viktigt forum för svensk utrikes- och 
säkerhetspolitik. Det s.k. Augustikriget i 
Georgien 2008 visade både på organisationens 
fortsatta relevans och dess begränsningar. 
Diskussionen om europeisk säkerhet hör hemma 
inom OSSE där det breda säkerhetsbegreppet, 
efterlevandet av gjorda åtaganden och den 
transatlantiska länken är viktiga delar. Sverige 
kommer att fortsätta verka för att stärka OSSE:s 
unika fredsfrämjande och konfliktförebyggande 
roll i regionen. Inte minst arbetet med 
demokratistärkande, inklusive valövervakning, 

22 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 5  

inom OSSE:s så kallade mänskliga dimension, är 
grundläggande aspekter av verksamheten. Stödet 
till OSSE:s institutioner, kontoret för 
demokratiska institutioner och mänskliga 
rättigheter (ODIHR), högkommissarien för 
frågor om nationella minoriteter (HCNM), 
medierepresentanten (RFOM) samt den 
särskilda representanten för bekämpning av 
människohandel, är centralt. Sverige kommer 
likaså att fortsätta stödja OSSE:s operativa 
fältnärvaro genom de olika fältkontoren. 
Mandaten för OSSE:s olika fältmissioner ska 
även framgent formuleras utifrån situationen i 
varje enskilt land med särskild inriktning på 
demokrati- och institutionsbyggande, inkl. 
ansvar för genomförande av val, utveckling av 
media, rättsväsende, mänskliga rättigheter och 
stöd till förtroendeskapande åtgärder mellan 
olika befolkningsgrupper. OSSE:s ökande 
verksamhet i bl.a. Centralasien och södra 
Kaukasien samt utvecklingen av organisationens 
polisverksamhet ställer krav på svensk 
medverkan och resurser. Miljö och säkerhet 
ägnas ökad uppmärksamhet i OSSE, vilket 
Sverige välkomnar.  

Europarådet 

Europarådet har en central roll i det europeiska 
samarbetet om mänskliga rättigheter, rätts-
statens principer och demokrati. Organisationen 
består idag av 47 medlemsländer. Europarådets 
struktur gör att organisationen har breda 
kontaktytor i Sverige med flera departement, 
myndigheter och det civila samhället. Sverige, 
som senast under 2008 var ordförande i 
ministerkommittén, prioriterar Europarådets 
kärnområden varvid Europakonventionen och 
dess tillämpning genom främst Europa-
domstolen är särskilt angeläget.  

Europarådet genomgår för närvarande en 
reformprocess syftande till att inrikta arbetet i 
högre grad på kärnområdena samt att göra 
organisationen mer effektiv och transparent. 
Reformer i den överbelastade Europadomstolen 
har intensifierats efter den 1 juni då det s.k. 
protokoll 14 trädde i kraft. Samordning inom det 
europeiska samarbetet är av stor vikt särskilt 

med EU, som finansierar en stor del av 
fältverksamheten, samt med OSSE och FN.  

OECD 

Sverige ska fortsatt utnyttja OECD som 
kunskapsorganisation och som forum för 
policydialog, särskilt när det gäller globa-
liseringsfrågor. Arbetet fokuseras på kärn-
områdena ekonomisk politik, handelspolitik, 
näringspolitik, utvecklingspolitik, miljöpolitik, 
utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik. 
Samstämmighet i utvecklingspolitiken, frågor 
rörande hållbar utveckling och klimat-
förändringar, är också frågor som ges hög 
prioritet liksom medlemskapsförhandlingarna 
med Ryssland. 

Barentsrådet och Arktiska rådet 

I oktober 2009 övertog Sverige för en 
tvåårsperiod ordförandeskapet i Barentsrådet. 
Under det svenska ordförandeskapet läggs fokus 
på bl.a. miljö-, energi-, råvaru-, och transport-
områdena. Det reguljära miljöministermötet 
kommer att genomföras mot slutet av den 
svenska ordförandeskapsperioden. Stor upp-
märksamhet kommer också att riktas mot hur 
övriga för samarbetet traditionella frågor, t.ex. på 
det sociala och kulturella området, ska drivas 
vidare.  

Under 2010 har förberedelserna inför Sveriges 
ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013 
påbörjats. Fokus kommer att ligga på att stärka 
det regionala cirkumpolära samarbetet kring den 
politiska och ekonomiska utvecklingen i Arktis 
mot bakgrund av effekterna av de omfattande 
klimatförändringar som redan märks tydligt där, 
och andra miljöhot. 

EAPR/PFF 

Sveriges samarbete med Nato sker på den 
militära alliansfrihetens grund. Samarbetet 
baseras på medlemskapet i Europeiska 
Partnerskapet (EAPR) och Partnerskapet för 
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fred (PFF) och omfattar också relationen mellan 
EU och Nato. Deltagande i Nato-ledda 
fredsfrämjande insatser utgör en central del i 
Sveriges relation med Nato. Sveriges samverkan 
med Nato är ett viktigt medel för att bidra till 
internationell fred och säkerhet, särskilt genom 
deltagande i Nato-ledda fredsfrämjande insatser. 

2.6.5 Utrikes- och säkerhetspolitisk 
forskning  

Forskning och andra insatser rörande Sveriges 
utrikes- och säkerhetspolitik är av vikt. Detta 
stärker generellt möjligheterna och förmågan att 
utforma och ta ställning till olika handlings-
alternativ. Det bidrar också till att stimulera den 
allmänna debatten kring utrikes- och 
säkerhetspolitiska frågor. Kvalificerad forskning 
ägnas också åt den säkerhetspolitiska 
utvecklingen liksom åt de förändringar som EU 
genomgår. 

Utrikespolitiska institutet (UI) fortsätter att 
spela en viktig roll för att öka kunskapen och 
främja intresset för internationella frågor. UI är 
också ett viktigt institut för att föra forskning 
och debatt kring utrikespolitiska och 
internationella frågor framåt. 

Stockholms internationella fredsforsk-
ningsinstitut (SIPRI) spelar samma betydelse-
fulla roll – också utanför Sveriges gränser – 
genom sin forskning, sina publikationer och sin 
utåtriktade verksamhet. Detta gäller inte minst 
frågor om nedrustning och icke-spridning, men 
även andra aktuella frågor på det säkerhets- och 
utrikespolitiska området. 

Forskningen om massförstörelsevapen vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gör det 
möjligt för FOI att lämna tekniskt stöd till 
regeringen i nedrustnings- och ickespridnings-
frågor. Den kompetens som finns samlad på 
FOI och det tekniska stöd som lämnas är av 
stort värde för regeringens möjligheter att 
bedriva en aktiv politik på området. 

Forskningsverksamheten vid Folke 
Bernadotteakademin spelar en betydelsefull roll 
när det gäller djupare kunskap om freds-
främjande arbete. Utvecklingen av den 
ackumulerade kunskapen kring såväl militär som 
civil krishantering kommer att vara värdefull. 

2.6.6 Nordiskt samarbete 

Gemensamma värderingar och en kulturell, 
språklig och geografisk närhet utgör grunden för 
det nordiska samarbetet. Samarbetet inom 
Norden och i närområdet är prioriterat av den 
svenska regeringen liksom viljan att stärka 
samarbetet i Östersjöregionen. Ett starkare och 
mer fokuserat samarbete stärker Nordens och 
Östersjöregionens möjligheter i en globaliserad 
värld. 

Globaliseringen har sedan statsministrarnas 
sommarmöte i Punkaharju, Finland 2007 varit en 
övergripande prioritering för det nordiska 
regeringssamarbetet. Inriktningen hittills på ett 
kunnigare, synligare och mer välmående Norden 
har stärkt både de nordiska länderna och 
regionen som helhet, men behöver följas upp 
med nya initiativ och höjda ambitioner. De 
senaste årens framgångsrika arbete med att ta 
bort gränshinder kommer även fortsättningsvis 
ha hög prioritet från svensk sida. Ökad mobilitet 
i Norden är ett genomgående tema i det 
nordiska samarbetet och ansträngningar för att 
undanröja och förhindra gränshinder sker 
parallellt på flera nivåer. För näringslivet har det 
blivit enklare att starta företag och rekrytera 
arbetskraft över gränserna. Medborgarnas krav 
på att kunna flytta, studera och arbeta med god 
social trygghet och tillgång till bland annat de 
sociala trygghetssystemen, ökar kontinuerligt. 
Det är mycket positivt för Norden att 
rörligheten ökar. Detta ställer samtidigt stora 
krav på samverkan mellan de nordiska länderna 
för att underlätta för medborgarna att röra sig 
över nationsgränserna. Åtgärder krävs även för 
att undvika att nya gränshinder uppstår. 
Fortsatta insatser krävs för att säkerställa de 
skandinaviska språkens centrala roll i det 
nordiska samarbetet. 

Det nordiska samarbetet kommer att ha en 
betydelsefull roll i genomförandet av EU:s 
Östersjöstrategi genom bidrag med expert-
kunnande inom ett flertal sakområden. 
Ambitionen är även att i andra sammanhang 
fortsatt verka för att stärka Norden i EU och 
EU i Norden. 

Nordiska ministerrådets samarbete med 
länder och organisationer i Nordens närområde 
fortsätter att utvecklas och stärkas. Samarbetet 
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med Estland, Lettland och Litauen samt med 
nordvästra Ryssland vägleds av riktlinjer som 
fokuserar på att utveckla samarbetet inom 
områden där länderna har ett gemensamt 
intresse. Det bör övervägas om formerna för 
fortsatt samverkan med de tre baltiska länderna 
och med nordvästra Ryssland kan utvecklas för 
att säkerställa största möjliga mervärde i 
samarbetet. En strategi för samarbetet med 
Vitryssland har antagits och ytterligare utökad 
samverkan övervägs. I samarbetet med den 
arktiska regionen är målet bland annat att bidra 
till att utveckla och förbättra livskvaliteten för 
ursprungsbefolkningen samt öka insatserna för 
att motverka klimatförändringarna i Arktis. 
Sverige innehar för närvarande det tvååriga 
ordförandeskapet i Barentsrådet och kommer 
under 2011 även att överta det tvååriga 
ordförandeskapet i Arktiska rådet. 

Med utgångspunkt i den tidigare norske 
utrikes- och försvarsministern Thorvald 
Stoltenbergs rapport om säkerhets- och 
försvarssamarbete i Norden, samordnar Sverige 
bland annat arbetet med att konkretisera hur 
samverkan mellan de nordiska ländernas 
ambassader kan utvecklas framöver.  

Föreningen Nordens verksamhet är värdefull 
och fyller en viktig funktion då det gäller att 
sprida information om Norden och stärka det 
nordiska samarbetets folkliga förankring. 
Föreningen är också en viktig samarbetspartner i 
genomförandet av samnordiska aktiviteter och 
program.  

2.6.7 Konsulär verksamhet 

Det författningsstyrda konsulära biståndet är en 
kärnverksamhet för utrikesförvaltningen. 
Verksamhetens prioriterade mål är bl.a. att 
snabbt och effektivt bistå svenska medborgare 
samt i vissa fall utländska medborgare fast 
bosatta i Sverige som råkar i nöd vid besök 
utomlands. Beredskap måste även finnas för att 
hantera större kriser och katastrofer utomlands 
som drabbar svenska medborgare och i 
förekommande fall, svenska medborgares 
utländska familjemedlemmar, i Sverige bosatta 
utlänningar, nordiska medborgare och EU-
medborgare. I detta ingår samverkan med 
svenska myndigheter. 

Regeringens proposition (2009/10:98) Lagen 
om konsulära katastrofinsatser överlämnades i 

slutet  av februari i år till  riksdagen. Lagen 
antogs av riksdagen i slutet av april och har trätt i 
kraft 1 augusti 2010. 

Lagen reglerar vilket ansvar svenska staten har 
för att hjälpa svenskar. Utgångspunkten är att 
resenären har ett ansvar vid resa utomlands. 
Statens ansvar är att ha en organisation och en 
beredskap för att kunna gripa in och stötta 
enskilda vid kris- eller katastrofsituationer 
utomlands då många människor med anknytning 
till Sverige drabbas. Den enskilde resenären blir, 
om statens skulle ingripa, skyldig att ersätta 
statens kostnader som uppstått när han eller hon 
transporterats eller fått hälso- och sjukvård. 

2.6.8 Sverigefrämjande i utlandet 

Sverigefrämjandet, som inkluderar Sverige-
informationen, handels- och investerings-
främjandet och Sverigeprofilering till stöd för 
främjandet, tillhör utrikesförvaltningens huvud-
uppgifter. Syftet med det allmänna 
Sverigefrämjandet är att synliggöra Sverige, de 
värden landet står för och de möjligheter det 
erbjuder. Sverige ska uppfattas som ett 
utvecklingsinriktat land på människors och 
miljöns villkor. Målet är att bidra till ökad 
kunskap, intresse och förtroende för Sverige i 
utlandet och därmed bidra till ökad tillväxt och 
sysselsättning. Se även under utgiftsområde 24 
Näringsliv, Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande.  

Svenska institutets (SI) verksamhet bedrivs 
inom ramen för offentlig diplomati – att förstå, 
informera, påverka och bygga upp relationer 
med kultur-, samhälls- och näringsliv, med 
studenter och forskare och med allmänheten i 
andra länder. Genom strategisk kommunikation 
och relationsskapande verksamhet ska 
kännedomen om och förtroendet för Sverige 
öka, internationella nätverk etableras och en 
positiv miljö skapas för förverkligande av 
svenska internationella målsättningar. Institutets 
uppdrag spänner över utrikespolitik, 
utvecklings- och reformsamarbete samt 
utbildningspolitik. SI har idag uppdrag från fem 
departement och verksamheten berör sektorer 
som kultur och samhälle, utbildning och 
forskning, näringsliv och innovation, samt 
demokrati och global utveckling. 

Svenska institutet och de svenska 
utlandsmyndigheterna främjar tillsammans med 
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övriga berörda organisationer kontakterna 
mellan utländska och svenska företrädare för 
samhällsliv, näringsliv, kultur och forskning. 
Under 2011 kommer SI att genomföra 
aktiviteter, såväl basverksamhet som vissa 
riktade insatser, i syfte att främja svenska 
intressen i omvärlden, öka kunskapen om 
Sverige i utlandet och utbytet med andra länder 
inom olika områden. SI:s verksamhet är central 
för att bygga upp relationer mellan Sverige och 
andra länder inom strategiska områden.  

2.6.9 Samarbete inom Östersjöregionen 

Medel för samarbete inom Östersjöregionen har 
avsatts sedan budgetåret 2005. Sedan dess har 
mycket förändrats. En viktig händelse är bl.a. att 
EU har fattat beslut om en strategi för 
Östersjöregionen, vilket skedde under svenskt 
ordförandeskap hösten 2009. Utrikesdeparte-
mentet har låtit göra en översyn för att ta fram 
förslag på hur dessa medel kan användas mer 
effektivt för samarbete inom Östersjöregionen 
samt hur detta samarbete bäst bör genomföras. 
Förslaget kommer nu att beredas och resultatet 
kan påverka framför allt verksamheten inom 
Sidas Östersjöteam samt Svenska institutets 
Visbyprogram och Ledarskapsprogram.  

Sidas samarbete med Ryssland på miljö-
området kommer att fortsätta på samma nivå 
som 2010 med främst vattenreningsprojekt med 
fokus på S:t Petersburg/Leningrads län och 
Kaliningrad. Andra insatser avser bl.a. Komi och 
Archangelsk. Sidas stöd till mänskliga rättigheter 
och demokrati i Ryssland avses öka betydligt 
från år 2010. Regeringen har nyligen beslutat om 
en strategi för samarbetet. Demokratisamarbetet 
ska huvudsakligen, men inte uteslutande, 
genomföras i nordvästra Ryssland och i första 
hand genomföras inom media, jämställdhet och 
partinära samarbete. Stöd till mänskliga 
rättigheter kan även lämnas till insatser i norra 
Kaukasus. 

Verksamheter inom Östersjöstaternas råd 
som Sverige särskilt prioriterar är arbetet mot 
människohandel i Östersjöregionen och en 
utbildningsinsats till stöd för reformeringen av 

undervisningen vid två ryska högskolor i Pskov. 
Sverige är också drivande i utvecklingen av olika 
partnerskap och andra samarbeten inom ramen 
för Nordliga dimensionen. 

2.7 Budgetförslag 

2.7.1 1:1 Avgifter till internationella 
organisationer 

Tabell 2.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 1 448 554    

2012 Beräknat 1 448 554    

2013 Beräknat 1 448 554    

2014 Beräknat 1 448 554    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslagets ändamål är att finansiera vissa 
obligatoriska avgifter som Sverige är folkrättsligt 
bundet att betala via sitt medlemskap i bl.a. 
följande organisationer: Förenta nationerna 
(FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet 
och samarbete i Europa (OSSE), Nordiska 
ministerrådet och Organisationen för ekono-
miskt samarbete och utveckling (OECD). 
Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen 
innebär också ett åtagande att bidra till vissa 
kostnader inom ramen för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Belast-
ningen på anslaget påverkas såväl av valutakurs-
fluktuationer som av antalet freds- och säker-
hetsfrämjande insatser. Medel för detta ändamål 
fanns till och med budgetåret 2010 under 
anslaget 1:1 Bidrag till vissa internationella 
organisationer. Den nya hantering av 
valutakursförändringar rörande avgifter till 
internationella organisationer som regeringen 
tillämpar från och med 2011 har i detta fall 
medfört att ett nytt anslag skapats. Det tidigare 
anslaget blir från och med 2011 ett äldreanslag.  

Kostnader för Sveriges ordförandeskap i 
Arktiska Rådet 2011-2013 belastar anslaget. 
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Regeringens överväganden 

Stödet till de organisationer Sverige är medlem i 
är centralt i svensk utrikespolitik.  

Regeringen föreslår att 1 448 554 000 kronor 
anvisas för anslaget för 2011. 

 
Tabell 2.5 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 1:1 
Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:   

Beslut    

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 236 454 1 236 454 1 236 454 1 236 454

Övrigt 212 100 212 100 212 100 212 100

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 448 554 1 448 554 1 448 554 1 448 554

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

2.7.2 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet 

Tabell 2.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
124 774 

 

   
Anslags- 
sparande 11 820

 
2010 

 
Anslag 

 
137 199 

 

1 
Utgifts- 
prognos 131 376

2011 Förslag 137 844     

2012 Beräknat 139 294 2  

2013 Beräknat 141 128 3  

2014 Beräknat 143 724 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 137 843  tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 137 844  tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 137 652 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget gör det möjligt att stödja konkreta 
freds- och säkerhetsfrämjande insatser inom 
ramen för FN, EU, OSSE, Europarådet, eller 
annat bilateralt eller mellanstatligt organ eller 
arrangemang. Anslaget gör det även möjligt att 

ställa militärobservatörer, poliser, domare, 
åklagare och kriminalvårdspersonal samt 
experter inom missionsstöd och andra experter 
till förfogande för deltagande i fredsbevarande 
och annan freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet. Insatsernas karaktär varierar och 
kan innefatta bl.a. medling, rådgivning, 
förhandlingsstöd, övervakningsverksamhet, ut-
bildningsinsatser, förtroendeskapande åtgärder, 
säkerhetssektorreformer, skydd av mänskliga 
rättigheter, stärkande av rättsstaten, insatser för 
att stödja kvinnors deltagande i fredsfrämjande 
och återuppbyggnad, stöd till humanitär 
verksamhet och sanktionsövervakning. Anslaget 
används även för särskilda insatser såsom stöd 
till studier, seminarier, konferenser och andra 
projekt inom det freds- och säkerhetsfrämjande 
området. Stöd ges vidare till såväl svenska som 
utländska enskilda organisationer och 
institutioner som verkar inom dessa områden, 
liksom inom folkrätt och mänskliga rättigheter. 
Därutöver ges även stöd till rent bilaterala 
insatser för fredsprocesser.  

Sveriges medverkan i militära internationella 
fredsfrämjande förbandsinsatser finansieras 
genom anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap. Inom utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd, finansieras freds-, 
säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande 
insatser av civil karaktär i utvecklingsländer. 

Regeringens överväganden 

Sverige kommer även fortsättningsvis delta brett 
i konkreta freds- och säkerhetsfrämjande 
insatser samt även ge prioritet till stöd och 
deltagande i andra freds- och säkerhetsfrämjande 
insatser såsom medlingsinsatser, rådgivning, 
förhandlingsstöd, utbildningsinsatser, för-
troendeskapande åtgärder, säkerhetssektor-
reformer m.m. Utöver detta kommer det inom 
anslaget även fortsättningsvis att vara viktigt att 
genomföra strategiska insatser som har som mål 
att främja långsiktig utveckling och hållbar fred.  

Regeringen föreslår att 137 844 000 kronor 
anvisas för anslaget för 2011. 

 

27 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 5  

 
Tabell 2.7 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 1:2 
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 139 199 139 199 139 199 139 199

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 645 2 116 3 977 6 814

Beslut -2 000 -2 021 -2 048 -2 088

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -201

Förslag/ 
beräknat 
anslag  137 844 139 294 141 128 143 724

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneförändring .Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras.  
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

2.7.3 1:3 Nordiskt samarbete 

Tabell 2.8 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
18 715 

 

   
Anslags- 
sparande 564

 
2010 

 
Anslag 

 
13 995 

 

1 
Utgifts- 
prognos 13 683

2011 Förslag 13 995    

2012 Beräknat 13 995    

2013 Beräknat 13 995    

2014 Beräknat 13 995    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Under anslaget anvisas medel för olika ändamål 
som anknyter till nordiskt samarbete. Medel 
under anslaget används till kostnader för 
Sveriges deltagande i samarbete inom ramen för 
Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) 
och Nordiska samarbetskommittén (NSK) m.fl. 
nordiska samarbetsorgan samt till visst övrigt 
nordiskt bilateralt och multilateralt samarbete. 
Från anslaget utbetalas även medel till 
Föreningen Norden. Bidraget används till 
Föreningen Nordens allmänna verksamhet, för 
informationsverksamhet och kultur- och 
utbildningsinsatser. Därutöver används medel 
under anslaget för att främja andra nordiska 
samarbetsprojekt däribland gränsregionalt 
samarbete.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 13 995 000 kronor 
anvisas för anslaget för 2011. 

 
Tabell 2,9 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 1:3 
Nordiskt samarbete 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 13 995 13 995 13 995 13 995

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  13 995 13 995 13 995 13 995

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

2.7.4 1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda 
utomlands samt diverse kostnader 
för rättsväsendet 

Tabell 2.10 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 992 

 

   
Anslags- 
sparande 949

 
2010 

 
Anslag 

 
3 826 

 

1 
Utgifts- 
prognos 3 741

2011 Förslag 3 826    

2012 Beräknat 3 826    

2013 Beräknat 3 826    

2014 Beräknat 3 826    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används huvudsakligen för konsulärt 
ekonomiskt bistånd samt den s.k. barnfonden. 
Verksamheten är författningsreglerad och 
efterfrågestyrd.  

Det konsulära biståndet omfattar tillfälligt 
ekonomiskt bistånd i form av lån till nödställda 
svenska medborgare samt i vissa fall utländska 
medborgare fast bosatta i Sverige avseende 
kostnader i samband med hemresa vid t.ex. 
allvarlig sjukdom, olyckor och dödsfall liksom 
bistånd åt brottsoffer och visst rättsskydd i 
särskilda fall. Anslaget belastas vidare av 
kostnader för evakuering av svenska 
medborgare, och i förekommande fall, svenska 
medborgares utländska familjemedlemmar, i 
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Sverige bosatta utlänningar, nordiska 
medborgare och EU-medborgare i samband med 
krissituationer (jfr. lagen om konsulära 
katastrofinsatser). Även kostnader i samband 
med terrorattacker och naturkatastrofer 
utomlands när svenska intressen drabbas belastar 
anslaget. 

När det gäller bortförda och kvarhållna barn i 
utlandet belastas anslaget av kostnader för 
återförandet till hemviststaten av barn som 
olovligen förts bort eller kvarhållits i strid mot 
en vårdnadsrätt, kostnader som har till syfte att 
främja rätten till umgänge mellan barn och 
föräldrar, samt kostnader för centralmyndig-
heten att anordna och deltaga i kurser och 
seminarier i syfte att informera och samråda om 
dessa frågor. För tillämpningen av såväl 1980 års 
Haagkonvention (SÖ 1989:7) som 1980 års 
Europarådskonvention (SÖ1989:8) gäller lagen 
(1989:14) om erkännande och verkställighet av 
utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
överflyttning av barn samt förordningen 
(1989:177) om erkännande och verkställighet av 
utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om 
överflyttning av barn samt Bryssel II-
förordningen (rådets förordning (EG) nr 
2201/2003).  

Dessutom belastas anslaget av kostnader i 
samband med rättegång inför internationell 
domstol eller i liknande organ där svenska staten 
är part eller deltar på annat liknande sätt. 

Anslaget belastas även av kostnader att 
användas för särskilda informationsinsatser 
riktade till utlandsresenärer. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 3 826 000 kronor anvisas 
för anslaget för 2011. 

 
Tabell 2.11 Härledning av anslagsnivå 2011-2014, för 1:4 
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse 
kostnader för rättsväsendet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 3 826 3 826 3 826 3 826

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 826 3 826 3 826 3 826

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

2.7.5 1:5 Inspektionen för strategiska 
produkter 

Tabell 2.12 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 25 868

 

   
Anslags- 
sparande 1 439

 
2010 

 
Anslag 27 174

 

1 
Utgifts- 
prognos 27 279

2011 Förslag 27 312     

2012 Beräknat 27 580 2  

2013 Beräknat 27 965 3  

2014 Beräknat 28 570 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 27 312  tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 27 312  tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 27 274 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för Inspektionen för 
strategiska produkters (ISP) förvaltnings-
kostnader. ISP är förvaltningsmyndighet för 
ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om 
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krigsmateriel och lagen (2000:1064) om kontroll 
av produkter med dubbla användningsområden 
och av tekniskt bistånd, om inte någon annan 
myndighet har detta till uppgift. Inspektionen är 
därtill nationell myndighet med de uppgifter 
som följer av lagen (1994:118) om inspektioner 
enligt Förenta nationernas konvention om 
förbud mot kemiska vapen och förordningen 
(1997:121) om inspektioner enligt Förenta 
nationernas konvention om förbud mot kemiska 
vapen m.m. Inspektionen ska också fullgöra de 
uppgifter som myndigheten tilldelas enligt 
sådana förordningar om ekonomiska sanktioner 
som beslutas av Europeiska gemenskapen, enligt 
beslut som regeringen meddelar med anledning 
av sådana förordningar eller enligt föreskrifter 
som regeringen beslutar med stöd av lagen 
(1996:95) om vissa internationella sanktioner. 
Inspektionen har till sitt förfogande det 
parlamentariskt sammansatta exportkontroll-
rådet och ett teknisk-vetenskapligt råd. 
Kostnaderna för större delen av verksamheten 
täcks av avgifter som redovisas mot särskild 
inkomsttitel på statsbudgeten.  

Regeringens överväganden 

Vissa delar av inspektionens verksamhets-
kostnader ska inte täckas av avgifter. Det gäller 
internationell verksamhet som inte är kopplad 
till tillstånds- och tillsynsarbetet,  inklusive 
exportkontrollstöd utomlands, samt den 
verksamhet som inspektionen bedriver som 
behörig myndighet för genomförandet av vissa 
internationella sanktioner.  

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 27 312 000 kronor 
anvisas för anslaget för år 2011. 

 

 
Tabell 2.13 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 27 174 27 174 27 174 27 174

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 147 415 800 1 445

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 51 51 52 13

Förslag/ 
beräknat 
anslag  27 312 27 580 27 965 28 570

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneförändring. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

2.7.6 1:6 Forskning, utredningar och 
andra insatser rörande 
säkerhetspolitik och nedrustning 

Tabell 2.14 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
53 066 

 

   
Anslags- 
sparande 1 567

 
2010 

 
Anslag 

 
54 994 

 

1 
Utgifts- 
prognos 52 944

2011 Förslag 55 757    

2012 Beräknat 55 757    

2013 Beräknat 55 757    

2014 Beräknat 55 757    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
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Anslaget används för bidrag till sådan 
verksamhet som främjar svensk utrikespolitik, 
framför allt vad avser nedrustnings-, icke-
spridnings- och säkerhetspolitik. Syftet är dels 
att ge stöd till organisationer m.fl. för att främja 
kompetensen i nedrustnings- och säkerhets-
politiska frågor, dels att finansiera särskilda 
forskningsaktiviteter vid t.ex. Utrikespolitiska 
institutet (UI), Försvarshögskolan (FHS) och 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Vidare 
används anslaget för stöd till information och 
studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande 
utveckling, som disponeras och handläggs av 
Folke Bernadotteakademin, samt forskning om 
Raoul Wallenberg.  

Regeringens överväganden 

Det är regeringens bedömning att den 
verksamhet som finansieras under anslaget 
fortsätter att vara relevant för svensk 
nedrustnings-, ickespridnings- och säkerhets-
politik.  

Regeringen föreslår att 55 757 000 kronor 
anvisas för anslaget för 2011. 

 
Tabell 2.15 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande 
säkerhetspolitik och nedrustning 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 54 994 54 994 54 994 54 994

Förändring till följd av:   

Beslut    

Överföring 
till/från andra 
anslag    

Övrigt 763 763 763 763

Förslag/ 
beräknat 
anslag  55 757 55 757 55 757 55 757

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 

 

2.7.7 1:7 Bidrag till Stockholms 
internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI) 

Tabell 2.16 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 20 843

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 23 489

 

1 
Utgifts- 
prognos 23 166

2011 Förslag 23 787     

2012 Beräknat 23 787     

2013 Beräknat 23 787     

2014 Beräknat 23 787     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för bidrag till vetenskaplig 
forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av 
betydelse för internationell fred och säkerhet vid 
SIPRI. Syftet med forskningen är att bidra till 
förståelsen av förutsättningarna för fredliga 
lösningar av konflikter och för en stabil fred. 

Regeringens överväganden 

Utvecklingen av den säkerhetspolitiska 
dagordningen innebär ett fortsatt fokus på de 
områden inom vilka SIPRI:s expertis är av 
betydande relevans. SIPRI bör fortsätta sina 
ansträngningar att söka extern finansiering på 
alla forskningsområden.  

Regeringen föreslår att 23 787 000 kronor 
anvisas för anslaget för 2011. 
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Tabell 2.17 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 
1:7 Bidrag till Stockholms internationella 
fredsforskningsinstitut (SIPRI) 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 21 489 21 489 21 489 21 489

Förändring till följd av:  

Beslut 2 000 2 000 2 000 2 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 298 298 298 298

Förslag/ 
beräknat 
anslag  23 787 23 787 23 787 23 787

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

2.7.8 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska 
institutet 

Tabell 2.18 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
12 747 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
13 143 

 

1 
Utgifts- 
prognos 12 945

2011 Förslag 13 325    

2012 Beräknat 13 325    

2013 Beräknat 13 325    

2014 Beräknat 13 325    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för bidrag till Utrikespolitiska 
institutet (UI). Syftet med UI:s verksamhet 
inom utrikes- och säkerhetspolitiken är att 
främja intresset för internationella frågor samt 
öka kunskapen om detta ämne genom forskning 
och information till allmänheten. 

Regeringens överväganden 

Bedömningen är att UI spelar en viktig roll för 
att öka kunskapen om och främja intresset för 
internationella frågor bland allmänheten. UI 
bidrar också till en öppen debatt i Sverige om 
utrikespolitiska frågor. UI:s verksamhet är 
värdefull i ett samhälle präglat av ökad 
internationalisering och medvetenhet om 
utrikespolitiska och internationella frågor. UI:s 
verksamhet vad avser information till 
allmänheten bör prioriteras. 

Regeringen föreslår att 13 325 000 kronor 
anvisas för anslaget för 2011. 

 
Tabell 2.19 Härledning av anslagsmedel 2011-2014. för 
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 13 143 13 143 13 143 13 143

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 182 182 182 182

Förslag/ 
beräknat 
anslag  13 325 13 325 13 325 13 325

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 

2.7.9 1:9 Svenska institutet 

Tabell 2.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
90 188 

 

   
Anslags- 
sparande 634

 
2010 

 
Anslag 

 
91 273 

 

1 
Utgifts- 
prognos 89 855

2011 Förslag 92 551    

2012 Beräknat 93 458 2 

2013 Beräknat 94 761 3 

2014 Beräknat 95 732 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 92 551  tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 92 551  tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 91 423  tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Svenska institutets (SI) 
kostnader för bl.a. uppgiften att sprida 
information och kunskap om Sverige i utlandet 
samt främja samarbete och långsiktiga relationer 
med andra länder inom områdena kultur och 
samhällsliv. Verksamheten genomförs i sam-
verkan med bl.a. den svenska utrikesförvalt-
ningen samt svenska och utländska 
samarbetspartners. 

SI har därutöver anslag för samarbete inom 
Östersjöregionen (utgiftsområde 5), bistånds-
relaterade insatser i Östeuropa samt 
gäststipendie- och utbytesverksamhet med 
utvecklingsländer (utgiftsområde 7) och för 
verksamhet inom utbildningsområdet 
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(utgiftsområde 16). Till detta kommer särskilda 
uppdrag. 

Totalt anvisade medel till SI från 
statsbudgeten uppgick 2010 till 216 186 000 
kronor, varav anslaget 1:9 utgjorde 91 273 000 
kronor. 

 
Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 2.21 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet 
 
Sweden Bookshop 

Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 3 032 3 246 - 214

(varav tjänsteexport)   

Prognos 2010 3 300 3 000 300

(varav tjänsteexport)   

Budget 2011 3 200 3 000 200

(varav tjänsteexport)   

 

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop 
vid Svenska institutet är full kostnadstäckning. 

Beställningsbemyndiganden om ekonomiska 
åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringens bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:9 Svenska institutet 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 8 000 000 kronor under 2012–2014. 
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Tabell 2.22 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 1 

Ingående åtaganden 4 097 2 369 6 000 7 000 4 000 

Nya åtaganden 2 369 6 000 6 000   

Infriade åtaganden 4 097 2 369 5 000 3 000 4 000 

Utestående åtaganden 2 369 6 000 7 000 4 000 0 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 10 000 7 000 8 000   

1 Avser ett enskilt år, dvs. 2013, eller flera år 2013-2014. 

 

Skälen för regeringens förslag: SI:s bemyn-
diganderam avser rese- och uppehållsbidrag till 
utsända lektorer inom svenskundervisningen 
och till fleråriga stipendieprogram inom 
utgiftsområdet.  

Regeringens överväganden 

SI ska med sin speciella kompetens på samhälls- 
och kulturområdet fortsätta att ge de 
Sverigefrämjande insatserna ett kulturellt 
budskap och en intellektuell dimension. 

I samband med att nya regler för 
arbetskraftsinvandring till Sverige infördes 
(prop. 2007/08:147) fick SI 2009 i uppdrag att 
skapa en internetbaserad informationssida för 
arbetssökande tredjelandsmedborgare samt att 
vara samordnande myndighet för övriga 
informationsinsatser. För en fortsättning av 
uppdraget ökas anslaget med 1 000 000 kronor 
under 2011-2013. Beloppet finansieras genom 
motsvarande minskning av det under 
utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 1:3 
Migrationspolitiska åtgärder. 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 92 551 000 kronor 
anvisas för anslaget för år 2011. 

 
Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 
1:9 Svenska institutet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 91 273 91 273 91 273 91 273

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 378 1 276 2 567 4 698

Beslut 1 000 1 010 1 024 0

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3  -134

Förslag/ 
beräknat 
anslag  92 551 93 458 94 761 95 732

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneförändring. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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2.7.10 1:10 Information om Sverige i 
utlandet 

Tabell 2.24 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
15 314 

 

   
Anslags- 
sparande -406

 
2010 

 
Anslag 

 
15 843 

 

1 
Utgifts- 
prognos 15 092

2011 Förslag 14 475     

2012 Beräknat 14 475     

2013 Beräknat 14 475     

2014 Beräknat 14 475     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används framför allt till av regeringen 
prioriterade främjande- och informations-
insatser, som i huvudsak genomförs av 
utlandsmyndigheterna och Svenska institutet. 
Flertalet av projekten initieras av myndigheterna 
själva i samarbete med nationella och lokala 
parter. Anslaget används också till inbjudningar 
av journalister till Sverige. Främjandet är i dag en 
av utrikesförvaltningens huvuduppgifter. 
Utlandsmyndigheterna har en central roll i 
denna verksamhet.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 14 475 000 kronor 
anvisas för anslaget för 2011. 

 
Tabell 2.25 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 
1:10 Information om Sverige i utlandet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 15 843 15 843 15 843 15 843

Förändring till följd av:   

Beslut -1 368 -1 368 -1 368 -1 368

Överföring 
till/från andra 
anslag    

Övrigt    

Förslag/ 
beräknat 
anslag  14 475 14 475 14 475 14 475

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 

 

2.7.11 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen 

Tabell 2.26 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 138 626

 

   
Anslags- 
sparande 5 661

 
2010 

 
Anslag 167 415

 

1 
Utgifts- 
prognos 166 492

2011 Förslag 170 415     

2012 Beräknat 173 415     

2013 Beräknat 173 415     

2014 Beräknat 173 415     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35), och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

Ändamålet med anslaget är att främja integration 
och samverkan kring Östersjön. Från anslaget 
finansieras bl.a. verksamheten vid Sidas 
Östersjöteam, grannlandssamarbete med 
Ryssland avseende miljö samt mänskliga 
rättigheter och demokrati, Svenska institutets 
Visbyprogram och Ledarskapsprogram i 
regionen samt insatser inom ramen för 
Östersjöstaternas råd, Barentsrådet, Arktiska 
rådet och Nordliga dimensionen. 

För anslagsdelen som Svenska institutet 
disponerar får högst 7 300 000 kronor användas 
för förvaltningskostnader. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:11 Samarbete inom 
Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 147 000 000 kronor 
under 2012–2014. 
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Tabell 2.27 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 1 

Ingående åtaganden 35 722 32 646 112 323 142 823 78 323 

Nya åtaganden 27 674 110 000 103 500   

Infriade åtaganden -30 750 30 323 73 000 64500 78 323 

Utestående åtaganden 32 646 112 323 142 823 78 323 0 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 127 000 127 000 147 000   

1 Avser ett enskilt år, dvs. 2013, eller flera år 2013-2014. 

 

Skälen för regeringens förslag: Myndigheter 
som omfattas av bemyndiganderamen är Sida, 
Svenska institutet och Regeringskansliet. 
Åtaganden består bl.a. av fleråriga stipendier 
samt långsiktiga insatser på miljöområdet samt 
inom mänskliga rättigheter och demokrati.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökar med 
3 000 000 kronor år 2011 med anledning av 
införandet av studieavgifter för utländska 
studenter i enlighet med proposition 2009/10:65. 
Medlen avses finansiera avgifter för studenter 
från Ukraina och Vitryssland inom ramen för 
Svenska institutets Visbyprogram. Finansie-
ringen sker genom avräkning mot bistånds-
ramen.  

Från år 2012 beräknas anslaget öka med 
ytterligare 3 000 000 kronor av samma skäl.  

Regeringen föreslår att 170 415 000 kronor 
anvisas för anslaget för år 2011. 

 
Tabell 2.28 Härledning av anslagsnivån 2011-2014, för 
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 167 415 167 415 167 415 167 415

Förändring till följd av:  

Beslut 3 000 6 000 6 000 6 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  170 415 173 415 173 415 173 415

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att för 2011 

utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000 
kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigs-
fara eller andra utomordentliga för-
hållanden föreligger (avsnitt 3.3), 

2. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Försvarsmakten för 2011–2013 (avsnitt 
3.6.3), 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar besluta om beställningar som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst  
44 800 000 000 kronor under perioden 
2012-2019 (avsnitt 3.6.3), 

4. godkänner vad regeringen föreslår om 
anskaffning av materielprojekt under 2011 
(avsnitt 3.6.3), 

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveck-
ling m.m. av materiel och anläggningar 
besluta om beställningar som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 
15 100 000 000 kronor under perioden 
2012-2019 (avsnitt 3.6.4), 

6. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
om kredit på räntekonto i Riksgälds-
kontoret intill ett belopp av 15 500 000 000 
kronor för att tillgodose Försvarets 
materielverks behov av rörelsekapital 
(avsnitt 3.6.11), 

7. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
om kredit på räntekonto i Riksgälds-
kontoret intill ett belopp av 3 000 000 000 
kronor för att tillgodose Försvarsexport-
myndighetens behov av rörelsekapital 
(avsnitt 3.6.13), 

8. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Kustbevakningen för 2011–2013 (avsnitt 
4.10.1), 

9. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra naturolyckor ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 
under perioden 2012-2014 (avsnitt 4.10.2), 

10. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om 
beställningar som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 560 000 000 kronor under 
perioden 2012-2017 (avsnitt 4.10.4), 

11. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
om lån i Riksgäldskontoret för beredskaps-
investeringar inom ramen för Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps verksam-
het intill ett belopp av 500 000 000 kronor 
(avsnitt 4.10.4), 

12. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
om lån i Riksgäldskontoret för beredskaps-
investeringar inom ramen för Social-
styrelsens verksamhet intill ett belopp av 
350 000 000 kronor (avsnitt 4.10.4), 
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13. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap för 2011-2013 (avsnitt 4.10.7), 

14. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 

framtida anslag på högst 90 000 000 kronor 
under perioden 2012–2015 (avsnitt 5.6), 

15. för 2011 anvisar anslagen under utgiftsom-
råde 6 Försvar och samhällets krisbered-
skap enligt följande uppställning:  

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap Ramanslag 21 175 190

1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser Ramanslag 2 310 834

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar Ramanslag 9 125 855

1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar Ramanslag 6 639 196

1:5 Forskning och teknikutveckling Ramanslag 737 031

1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Ramanslag 24 900

1:7 Officersutbildning m.m. Ramanslag 254 548

1:8 Försvarets radioanstalt Ramanslag 723 343

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut Ramanslag 162 005

1:10 Nämnder m.m. Ramanslag 5 801

1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. Ramanslag 78 925

1:12 Försvarsexportmyndigheten Ramanslag 80 000

1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen Ramanslag 8 860

1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet Ramanslag 13 040

2:1 Kustbevakningen Ramanslag 999 336

2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor Ramanslag 59 850

2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. Ramanslag 21 080

2:4 Krisberedskap Ramanslag 1 154 178

2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet Ramanslag 122 000

2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal Ramanslag 178 000

2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ramanslag 988 046

2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF Ramanslag 45 024

2:9 Statens haverikommission Ramanslag 40 000

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten Ramanslag 309 452

4:1 Elsäkerhetsverket Ramanslag 49 624

Summa  45 306 118
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2 Utgiftsområde 6 

2.1 Omfattning

För att återspegla den verksamhet som 
finansieras från utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap, har regeringen valt 
att i budgetpropositionen dela in utgifts-
områdets verksamhet i fyra undergrupper; 
Försvar (anslag 1:1 till 1:14), Samhällets kris-
beredskap (anslag 2:1 till 2:9), Strålsäkerhet 
(anslag 3:1) samt Elsäkerhet (anslag 4:1). 
Resultatredovisning och inriktning för den 
sistnämnda undergruppen framgår av budget-
propositionens volym 11, utgiftsområde 21 
Energi. Inom utgiftsområdet skapas tre nya 

anslag; anslag 1:13 Försvarsunderrättelse-
domstolen, anslag 1:14 Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten och anslag 
2:9 Statens haverikommission. 

På vårtilläggsbudgeten för 2010 (prop. 
2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 
2009/10:348) inrättades ett nytt anslag för 
Försvarsexportmyndigheten.  

Figuren nedan visar fördelningen i de fyra 
undergrupperna samt hemvisten för de 
myndigheter vars verksamhet avses att 
finansieras inom utgiftsområde 6 under 2011.

 
 

Försvar Samhällets 
krisberedskap

- Försvarsmakten inkl. 
MUST
- Försvarets          
materielverk
- Totalförsvarets 
forskningsinstitut
- Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet
- Försvarsexport-
myndigheten

- Officersutbildning, 
Försvarshögskolan
(Utbildningsdep.)

UO6 Försvar och samhällets 
krisberedskap

- Försvarets radioanstalt
- Statens inspektion för 
försvarsunderrättelse-
verksamheten
- Försvarsunderrättelse-
domstolen

- Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap
- Kustbevakningen
- Statens haverikommission 

Strålsäkerhet
(Miljö-

departementet)

Elsäkerhet
(Närings-

departementet)

- Strålsäkerhets-
myndigheten

- Elsäkerhets-
verket

Försvarsdepartementet 
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2.2 Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag 

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

Försvar 37 698 41 454 39 642 41 340 42 065 42 915 44 244

Samhällets krisberedskap 3 762 3 674 3 851 3 608 3 551 3 582 3 648

Strålsäkerhet 301 329 323 309 313 317 324

Elsäkerhet 50 45 44 50 51 52 53

Äldreanslag  296 0 1 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap 42 106 45 502 43 862 45 306 45 980 46 866 48 268

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
Prognosen för 2010 visar på ett underutnytt-
jande jämfört med budgeten. Detta beror i 
huvudsak på att leveranser av vissa materiel-
system till Försvarsmakten har senarelagts. 

 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 45 501 45 501 45 501 45 501

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 -142 424 1 088 2 089

Beslut -255 -268 -128 15

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 51 46 45 48

Övrigt 3 151 277 360 614

Ny ramnivå  45 306 45 980 46 866 48 268
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

2.3 Ekonomisk styrning m.m. 

Implementeringen av den försvarspolitiska 
inriktningen som riksdagen beslutat fortsätter 
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292). Regeringen bedömer att omställ-
ningen kan ske inom oförändrade ekonomiska 
ramar för området Försvar för 2011 liksom 
under resten av mandatperioden dvs. fram till 
nästa inriktningsbeslut. Att uppnå ett mer 
användbart och tillgängligt försvar innebär ett 

omfattande förändringsarbete för Försvars-
makten och de s.k. stödmyndigheterna. 

All verksamhet inom utgiftsområdet bör 
löpande prövas utifrån att de bedrivs effektivt 
och med god hushållning. I linje med den inrikt-
ning som regeringen presenterat i den 
förvaltningspolitiska propositionen (prop. 
2009/10:175, bet. 2009/10:Fi11, rskr. 
2009/10:100) ska omprövningar av verksamheter 
fortsätta i syfte att nå en effektivare förvaltning. 
Ambitionen är att fokusera på kärnverksam-
heterna och kontinuerligt pröva annan verksam-
het. Detta är också i sig en viktig del av 
omställningen och för att nå regeringens mål för 
verksamheten inom utgiftsområdet. Utveckling 
av styrningen av myndigheter och verksamheter 
görs med utgångspunkt i bl.a. Styrutredningens 
(SOU 2007:75) och regeringens ställnings-
tagande om hur styrningen ska utvecklas vidare 
(prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:Fi11, rskr. 
2009/10:100). Den samlade styrningen av 
myndigheter och verksamheter ska ses över samt 
verksamhetsanpassas. Mot denna bakgrund, men 
också i syfte att genomföra förändringarna inom 
försvarspolitiken, har regeringen bedrivit ett 
arbete i syfte att utveckla den strategiska styr-
ningen av myndigheter och verksamheter inom 
försvaret. En viktig del i detta arbete är också 
uppföljningen mot målen. Motsvarande arbete 
har påbörjats avseende Samhällets krisberedskap, 
bland annat inom det interdepartementala nät-
verket för Krisberedskap.  

Reformeringen av försvaret är starkt beroende 
av den säkerhetspolitiska analysen och omvärlds-
bevakningen samt de ekonomiska förutsätt-
ningarna. Målen, liksom takten i genomförandet, 
kommer därför löpande att stämmas av i för-
hållande till dessa. Sammantaget ger detta bättre 
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förutsättningar för statsmakterna att fatta 
strategiska beslut.  

Försvarsdepartementet har förstärkt kapa-
citeten och kompetensen inom området 
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Regeringens 
avsikt är att fortsätta arbeta med att utveckla 
styrningen vilket kan ställa krav på nya arbets-
former.  

Genomförandet av politiken kräver att 
utformningen av styrningen av myndigheter och 
verksamheter är ändamålsenlig och samman-
hållen. Vidare anser regeringen att en fortsatt 
utveckling avseende resultatredovisningen är en 
viktig förutsättning för att utveckla styrningen. 
Detta kräver att myndigheterna har en 
fungerande uppföljning av verksamhet, ekonomi 
och strukturer för en god intern styrning och 
kontroll. Rättvisande redovisning och tillför-
litliga prognoser över förbrukningen på anslagen 
är en förutsättning för att regeringen ska ha ett 
fullgott beslutsunderlag i sitt arbete med att 
prioritera befintliga resurser inom utgifts-
området. 

I syfte att åstadkomma ett effektivt och ända-
målsenligt resursutnyttjande anförde regeringen 
i propositionen Ett användbart försvar (prop. 
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292) att möjligheter till myndigheters 
samverkan med offentliga aktörer och närings-
livet bör tillvaratas.  

Regeringen gav den 5 maj 2010 (Fö nr. 6) 
Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur 
ökad samverkan mellan i första hand Kustbevak-
ningen, Försvarsmakten och Försvarets 
materielverk kan bidra till ökad resurseffektivitet 
för den sjöverkande verksamheten inom utgifts-
område 6 Försvar och samhällets krisberedskap. 
Statskontoret ska även beräkna och beskriva 
vilka kostnadsreduceringar och rationaliserings-
vinster förslagen resulterar i för respektive 
myndighet och för utgiftsområde 6, samt göra 
en verksamhetsmässig konsekvensanalys av 
respektive förslag. 

I enlighet med den försvarspolitiska inrikt-
ningen ska det nya mer tillgängliga och använd-
bara försvaret skapas i takt med att resurser fri-
görs genom förändringar och rationaliseringar 
inom den s.k. stödverksamheten. Åtgärderna 
inom stödverksamheten ska möjliggöra att 20-30 
procent av 2008 års kostnader för stödverksam-
heterna ska omfördelas till försvarets kärn-
verksamhet. I enlighet med detta har regeringen 
tillsatt en särskild utredare, Försvarsstruktur-

utredningen, med uppdrag att lämna förslag på 
hur effektivisering och rationalisering av 
stödverksamheten i och kring Försvarsmakten 
kan bidra till att finansiera omställningen (dir. 
2010:45). Enligt utredningens direktiv ska 
förslagen leda till kostnadsreduceringar på minst 
två miljarder kronor årligen jämfört med utfallet 
2008 varav huvuddelen ska realiseras senast 2012 
(se vidare kapitel 3). Vidare har de åtgärder 
riksdagen beslutat om vad avser utformningen av 
den framtida rekryteringen och grundläggande 
utbildningen av militär personal medfört att 
rationaliseringar har kunnat åstadkommas inom 
rekryteringsverksamheten. Regeringen föreslår 
även reduceringar av kostnaderna inom officers-
utbildningen vilket innebär såväl reducerade 
utbildningsvolymer som rationaliseringar inom 
utbildningen i övrigt.  

Uppföljning av och kontroll över Försvars-
maktens och stödmyndigheternas ekonomi är 
central för utvecklingen av utgiftsområdet. 
Reformerna kan endast genomföras i den takt 
som ekonomin tillåter. Centralt i detta arbete är 
därför att utveckla uppföljning och kostnads-
beräkningar i förhållande till målbilden för 
insatsorganisationen. En utvecklad dialog och 
rapportering varje kvartal har bidragit till bättre 
kontroll över Försvarsmaktens ekonomiska 
förutsättningar. Försvarsmakten ska också i 
resultatredovisningen redovisa genomförd 
omfördelning från stöd till operativ verksamhet, 
liksom kostnadsminskningar och kostnads-
ökningar inom olika kostnadsslag.  

Från och med 2009 inrättades anslaget 1:2 
Fredsfrämjande förbandsinsatser för att finansiera 
särutgifter för de insatser som Försvarsmakten 
genomför internationellt. I och med införandet 
av ett nytt personalförsörjningssystem kommer 
den personal som deltar i de svenska insatserna 
internationellt i allt större utsträckning ha sin 
grundanställning i Försvarsmakten. Detta får till 
följd att personalkostnaderna som finansieras av 
anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser 
successivt kommer att minska och motsvarande 
lönekostnader istället kommer att finansieras av 
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. 
Regeringen föreslår därför i denna proposition 
att medel förs mellan anslagen för att 
kompensera detta. Överföringen påverkar inte 
verksamheten eller ambitionsnivån vad avser 
insatser internationellt, utan är endast av budget-
teknisk karaktär. I takt med att det nya personal-
försörjningssystemet införs i Försvarsmakten 
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kan det bli aktuellt med ytterligare justeringar 
mellan de två anslagen. Beroende på takten i 
införandet är dock storleken på beloppen 
behäftad med viss osäkerhet, varför regeringen 
avser återkomma till detta i kommande budget-
propositioner. 

Försvarsmakten har fortsatt att utveckla 
styrningen av sin verksamhet, ekonomi, interna 
styrning och kontroll. Regeringen beslutade den 
25 februari 2010 att ge Ekonomistyrningsverket 
(ESV) i uppdrag att fortsatt följa upp 
Försvarsmaktens arbete med att stärka den 
interna styrningen och kontrollen. ESV ska 
särskilt bedöma hur Försvarsmakten har genom-
fört tidigare föreslagna åtgärder. Uppdraget 
syftar till att säkerställa att Försvarsmakten har 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa 
strukturer för en god intern styrning och 
kontroll. ESV har redovisat sitt uppdrag och 
återrapporterat till regeringen den 1 oktober 
2010.  

Försvarsmakten implementerar stegvis ett 
integrerat resurs- och ekonomiledningssystem 
(Prio), som ett led i en förbättrad ekonomi-
styrning. Statskontoret har på regeringens upp-
drag löpande granskat införandet (Statskontoret 
rapport nr 2010:14). Statskontoret pekar bland 
annat på risken för högre kostnader för det 
fortsatta arbetet jämfört med tidigare bedöm-
ningar, samtidigt som det råder en betydande 
osäkerhet när det gäller de långsiktiga effekterna 
i form av framtida kostnadsreduktioner. Höga 
kostnader och begränsade positiva effekter kan 
leda till minskad ambitionsnivå, finansierings-
problem och resurskonflikter. Regeringen vill 
understryka vikten av att arbetet sker inom 
planerade budgetramar. Regeringen kommer att 
följa arbetet noggrant.  

Regeringen har beslutat att inrätta ett 
insynsråd i Försvarsmakten i enlighet med 
regeringens avsikt i Ett användbart försvar 
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292). Insynsrådets uppgift är att utöva 
insyn i verksamheten och vara en rådgivande 
funktion till myndighetens ledning. Regeringen 
anser att det är särskilt viktigt att skapa 
strukturer för insyn i en verksamhet som 
försvaret. Med insynsrådet tillförs myndighetens 
ledning värdefull kompetens i arbetet med att 
utveckla myndigheten och verksamheten.  

En studie pågår inom Försvarsdepartementet 
under hösten 2010 med uppgift att lämna förslag 
om hur försvarsattachéernas verksamhet bör 

styras och regleras för att tillgodose såväl 
Regeringskansliets som Försvarsmaktens och 
andra myndigheters behov. Översynen ska bl.a. 
överväga lämpligheten av att överföra arbets-
givaransvaret för försvarsattachéerna från 
Försvarsmakten till Regeringskansliet. 

Regeringen överlämnade våren 2010 skrivel-
sen Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan 
för ökad säkerhet (skr. 2009/10:124, bet. 
2009/10:FöU9, rskr. 2009/10:327). Av skrivel-
sen framgår att resultatmål bör tas fram för 
samhällets krisberedskap för att möjliggöra en 
förbättrad uppföljning av förmågan hos olika 
aktörer att motstå och hantera allvarliga händel-
ser och kriser. Resultatmålen ska tydliggöra kris-
beredskapens uppgift och stärka styrning och 
uppföljning av arbetet som sker inom området.  

Uppföljningen bör ligga till grund för en 
samlad bedömning av samhällets krisberedskap 
och för styrningen av arbetet med att förbättra 
samhällets krisberedskap. Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap har fått i uppdrag att 
föreslå resultatmål för samhällets krisberedskap 
(Fö2010/697/SSK). Uppdraget ska genomföras i 
samverkan med övriga relevanta aktörer och 
redovisas till regeringen senast den 4 april 2011. 

Inom Regeringskansliet finns ett nätverk för 
handläggare med krisberedskapsuppgifter i syfte 
att öka den gemensamma förståelsen för, 
utveckla och inrikta samhällets krisberedskap.  

Regeringen bedömer att de åtgärder som 
under 2009 finansierades under anslaget 2:4 
Krisberedskap bidragit till att stärka samhällets 
samlade krisberedskapsförmåga. Arbetet fort-
sätter emellertid med att successivt renodla och 
effektivisera användandet av anslaget. Bland 
annat angav regeringen i budgetpropositionen 
för 2010 vilka finansieringsprinciper som ska 
gälla för anslaget från och med 2010. 
Finansieringsprinciperna innebär att anslaget 
huvudsakligen ska användas för åtgärder som 
stärker samhällets samlade krisberedskap men 
där finansieringsansvaret för verksamheten inte 
kan knytas till en myndighet utifrån ansvars-
principen. Den verksamhet som finansieras över 
anslaget ska vidare ha påvisbara effekter på 
samhällets samlade krisberedskap eller på den 
samlade förmågan att hantera kriser och dess 
konsekvenser.  

De risk- och sårbarhetsanalyser samt för-
mågebedömningar som myndigheterna lämnar 
till Regeringskansliet och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap utgör viktiga 

16 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 6  

17 

underlag för att möjliggöra en effektiv uppfölj-
ning, styrning och inriktning av den samman-
tagna krisberedskapen i samhället. Regeringen 
anser att kvaliteten på inlämnade analyser och 
bedömningar behöver höjas, samt att en samlad 
bedömning av samhällets krisberedskap ska 
genomföras kontinuerligt. 

Under ledning av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap pågår utbyggnaden av ett 
gemensamt radio- och kommunikationssystem 
för skydd och säkerhet (Rakel). Försvars-
departementet har genomfört en översyn av 
systemet, som redovisades den 16 februari 2010. 
I skrivelsen Samhällets krisberedskap – stärkt 
samverkan för ökad säkerhet (skr. 2009/10:124, 
bet. 2009/10:FöU9, rskr. 2009/10:327) bedömde 
regeringen att anslutningsgraden i Rakel måste 
öka för att systemet ska vara ett effektivt sam-
verkansinstrument. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap har därför fått i uppdrag att 
ta fram en nationell strategi för Rakel. Strategin 
ska bland annat beskriva aktörernas roll och 
uppgifter i arbetet samt hur uppföljning och 
utvärdering av Rakel ska utformas. Uppdraget 
redovisades den 22 juni 2010 och regeringen 
kommer fortsatt att noggrant följa arbetet med 
den nationella strategin och anslutningsgraden 
samt vid behov vidta de åtgärder som behövs.
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3 Försvar 

3.1 Mål och uppgifter  

Riksdagen har beslutat att målet för det mili-
tära försvaret fr.o.m. 2010 ska vara att enskilt 
och tillsammans med andra, inom och utom 
landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet 
(prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292). Detta ska ske genom att: 

• hävda Sveriges suveränitet, värna 
suveräna rättigheter och nationella 
intressen, 

• förebygga och hantera konflikter och 
krig samt 

• skydda samhället och dess funktio-
nalitet i form av stöd till civila myndig-
heter. 

Av detta följer att Försvarsmakten, enskilt 
och tillsammans med andra myndigheter, 
länder och organisationer, ska lösa följande 
uppgifter: 

• försvara Sverige och främja vår 
säkerhet genom insatser på vårt eget 
territorium, i närområdet och 
utanför närområdet, 

• upptäcka och avvisa kränkningar av 
det svenska territoriet och i enlighet 
med internationell rätt värna 
suveräna rättigheter och nationella 
intressen i områden utanför detta 
och 

• med befintlig förmåga och resurser 
bistå det övriga samhället och andra 
myndigheter vid behov.  

Insatsorganisationen ska utvecklas i enlighet 
med de krav på operativ förmåga som riks-
dagen har beslutat (prop. 2008/09:140, bet. 
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292.) Rege-
ringen har den 14 januari 2010 (Fö nr 3) 
beslutat om inriktningen för Försvarsmakten 
under perioden 2010-2014. 

God försvarsförmåga ska genom planering 
även finnas i sådan samhällsviktig verksamhet 
som är väsentlig för samhällets grundläggande 
behov vid ett eventuellt framtida väpnat 
angrepp. 

Forskning och utveckling ska inriktas så att 
den stödjer utvecklingen inom berörda delar 
av utgiftsområdet. 

3.2 Politikens inriktning  

Regeringen genomför nu den reformering av 
försvaret som beslutats av riksdagen (prop. 
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292). Samtidigt genomförs insatser 
och beredskap upprätthålls.  

Den pågående reformen innebär föränd-
ringar på flera viktiga områden syftande till att 
skapa ett användbart och tillgängligt försvar. 
Syftet med den nya inriktningen är att stärka 
Sveriges försvarsförmåga. 

I prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar 
redovisar regeringen målen för vår säkerhet 
och hur dessa bäst ska främjas. Regeringen 
konstaterar att dagens hot mot fred och säker-
het avvärjs bäst i gemenskap och samverkan 
med andra länder och organisationer.  
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Sverige kommer inte att förhålla sig passivt 
om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba 
ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. 
Regeringen förväntar sig att dessa länder 
agerar på samma sätt om Sverige drabbas. 
Sverige bör ha förmågan att kunna ge och ta 
emot militärt stöd. 

Den enskilt viktigaste uppgiften under 2011 
kommer fortsatt att vara att genomföra om-
ställningen till ett användbart försvar. Särskilt 
fokus kommer läggas vid förändringar inom 
personalförsörjningen, effektiviseringar av 
stödverksamheten och försvarsplaneringen. 
Dessutom kommer fortsatt implementering av 
materielförsörjningsstrategin, insatser och 
nordiskt samarbete vara viktigt.  
 
Personalförsörjning 
Den sista slutövningen för värnpliktiga 
soldater genomfördes i juni 2010. Från och 
med den 1 juli 2010 bygger försörjningen av 
soldater och sjömän helt på frivillighet och 
könsneutralitet, i enlighet med riksdagens 
beslut den 19 maj 2010 (prop. 2009/10:160, 
bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269). Att 
gå mot frivillig rekrytering är en tydlig trend 
i omvärlden och en majoritet av de euro-
peiska länderna har redan lämnat värnplikts-
systemet. 

Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt 
finns kvar men skyldigheten att fullgöra värn-
plikt m.m. kommer endast att tillämpas för det 
fall regeringen beslutar om detta med hänsyn 
till Sveriges försvarsberedskap. Lagstiftningen 
gäller numera lika för kvinnor och män. Den 
sista diskriminerande lagstiftningen på grund 
av kön avskaffas därmed.  

Försvarsmaktens bedömning pekar på att 
övergången till en ny frivillig soldatförsörjning 
initialt kan gå snabbare än ursprungligen 
planerat vilket regeringen ser positivt på. 
Samma förband ur insatsorganisationen 
kommer att användas nationellt såväl som 
internationellt. Vid utgången av 2010 avskaffas 
därför begreppet utlandsstyrkan. 

Ett viktigt ingångsvärde för förändringarna 
inom personalförsörjningen kom på plats i och 
med de kollektivavtal som undertecknades den 
20 maj 2010 av de berörda parterna. Kollektiv-
avtalen ger Försvarsmakten möjligheten att 
anställa soldater och sjömän till tidsbegränsad 
anställning i åtta år, samt med möjlighet till 
förlängning med ytterligare fyra år. Detta 

förbättrar personalförsörjningen på ett ända-
målsenligt och kostnadseffektivt sätt.  

Sverige har bedrivit insatser internationellt 
sedan 1948. Sammantaget har genom åren 81 
svenskar förlorat livet i dessa insatser, varav 16 
har fallit i strid. Men trots mer än 60 år av 
insatser för freden har Sverige inte haft någon 
samlad veteransoldatpolitik till stöd för dem 
som har gjort och gör insatser. Nu ändras 
detta. En samlad veteransoldatpolitik som 
innebär bättre stöd för de kvinnor och män 
som väljer att delta i svenska insatser för att 
värna svenska värden och intressen är 
avgörande. Även stödet till anhöriga stärks. 

Med anledning av riksdagens beslut (prop. 
2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 
2009/10:269) har regeringen den 10 juni 2010 
beslutat om uppdrag till Försvarsmakten, 
Generalläkaren och Statens försvarshistoriska 
museer inom ramen för implementeringen av 
en ny veteransoldatpolitik (Fö nr 20, 21 och 
22). Därmed förstärks Försvarsmaktens ansvar 
för att följa upp svenska veteransoldater.  

Veteransoldatpolitiken handlar även om att 
visa erkänsla och uppskattning för de insatser 
som soldaterna gör. Regeringen kommer att 
instifta regeringens belöningsmedalj för 
särskilt berömvärda insatser internationellt. 
Vidare kommer Försvarsmakten att införa en 
särskild medalj för dem som skadats i strid. Ett 
minnesmonument kommer att skapas för att 
hedra alla svenska veteraner. Den 29 maj, som 
är den internationella fredssoldatdagen, kom-
mer att instiftas som en gemensam minnesdag 
för alla svenska veteraner. 
 
Effektiviseringar av stödverksamheten 
En viktig faktor i förverkligandet av omställ-
ningen till det nya insatsförsvaret är att genom 
effektiviseringar frigöra resurser från den så 
kallade stödverksamheten inom försvaret. 
Regeringen har tillsatt Försvarsstrukturutred-
ningen (Fö 2010:01) som med utgångspunkt i 
Stödutredningens rapport Ett användbart och 
tillgängligt försvar – Stödet till Försvars-
makten (Fö 2009:A) ska föreslå hur effektivi-
sering och kostnadsreduceringar kan genom-
föras av Försvarsmaktens logistikverksamhet 
samt det stöd till Försvarsmakten som 
Försvarets materielverk, Försvarshögskolan 
och Totalförsvarets forskningsinstitut lämnar 
när det gäller materiel- och logistikförsörjning 
samt forskning och utveckling. 

20 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 6  

Utredningens förslag ska innehålla åtgärder 
som frigör medel som kan nyttjas för att 
finansiera omställningen till ett mer använd-
bart och tillgängligt insatsförsvar. Kostnads-
reduceringarna vad gäller den ovan nämnda 
stödverksamheten ska uppgå till minst två 
miljarder kronor årligen jämfört med utfallet 
2008 och huvuddelen av kostnadsreduceringen 
ska enligt utredningens direktiv ha realiserats 
senast 2012. Föreslagna effektiviseringar och 
rationaliseringar som avser försvarets logistik-
verksamhet ska öka besparingarna utöver ovan 
nämnda belopp. Utredaren ska senast den 
1 april 2011 lämna närmare förslag på organisa-
tion för stödet till Försvarsmakten och föreslå 
vilken verksamhet som helt kan avvecklas samt 
pröva vilka verksamheter som av effektivitets-
skäl eller andra skäl bör överföras till andra 
offentliga eller privata aktörer.  

Försvarsplanering 
Försvarsplanering har under det senaste 
decenniet inte varit föremål för en samlad 
process. Mot bakgrund av detta har regeringen 
den 4 mars 2010 (Fö nr 11) givit Försvars-
makten i uppdrag att omarbeta myndighetens 
försvarsplanering, med utgångspunkt i för-
svarets nya inriktning, med användbara och 
tillgängliga förband. Försvarsmakten har 
redovisat de viktigaste delarna av en ny opera-
tiv planering och försvarsplan den 31 augusti 
2010. Det är av grundläggande betydelse att 
det finns en över tiden aktuell planering för 
nyttjandet av militära resurser. Regeringen 
avser därför att återkomma till Försvars-
makten med inriktning för den operativa 
planeringen under 2011. 

 
Materielförsörjning 
Ett led i den beslutade omställningen av för-
svaret är att förändra materielförsörjningen 
med ett ökat fokus på omedelbart användbara 
förband. Processen för materielförsörjning 
utformas därför så att insatsorganisationens 
behov och utformning kan tillgodoses över 
tiden med en god förmåga att hantera för-
ändrade behov och prioriteringar. Detta 
innebär t.ex. att ledtider i materielförsörj-
ningen bör reduceras. 

Anskaffning av ett nytt medeltungt heli-
koptersystem kan ses som ett exempel på en 
förbättrad förmåga att hantera förändrade 
behov och prioriteringar. Efter riksdagens 

beslut (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, 
rskr. 2009/10:348) har regeringen med Militär-
helikopterutredningens (SOU 2010:50) slut-
betänkande från den 22 juni som grund, 
bemyndigat Försvarsmakten att anskaffa ett 
nytt medeltungt helikoptersystem. Det nya 
helikoptersystemet kommer avsevärt att öka 
försvarets samlade helikopterförmåga, både för 
insatser i landet och internationellt på lång och 
kort sikt. Det kommer också att förstärka 
helikopterförmågan i Afghanistaninsatsen. 

Flera andra anskaffningar har under 2010 
beslutats av regeringen, bland annat vad avser 
ny radarjaktrobot för Gripen, splitterskyddade 
fordon, ett nytt signalspaningsfartyg samt 
nästa generations ubåt. Hösten 2009 besluta-
des om anskaffning av det renoverade och 
modifierade artillerisystemet Haubits 77BD 
(Archer). Allt sker i syfte att stärka den nya 
insatsorganisationen och att höja landets 
försvarsförmåga. 

Kraven på materielförsörjningen av omedel-
bart användbara förband medför nya förutsätt-
ningar för försvarsmyndigheternas deltagande 
i internationella samarbeten. Den nya 
Försvarsexportmyndigheten har inrättats för 
att åstadkomma en effektivare verksamhet, 
statlig helhetssyn, bättre prioriteringar och en 
mer transparent process.  

Sverige bygger sin säkerhet i samverkan 
med andra länder och organisationer. Vi deltar 
i insatser i Sverige, i närområdet och utom 
närområdet. I enlighet med denna inriktning 
bidrar Sverige solidariskt i fredsfrämjande 
insatser, med personal och med nödvändiga 
materiella resurser. Det är därigenom av syn-
nerlig säkerhetspolitisk vikt att Sverige inom 
utsatt tidsram kan förse de svenska trupperna 
med den materiel som svarar mot uppställda 
krav, inte minst säkerhetsmässiga.  

Det är sålunda ett väsentligt säkerhets-
intresse att materielförsörjningen i samarbete 
med andra länder och organisationer – kan 
garantera en försörjningstrygghet till insatser. 

 
Insatser 
Sverige har ett långsiktigt engagemang i 
Afghanistan och har under 2010 ökat den mili-
tära närvaron till cirka 500 personer. Under 
2010 har Sverige även utökat den civila när-
varon i norra Afghanistan med en nationell 
senior civil representant jämte ytterligare civila 
rådgivare. Sveriges engagemang ska stärka 
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Afghanistans förmåga att upprätthålla stabili-
tet och säkerhet, demokrati och mänskliga 
rättigheter samt erbjuda sina invånare möjlig-
heter att förbättra sina levnadsvillkor och en 
rättvis och hållbar utveckling.  

Under fyra månader 2010 utökades det 
svenska förbandsbidraget med en transport-
flygenhet. Enheten har under insatstiden 
utfört en betydande andel av ISAF:s flyg-
transporter i området. Förbandet har tillfälligt 
förstärkts vid fyra tillfällen med enheter ur den 
strategiska reserven i avsikt att bl.a. vidmakt-
hålla och höja effekten i insatsområdet. 
Teknisk personal till stöd för den norska 
flygburna sjuktransportförmågan vid PRT 
Meymaneh har tillförts under 2010. 

Under 2010 har ökade resurser tillförts för 
att stödja utbildning av afghanska nationella 
armén (ANA). Bland annat har ett antal 
utbildningsbefattningar tillförts för att stödja 
utbildningen vid afghanska arméns stabsskola i 
Kabul samt ANA:s ingenjörs- och signalskola 
i Mazar-e Sharif. Befattningar till de nyligen 
inrättade Operation Coordination Centres på 
provinsnivå (OCC-P) har tillförts. Under 
2010 tillförs även militärpolisresurser för att 
stödja utbildningen vid ett träningscenter för 
poliser i Mazar-e Sharif. 

Vissa förändringar av bidraget under 2010 
har gjorts i syfte att utveckla såväl under-
rättelseinhämtning, skydd av egen personal 
samt koordinerings- och samverkansmöjlig-
heter med både andra ISAF-enheter och 
afghanska säkerhetsstyrkor. Sammansätt-
ningen av de svenska bidragen bör även fra-
mgent anpassas över tiden med utgångspunkt i 
konkreta behov och tillgängliga resurser.  

Det svenska engagemanget i Kosovo är 
långsiktigt. Säkerhetsansvaret har successivt 
kunnat lämnas över till myndigheterna i 
Kosovo. Det svenska bidraget till KFOR upp-
går idag till ca 250 personer. Under 2010 kom-
mer Sverige att avveckla det svenska skytte-
kompaniet samt inrikta insatsen mot bl.a. 
säkerhetssektorsreformer samt samverkans- 
och observationsteam. Efter avvecklingen av 
skyttekompaniet kommer det svenska bidraget 
att uppgå till högst 70 personer. Motivet till 
förändringen av insatsen är att säkerhetsläget i 
Kosovo har förbättrats vilket medger en ned-
dragning av den militära närvaron till förmån 
för insatser inom det civila området. Det är av 
vikt att KFOR har en fortsatt närvaro för att 

säkerställa säkerheten och för att skapa förut-
sättningar för en stabil utveckling. 

Sverige har under perioden april till augusti 
2010 haft ansvaret för ledningen av EU:s 
marina insats utanför Somalias kust – 
operation Atalanta – genom att tillhandahålla 
ett styrkehögkvarter ombord på HMS 
Carlskrona. I Atalanta-insatsen deltog under 
2010 även ett av Kustbevakningens övervak-
ningsflygplan. Flygplansbidraget har varit 
mycket uppskattat och EU har redan ånyo 
efterfrågat förmågan. Det svenska bidraget 
med deltagande enheter både från Försvars-
makten och Kustbevakningen innebär ett 
framgångsrikt exempel på regeringens inrikt-
ning att stärka civil-militär samverkan i 
insatser internationellt. 

Under 2011 kommer Sverige att ha 
ramnationsansvar för Nordic Battle Group 
2011. Regeringen har för avsikt att ställa den 
nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande 
för en ny beredskapsperiod under det första 
halvåret 2014 med Sverige som ramnation. 
 
Nordiskt samarbete 
Det nordiska försvarsrelaterade samarbetet 
omfattar idag i princip samtliga verksamhets-
områden inom försvarspolitiken, och är ett 
exempel på hur Sverige samarbetar med andra i 
linje med den gällande säkerhetspolitiken. 
Målsättningen är att ett fördjupat samarbete 
ska möjliggöra effektivare resursanvändning, 
ökad operativ förmåga och större effekt i 
Försvarsmakternas verksamhet. Ett omfattan-
de arbete pågår för att realisera de uppsatta 
målsättningarna. 
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3.3 Beredskapskredit för 
totalförsvaret 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att för 2011 utnyttja en kredit på högst 
40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om 
krig, krigsfara eller andra utomordentliga 
förhållanden föreligger. 

 
 
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 
bemyndigade regeringen att utnyttja en kredit 
i Riksgäldskontoret på högst 40 000 000 000 
kronor för 2010, om krig, krigsfara eller andra 
utomordentliga förhållanden föreligger. Rege-
ringen anser att ett motsvarande bemyndigan-
de, avseende samma belopp, bör lämnas för 
2011. Beredskapskrediten ska säkerställa att en 
nödvändig beredskapshöjning inte förhindras 
eller fördröjs därför att regeringen inte dispo-
nerar nödvändiga betalningsmedel. Behöver 
beredskapskrediten utnyttjas, avser regeringen 
att återkomma till riksdagen med redovisning 
av behovet av medel för den fortsatta verksam-
heten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Resultatbedömning och 
inriktning för verksamheten 
under 2011 

3.4.1 Finansiering 

I tabellen nedan redovisas Försvarsmaktens 
anslagsförbrukning under 2009 uppdelat på 
vissa s.k. verksamhetsgrenar. Verksamhets-
grenen övriga verksamheter omfattar bl.a. 
statsceremoniell verksamhet och exportstöd. 

Anslagsförbrukningen redovisas mot 
anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och bered-
skap, anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbands-
insatser, anslaget 1:3 Anskaffning av materiel 
och anläggningar, anslaget 1:4 Vidmakthållan-
de, avveckling m.m. av materiel och anlägg-
ningar samt anslaget 1:5 Forskning och teknik-
utveckling. 
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Tabell 3.1 Försvarsmaktens anslagsförbrukning under 2009 
mnkr 

Verksamhet Förbandsverksamhet 
Anslag 1.1 

Internationella 
insatser 

Anslag 1.2 

Materiel & 
anläggningar 

Anslag 1.3 och 1.4 

Forskning & 
teknikutveckling 

Anslag 1.5 

Summa 

      

1. Insatser      

Internationella insatser 905 1 664   2 570 

Nationella insatser 3 061    3 061 

Totalt insatser 3 967 1 664   5 631 

      

2. Uppbyggnad av 
insatsorganisationen och 

beredskap 

     

Insatsorganisationen gemensamt 4  3 044  3 048 

Arméförband 3 809  1 654  5 463 

Marina förband 2 640  3 430  6 070 

Flygvapenförband 4 659  5 679  10 337 

Lednings- och underrättelseförband 829  428  1 256 

Logistikförband 433  12  446 

Nationella skyddsstyrkorna 1 469    1 470 

Totalt insatsorganisationen/ 

beredskap 

13 842  14 247  28 089 

      

3. Utveckling      

Forskning och utveckling 100   977 1 077 

Materiel-/organisationsutveckling 393  978  1 371 

Totalt utveckling 493  978 977 2 448 

      

4. Övriga verksamheter 518    518 

5. Stöd till samhället 12    12 

Summa 18 833 1 664 15 226 977 36 699 

I anslagsbelastningen enligt tabellen ovan ingår även beställningar som Försvarsmakten gjort till 
andra myndigheter under 2009, främst Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Total-
försvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan, Totalförsvarets pliktverk och Fortifikations-
verket. Dessa redovisas specifikt i tabellen nedan.  
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15 187 mnkr

586 mnkr

3 mnkr

23 mnkr

210 mnkr

Totalförsvarets forskningsinstitut
Antal anställda: 928
Intäkter: Anslag: 94 mnkr

Avgifter: 894 mnkr
(varav 308 mnkr från övriga kunder)

Försvarets radioanstalt
Antal anställda: 683
Intäkter: Anslag:  646 mnkr

Avgifter: 5,2 mnkr
(varav 2,2 mnkr från övriga kunder)

Totalförsvarets pliktverk
Antal anställda: 218
Intäkter: Anslag: 167 mnkr

Avgifter: 54 mnkr
(varav 31 mnkr från övriga kunder)

Försvarshögskolan
Antal anställda: 349
Intäkter: Anslag: 221 mnkr (UO6)

(anslag UO16 27 mnkr)
Avgifter: 255 mnkr
(varav 45 mnkr från övriga kunder)

Försvarets materielverk
Antal anställda: 1 516
Intäkter: Anslag: 102 mnkr

Avgifter: 16 789  mnkr
(varav 1 602 mnkr från övriga kunder)

2 820 mnkr Fortifikationsverket
Antal anställda: 700
Intäkter: Avgifter: 3 270 mnkr

(varav 450 mnkr från övriga kunder)

3.4.2 Försvarsmaktens operativa 
förmåga 

Resultatanalys 
Regeringen bedömer att Försvarsmaktens 
samlade operativa förmåga 2009 kvarstår på en 
likvärdig nivå som vid utgången av 2008. 
Försvarsmakten uppfyller i huvudsak kraven 
på operativ förmåga även om det inom insats-
organisationen finns förband som har en 
bristande måluppfyllelse. 

Resultatanalysen utgår från den kravställ-
ning som gällde för Försvarsmaktens operativa 
förmåga under 2009. Vissa av förbanden har 
haft en låg beredskap syftande till att kunna 
utveckla förmågan på några års sikt, i enlighet 
med den tidigare kravställningen. Dessa för-
band har haft en begränsad verksamhet och en 
begränsad uppfyllnad av materiel och personal. 
Under dessa förhållanden har det varit svårt att 
göra en rättvisande värdering av deras förmåga. 
Regeringen bedömer dock att framtida 
värderingar kommer bli mer rättvisande i takt 
med att förbandens beredskap höjs. 

De operativa kraven på Försvarsmakten har 
fr.o.m. 2010 förändrats i enlighet med riks-
dagens försvarspolitiska inriktning. Värde-
ringen av Försvarsmaktens operativa förmåga 
kommer därmed att förändras och jämför-
barheten mellan åren försvåras därmed under 
något år.  

Nedanstående värdering har skett utifrån 
2009 års förmågekrav. 

 
Förmåga att hävda Sveriges territoriella 
integritet och bidra till att förebygga och hantera 
kriser i vår omvärld genom att medverka i 
fredsfrämjande insatser. 

 
Försvarsmakten redovisar att kraven på 
förmågan, utifrån nuvarande omvärldsläge, kan 
lösas över tiden. Erfarenheter från genomförd 
och pågående verksamhet i fredsfrämjande 
insatser visar på att ställda krav kan uppfyllas. 
Sammantaget bedömer regeringen förmågan 
som godtagbar. 

 
Förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge 
kunna hantera händelseutvecklingar och hot som 
kan drabba Sverige samt kunna öka förmågan 
till internationella insatser. 
 
Försvarsmakten bedömer, liksom för 2008, att 
förmågan att lösa uppgifter vid ett försämrat 
omvärldsläge har brister. Dessa beror främst 
på materiella och personella brister vid vissa 
förband och funktioner, men även på bristande 
planering och bristande tillgänglighet och 
prestanda i vissa materielsystem. Sammantaget 
leder detta till en begränsning i handlings-
friheten med vissa förband, i det fall att 
omvärldsläget skulle försämras. Sammantaget 
bedömer regeringen förmågan vara bristfällig 
till godtagbar. 

 
Förmåga att efter allvarlig och varaktigt 
försämrad omvärldsutveckling och successiva 
beslut av regering och riksdag kunna utveckla 
förmåga att möta olika former av mer 
omfattande militära operationer som hotar 
Sveriges fred och självständighet. 
 
Försvarsmakten bedömer att förmågan kan 
upprätthållas över tiden, dock med vissa 
begränsningar. Förmågan inom detta område 
har nedgått de senaste åren. Regeringen anser 
dock att detta är i linje med de förändrade 
ambitionerna i riksdagens försvarspolitiska 
inriktning. Sammantaget bedömer regeringen 
förmågan som godtagbar. 
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Inriktning 
Försvarsmakten ska i enlighet med riksdagens 
och regeringens försvarspolitiska inriktning ha 
en operativ förmåga och en planering som 
möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra 
omvärldsbevakning, insatser och utveckling av 
insatsorganisationen. Denna operativa förmåga 
ska uppnås enskilt och tillsammans med andra. 
Försvarsmaktens operativa förmåga ska möta 
kraven på ett användbart, tillgängligt och 
flexibelt försvar för insatser i Sverige, i och 
utanför närområdet. Försvarsmakten ska, med 
delar av insatsorganisationen, kunna påbörja 
genomförandet av en insats omedelbart efter 
beslut. Regeringen har den 10 juni 2010 (Fö 
nr 14) beslutat om ändring i förordningen 
(2007:1266) med instruktion för Försvars-
makten där bland annat krav på operativ 
förmåga framgår. 

3.4.3 Förbandsverksamhet, beredskap 
och fredsfrämjande insatser m.m.  

3.4.3.1 Insatser 

Försvarsmaktens insatser har finansierats 
främst från anslagen 1:1 Förbandsverksamhet 
och beredskap och 1:2 Fredsfrämjande förbands-
insatser.  

Incidentberedskap och insatser nationellt 

Resultatanalys  
Försvarsmakten har upprätthållit nationell 
beredskap och förmåga att hävda den terri-
toriella integriteten genom förband avdelade 
för detta ändamål. Sjöterritoriet har konti-
nuerligt övervakats med olika typer av 
sensorer. Sjöbevakningsfartyg har funnits till-
gängliga för identifiering och ingripande. Luft-
rummet har övervakats av såväl fasta radar-
sensorer som flygburen radar. Flygplan med 
incidentuppgift har funnits tillgängliga under 
årets alla dagar. 

Under 2009 har inga kränkningar av svenskt 
landterritorium inrapporterats. Den svenska 
territorialvattengränsen har kränkts vid ett 
antal tillfällen under 2009. Dessa kränkningar 
har främst ägt rum i de västra och södra far-
vattnen. Även luftrummet har utsatts för ett 
antal kränkningar under året. Ett antal avvikel-

ser från färdplan, regler eller tillstånd har upp-
märksammats. Kränkningar och avvikelser har 
huvudsakligen ägt rum över södra Sverige. 

Antalet kränkningar och incidenter till sjöss 
och i luften ligger på samma nivå som 2008. 
Inga kränkningar uppfattas ha varit medvetna 
provokationer. Regeringen anser att Försvars-
makten upprätthållit incidentberedskap i 
enlighet med beslutade beredskapskrav. 

Sjölägesinformation 
De krav som ställs på Försvarsmakten förut-
sätter bland annat en förmåga att övervaka 
områden längs den svenska territorialvatten-
gränsen, såväl på som under ytan. Försvars-
makten ansvarar för insamling och bearbetning 
av sjölägesinformation längs landets kuster. 
Den sammanställda sjölägesbilden förmedlas 
till Kustbevakningen som ska samordna civila 
behov av sjöövervakning och förmedla civil 
sjölägesinformation till berörda myndigheter. 

Försvarsmakten utbyter sedan 2006 sjö-
lägesbild med den finska marinen inom ramen 
för samarbetet Sea Surveillance Cooperation 
Finland Sweden (SUCFIS). Detta samarbete 
har utvecklats mot Sea Surveillance Co-
operation Baltic Sea (SUCBAS) som sedan 
september 2009 även omfattar Danmark, 
Estland, Lettland, Litauen, Polen och 
Tyskland. 

Regeringen har vidare i maj 2009 bemyn-
digat Försvarsmakten att ansluta sig till det 
marina övervakningssystemet Maritime 
Security Safety Information System (MSSIS). 
Informationen som samlas in genom sam-
arbetet i MSSIS förs vidare till Kustbevak-
ningen. 

Inom ramen för det svenska ordförande-
skapet i EU hösten 2009 drev Sverige frågan 
om en ökad integrering av sjöövervakning. 
Sverige har särskilt pekat på möjligheterna till 
ökat civil-militärt samarbete och att undvika 
dupliceringar, att bli kostnadseffektivare och 
att främja en säkrare sjöfart. 

Inom ramen för detta deltar Försvars-
makten bl.a. i EDA projektgrupp MARSUR 
vars mål är att på sikt koppla samman olika 
sjöövervakningsregioner i Europa och för-
bättra sjölägesbild och sjöinformation vid bl.a. 
marina fredsfrämjande insatser. 
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Internationell beredskap 

Resultatanalys 
Sverige har fortsatt arbetet med att bibehålla 
och utveckla interoperabilitet och operativ 
förmåga vid insatsorganisationens förband 
bl.a. genom deltagande i Nato1:s Planning and 
Review Process (PARP). En översyn av 
partnerskapsmålen och registerförbanden 
utifrån riksdagens försvarspolitiska inriktning 
genomfördes under slutet av 2009. Utifrån 
denna översyn fattade regeringen den 23 juni 
2010 beslut (Fö nr 26) om att anta 58 
partnerskapsmål samt att anmäla förband till 
PARP:s styrkeregister. Vid samma besluts-
tillfälle fattades också beslut om att anmäla 
samma förband till EU:s och FN:s 
styrkeregister. 

Förband anmälda till styrkeregister har 
under 2009 ökat förmågan till fredsfrämjande 
insatser. Regeringen anser mot bakgrund av 
detta att samarbetet inom Partnerskap för fred 
(PFF) och EU är betydelsefullt för utveck-
lingen av Försvarsmaktens förmåga. 

Inriktning 
Försvarsmaktens förmåga och beredskap att 
genomföra insatser nationellt och internatio-
nellt ska successivt öka efterhand som insats-
organisation 2014 intas. Efterhand ska samtliga 
förband i insatsorganisationen, undantaget de 
som endast avses nyttjas för nationella behov, 
kunna uppfylla interoperabilitets- och 
beredskapskrav för anmälan till internationella 
styrkeregister.  

I enlighet med den försvarspolitiska inrikt-
ningen ska uppdelning mellan internationell 
och nationell beredskap och förmåga minska, 
undantaget hemvärnet med de nationella 
skyddsstyrkorna. Ett steg i detta arbete är att 
begreppet utlandsstyrkan upphör den 1 januari 
2011 när lagen om Försvarsmaktens personal 
vid internationella insatser träder i kraft. 

Insatsorganisationens förband, undantaget 
de som endast avses nyttjas för nationella 
behov, bör efterhand anmälas till internatio-
nella styrkeregister. Anmälda bidrag och 
dessas beredskapstider bör kontinuerligt 
omprövas. 

 
 
                                                      
1 North Atlantic Treaty Organization 

Insatser internationellt 

Resultatanalys 
Under 2009 har cirka 2 160 personer tjänst-
gjort i utlandsstyrkan. Svenska förband har 
deltagit i insatser i Afghanistan, Kosovo och 
utanför Somalias kust.  

Viktiga erfarenheter har tillförts Försvars-
makten efter genomförandet av insatsen i 
Kosovo, den marina operationen Atalanta 
utanför Somalias kust och deltagandet i ISAF 
(International Security Assistance Force). 

Försvarsmaktens samlade bedömning är att 
insatta förband i utlandsstyrkan svarat upp 
mot de krav som ställts vad gäller organisation, 
utrustning och bemanning. Regeringen delar 
Försvarsmaktens bedömning. 
 
ISAF (International Security Assistance Force), 
Afghanistan 
I Afghanistan har den svenska kontingenten 
fortsatt upprätthållit ledningsansvaret för 
Provincial Reconstruction Team Mazar-e 
Sharif (PRT MeS). Det försämrade säkerhets-
läget i insatsområdet har ställt krav på För-
svarsmaktens förmåga att tillföra funktioner 
och resurser samt att genomföra taktik-
anpassning. Den svenska kontingenten inom 
ISAF bedöms ge god effekt. Regeringens 
bedömning är att genomförda stabiliserings-
operationer tillsammans med Afghan National 
Security Forces (ANSF) under 2009 påtagligt 
har bidragit till den multinationella styrkans 
förmåga att hantera säkerhetsläget i insats-
området. Under 2009 utökades antalet råd-
givare till olika nivåer inom 209. kåren i den 
afghanska nationella armén. Sverige övertog 
som en följd härav ansvaret för stödet till 
ANA 2.InfKandak (andra infanteribataljonen) 
inom 209. kåren samtidigt som stödet till 
brigadledningsnivån fortsatte. 

Under fyra månader 2009 utökades det 
svenska förbandsbidraget med en transport-
flygenhet. Denna har under insatstiden utgjort 
en viktig del av ISAF:s flygtransportresurserna 
i området. Under året har förbandet tillfälligt 
förstärkts vid tre tillfällen. Detta har bidragit 
till att vidmakthålla och höja effekten i insats-
området samtidigt som det utvecklat myndig-
hetens förmåga till att tillfälligt genomföra 
förstärkningsinsatser. 

Under 2009 har ett Military Observation 
Team (MOT) bestående av tre kvinnor och tre 

27 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 6  

män ingått i insatsen bl.a. med syfte att utöka 
kontaktytorna med civilbefolkningen. Dessa 
har givits fördjupad utbildning avseende 
gender och jämställdhetsfrågor. 

 
KFOR (Kosovo Force), Kosovo 
Det väpnade bidraget till den multinationella 
stridsgruppen Multinational Task Force 
Centre (MNTF C) i Kosovo i form av ett 
skyttekompani har fortsatt stött KFOR, bl.a. 
genom att garantera säkerhet och genom att ha 
en god uppfattning om läget i området. I det 
svenska bidraget har även ingått stöd för 
utveckling av Kosovos nya säkerhets-
strukturer. 

Operation Atalanta 
Det svenska bidraget till EU-operationen 
Atalanta, under 2009 bestående av korvetterna 
HMS Stockholm och HMS Malmö samt 
stödfartyget HMS Trossö, har till största delen 
genomfört patrullering av havsområde utanför 
Somalias kust i syfte att avvärja piratangrepp. 
Vidare har förbandet eskorterat the World 
Food Programmes (WFP) livsmedels-
transporter till Somalia samt genomfört 
riktade insatser för att bland annat skapa 
förtroende för insatsen i området. Förbandet 
har vid ett tillfälle omhändertagit misstänkta 
pirater. Under perioden maj till augusti 2010 
utgjordes det svenska bidraget till Atalanta av 
HMS Carlskrona, med bl.a. en helikopter-
enhet och en säkrings- och bordningsstyrka 
ombord, samtidigt som Sverige hade lednings-
ansvaret för operationen Atalantas styrkehög-
kvarter (FHQ). Styrkehögkvarteret var 
placerat ombord på HMS Carlskrona. Kust-
bevakningen deltog under fyra månader första 
halvåret 2010 med ett sjöövervakningsflygplan. 

Ekonomiskt utfall 
Det anslag som finansierade de militära 
insatserna internationellt uppgick 2009 till 
2 529 miljoner kronor, inklusive ett anslags-
sparande på 49 miljoner kronor från tidigare 
år. Tabellen nedan visar de av regeringen be-
slutade insatserna med tillhörande ekonomiska 
ramar som totalt uppgick till 1 965 miljoner 
kronor 2009. 

 
 
 
 
 

Tabell 3.2 Utfallet för anslaget 1:2 Fredsfrämjande 
truppinsatser 2009 
tkr 

Insats Tilldelade medel Utfall 

ISAF 1 015 000 970 187 

Camp Northern Light (ISAF) 80 000 78 982 

KFOR 445 000 369 742 

 Atalanta  265 000 172 337 

Stabsoff. Atalanta 9 000 5 991 

Avveckling EUFOR 
Tchad/CAR 

51 000 41 828 

Övrigt 40 000 15 642 

ATHENA 60 000 9 014 

Summa 1 965 000 1 664 000 

 
Försvarsmaktens underskridande av till-

delade medel beror bl.a. på att vissa kostnader 
har blivit lägre än budgeterat (t.ex. transport- 
och drivmedelskostnader samt löner) med 
cirka 300 miljoner kronor. Det totala anslags-
sparandet uppgår till 865 miljoner kronor 
varav 74 miljoner kronor överfördes som 
ingående anslagssparande till 2010. 

 
FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) och 
1820 (2008), Kvinnor, fred och säkerhet 
Erfarenheterna från svenska bidrag till insatser 
internationellt har visat att genomförandet av 
FN-resolution 1325 och 1820 bidrar till en 
ökad operativ effekt och till ett mer all-
omfattande analys- och beslutsunderlag för 
chefer. Arbetet med att integrera jämställd-
hetsperspektiv i planering, genomförande och 
utvärdering av Försvarsmaktens insatser har 
utvecklats och etablerats som en ordinarie 
rutin. Samtliga nya insatser som planerats 
under 2009 har föregåtts av en analys ur ett 
jämställdhetsperspektiv kopplat till resolution 
1325 och 1820. Frågan har även inkluderats i 
utbildning av all personal inför deltagande i 
insatser internationellt. Försvarsmakten har i 
hög grad verkat i enlighet med regeringens 
handlingsplan för genomförande av resolution 
1325. Regeringen gör vidare bedömningen (se 
vidare under rubriken Personalförsörjnings-
situationen i Försvarsmakten) att antalet 
kvinnor kommer öka inom insatsverksam-
heten internationellt i takt med att fler kvinnor 
genomför grundläggande militärutbildning 
och rekryteras till de stående och kontrakte-
rade förbanden. 
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Inriktning 

Civil-militär samverkan 
Militära insatser kan inte på egen hand skapa 
förutsättningar för fred och återuppbyggnad i 
konfliktdrabbade områden. Säkerhet och ut-
veckling förutsätter därför en nära samverkan 
mellan militära och civila fredsfrämjande och 
fredsbyggande medel samt mer långsiktigt 
utvecklingssamarbete. De militära resurserna 
krävs inte sällan för att möjliggöra de civila 
insatserna, men de civila insatserna är oftast de 
viktigaste för att uppnå långsiktig stabilitet. 
Civil-militär samverkan ska därför, i enlighet 
med den försvarspolitiska inriktningen stärkas. 
Som del i detta arbete har en samverkans-
funktion inrättats inom regeringskansliet, ett 
arbete som fortskrider under 2011 med stöd av 
berörda myndigheter och andra aktörer. 
Synergier ska eftersträvas men det är viktigt att 
upprätthålla en ändamålsenlig uppdelning 
mellan säkerhetsfrämjande insatser och ut-
vecklingssamarbete så att de civila och militära 
rollerna hålls isär.  

ISAF (International Security Assistance Force), 
Afghanistan 
Sverige har ett betydande och långsiktigt 
engagemang i ISAF. Regeringens avsikt är att 
under 2011 fortsatt bidra till ISAF samt ha 
ledningsansvar för den regionala enheten för 
säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e Sharif 
i norra Afghanistan. Det svenska bidraget 
planeras bestå av bl.a. chef, stab och förband. I 
det svenska bidraget ingår även utbildnings- 
och samverkansgrupper (OMLT) som stöd till 
uppbyggnad av de afghanska säkerhets-
styrkorna. Det åligger Försvarsmakten att 
löpande anpassa bidraget till rådande för-
hållanden. 

Regeringen avser att senare i höst förelägga 
riksdagen förslag om fortsatt svenskt del-
tagande i ISAF. Regeringen har beräknat 
medel under anslaget 1:2 Fredsfrämjande 
förbandsinsatser för insatsen. 

KFOR (Kosovo Force), Kosovo 
Sverige kommer under 2011 fortsatt att bidra 
till KFOR, i enlighet med det tvååriga mandat 
som riksdagen beslutat om (prop. 2009/10:37, 
bet. 2009/10:UFöU2, rskr. 2009/10:120). 
Under 2011 kommer det svenska bidraget att 
uppgå till högst 70 personer, främst bestående 
av samverkans- och observationsteam (LMT) 

samt militära rådgivare som stöd till 
uppbyggnad av Kosovos säkerhetsstrukturer. 
Det förändrade svenska bidraget ligger i linje 
med pågående omstrukturering och 
reducering av KFOR.  

EU:s stridsgrupper 

Resultatanalys 
Sverige har, tillsammans med Estland, Finland, 
Irland och Norge, beslutat att ställa den 
nordiska stridsgruppen (NBG) till EU:s 
förfogande för en ny beredskapsperiod under 
det första halvåret 2011 med Sverige som 
ramnation. Förberedelserna för denna bered-
skapsperiod innebar bl.a. att utbildningen 
inleddes under hösten 2009. Regeringen lägger 
vikt vid att erfarenheter från beredskapstiden 
för 2008 års nordiska stridsgrupp utnyttjas 
inför kommande beredskapsperiod.  

Inriktning 
Den nordiska stridsgruppen består av olika 
enheter som sätts samman beroende på 
uppdragets art. Storleken på styrkan kan 
komma att variera beroende på uppgiftens 
behov. Fullt utvecklad består NBG av ca 2 200 
soldater från Sverige, Estland, Finland, Irland 
och Norge. Det svenska bidraget till den 
nordiska stridsgruppen 2011 utgör kärnan av 
stridsgruppen och omfattar 1 600 personer. 

EU:s stridsgrupper är ett av flera viktiga 
instrument i EU:s krishanteringsförmåga och 
även det instrument som snabbast kan sättas 
in. Regeringen har för avsikt att ställa den 
nordiska stridsgruppen till EU:s förfogande 
för en ny beredskapsperiod under det första 
halvåret 2014 med Sverige som ramnation. 
Förberedelserna för nästa beredskapsperiod 
kommer att påbörjas under 2011. Enligt 
regeringens uppfattning ska ett svenskt bidrag 
till den nordiska stridsgruppen 2014 bestå av 
förband eller delar av förband ur insatsorga-
nisationen. Sveriges åtagande i EU:s strids-
grupper, avseende beredskap samt eventuella 
insatser, ska finansieras inom oförändrade 
anslagsramar. 
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Säkerhetssektorreform 

Resultatanalys 
Regeringen beslutade den 18 december 2008 
(Fö nr 12) om att öka resurserna för Försvars-
maktens arbete med säkerhetssektorreform 
(SSR). Försvarsmakten har under 2009 
genomfört och fortsatt utvecklat försvarsrela-
terad verksamhet inom området säkerhets-
sektorreform. SSR-stödet har bl.a. bestått av 
erfarenhetsutbyten, kunskapsöverföring så-
som utbildnings- och mentorsstöd, sekonde-
rad personal till SSR-insatser och stöd till 
militär kapacitetsuppbyggnad inom ett flertal 
geografiska områden. Försvarsmakten har 
koordinerat delar av det svenska försvars-
relaterade SSR-stödet med de nordiska och 
baltiska länderna.  

Regeringen anser att erfarenheterna är 
betydelsefulla för den framtida inriktningen av 
försvarsrelaterad SSR-verksamhet. Under 2009 

förbrukades drygt 8,4 miljoner kronor från 
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. 

Inriktning 
SSR-stöd och kapacitetsuppbyggande verk-
samhet bör vara långsiktig för att uppnå 
önskad effekt. Under 2011 planeras det 
försvarsrelaterade stödet till säkerhetssektor-
reform (SSR) och militär kapacitetsuppbygg-
nad att fortsätta genom insatser i bl.a. 
Afghanistan, Georgien, Ukraina, Östafrika 
och på västra Balkan. Regeringen ser positivt 
på ett fortsatt försvarsrelaterat SSR- och 
kapacitetsuppbyggnadsstöd. Behoven av att 
genomföra och stödja SSR och kapacitetsupp-
byggnad bedöms öka inom internationell kris-, 
och konflikthantering. Under 2010 genomförs 
en analys av försvarsrelaterad SSR-verksamhet 
och kapacitetsuppbyggnadsstöd. Resultatet av 
analysen kan komma att påverka omfattningen 
för insatser 2011.  

3.4.3.2 Förbandsverksamhet och uppbyggnad av beredskap 

Förbandsverksamheten och uppbyggnaden av beredskapen har finansierats från anslagen 1:1 
Förbandsverksamhet, beredskap, 1.3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1.4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar, 1.6 Totalförsvarets pliktverk, 1.7 Officersutbildning m.m., 
1.8 Försvarets radioanstalt och t.o.m. 2009 anslag 1.10 Stöd till frivilliga.  

 
 

Regeringens bedömning: Insatsorganisation bör i huvudsak bestå av följande förband 2011 och 2013. 
 

Tabell 3.3 Insatsorganisationens utveckling
 

Förbandstyp 2011 2013 

LEDNINGS- OCH UNDERRÄTTELSEFÖRBAND   

Högkvarter med stabsförband 1 1 

Rörlig operativ ledning 1 1 

Taktisk sambandsbataljon 1 1 

Telekrigbataljon 1 1 

Ledningsplatsbataljon 1 1 

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband 1 1 

Regionala staber - 4 

Specialförband 1 1 

LOGISTIKFÖRBAND   

Operativ ledningsteknisk bataljon 1 1 

Teknisk bataljon 1 1 

Logistikbataljon 2 2 

Sjukhuskompani 2 2 
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ARMESTRIDSKRAFTER   

Brigadstab 2 2 

Mekaniserad bataljon 6 -1) 

Luftburen bataljon 1 -2) 

Manöverbataljon mekaniserad - 4 

Manöverbataljon lätt mekaniserad - 2 

Manöverbataljon lätt - 1 

Stridsvagnskompani - 3 

Artilleribataljon 2 2 

Luftvärnsbataljon  2 2 

Jägarbataljon 1 1 

Underrättelsebataljon  1 1 

Säkerhetsbataljon 1 1 

Ingenjörbataljon 2 2 

Militärpoliskompani 2 2 

CBRN-kompani 1 1 

Livbataljon 1 1 

Hemvärnsbataljon 40 40 

MARINSTRIDSKRAFTER   

Sjöstridsflottiljledning 2 2 

Korvettdivision 2 2 

Minröjningsdivision 2 2 

Underhållsdivision 2 2 

Röjdykardivision 1 1 

Ubåtsflottilj med ledning 1 1 

Signalspaningsfartyg 1 1 

Amfibiebataljon 1 3) 

Manöverbataljon med amfibisk förmåga - 1 

Bevakningsbåtskompani 1 1 

Marin basbataljon 1 1 

Sjöinformationsbataljon 1 1 

FLYGSTRIDSKRAFTER   

Stridsflygdivision 4 4 

Helikopterbataljon 1 1 

Ledningsflyggrupp ASC 890 1 1 

Flygbasbataljon 2 2 

Transportflygdivision TP 84 1 1 

Central transportflygdivision 1 1 

Signalspaningsflygdivision S102B 1 1 

Stridslednings- och luftbevakningsbataljon 1 1 
Förklaring till tabellen: Tabellen visar för varje förbandstyp hur många förband som ska ingå i insatsorganisationen.  
1) Utvecklas till 4 mekaniserade manöverbataljoner, 2 lätta mekaniserade manöverbataljoner och 3 stridsvagnskompanier 
2) Utvecklas till lätt manöverbataljon 
3) Utvecklas till en manöverbataljon med amfibisk förmåga 
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Skälen för regeringens bedömning:  
Riksdagen har godkänt inriktningen för insats-
organisationens utformning  (prop. 
2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292). Den utformning av insats-
organisationen som här redovisas bör ses som 
successiva steg mot införandet av  insats-
organisation 2014. 

Insatsorganisationens utveckling 
Under 2011 fortsätter arbetet med att utveckla 
en användbar och tillgänglig insatsorganisation 
som kontinuerligt har beredskap för och 
förmåga att genomföra insatser. Den fortsatta 
reformeringen kommer att innebära en 
tyngdpunktsförskjutning från produktion och 
utveckling till operativ effekt här och nu.  

Regeringen, har inom ramen för Försvars-
maktens regleringsbrev för budgetåret 2010, 
gett Försvarsmakten i uppdrag att under 2010 
fastställa förbandsmålsättningar för förbanden 
ingående i insatsorganisationen år 2014. Detta 
arbete kommer att utgöra en god grund för 
såväl myndighetens fortsatta arbete som för 
regeringens uppföljning av den fortsatta 
reformeringen.  

Enligt regeringens mening bör utgångs-
punkten vara att insatser redan från och med 
2011 bör kunna genomföras av ordinarie för-
band inom insatsorganisationen eller delar av 
dessa förband. I de undantagsfall där det är 
nödvändigt att som hittills särskilt sätta sam-
man förband för insatser bör kompetensen 
hos dessa förband i största möjliga utsträck-
ning tas tillvara genom att de efter avslutad 
insats alternativt beredskapsperiod hålls sam-
man för att bilda enheter inom  insatsorganisa-
tionen.  

Försvarsmaktens övergång till insatsorga-
nisation 2014 sker successivt genom att ut-
gående förband kvarstår med befintlig materiel 
och personal fram till dess att förbanden i den 
nya organisationen har producerats. Under 
perioden kommer förbanden successivt att 
fyllas upp med rekryterade soldater och 
sjömän. Krigsplacerade värnpliktiga kvarstår 
fram till dess att ny personal rekryterats. På så 
sätt upprätthålls förmågan över tiden. I takt 
med att förbanden i den nya insatsorganisatio-
nen produceras bör beredskapen höjas för de 
förband eller delar av förband som är 
kompletta i fråga om personal och materiel. 

I och med att insatsorganisationen vidmakt-
håller och utvecklar förmågan vid de stående 
och kontrakterade förbanden bör övrig verk-
samhet inom grundorganisationen efterhand 
rationaliseras och effektiviseras. 

Utgående från förbandets uppgifter, bered-
skap och planerade insatser bör personal- och 
materieluppfyllnad samordnas med utbildning 
och övning för att förbanden efterhand ska bli 
användbara och tillgängliga. Särskild vikt bör 
läggas vid att organisera stridsgrupper, där för-
definierade förband ur samtliga stridskrafter 
ska kunna ingå. Vid en insats deltar de delar 
som erfordras i en behovssammansatt strids-
grupp. Beredskapssystemet ska utvecklas i 
enlighet med regeringens inriktningsbeslut  för 
perioden 2010-2014 och den förändrade 
insatsorganisationen. De stående och 
kontrakterade förbanden ska normalt ha en 
beredskap som understiger tre månader. 
Beredskap, som idag upprätthålls med grund-
organisationens resurser, bör efter hand över-
tas och upprätthållas av insatsorganisationen. 
Regeringens utgångspunkt är att samtliga 
förband i insatsorganisationen samt förbands-
reserven vid varje givet tillfälle ska vara 
uppfyllda i fråga om krigsplacerad personal. 
Därutöver ska det antal krigsplaceras som 
behövs i en personalreserv. De ändringar i 
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt som 
trädde i kraft den 1 juli 2010 möjliggör detta.   

Operativ ledning och logistik 

Operativ ledning 

Resultatanalys 
Under 2009 har följande ledningsförband 
vidmakthållits: 

• ett högkvarter med stabsförband, 
• ett rörligt operativ ledningsförband 

(FHQ) med stabsförband, 
• ett IT-försvarsförband, 
• ett Computer Emergency Response 

Team (CERT), 
• två specialförband, 
• en taktisk sambandsbataljon, 
• en telekrigbataljon samt 
• tre stridsgruppsstaber med strids-

gruppsstabskompani. 
Under 2009 pågick utveckling av en pluton 

för psykologiska operationer (psyops). 
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Prioriterad verksamhet som beredskap, stöd 
till utlandsstyrkan samt utbildningar har 
genomförts utan begränsningar. 

Brist på viktigare materiel och personella 
vakanser har lett till flera omplaneringar i syfte 
att nå de uppsatta utbildningsmålen.  

Ledningsförbanden har bland annat deltagit 
i en nationell beredskapsövning samt flera 
internationella övningar. 

Utvecklingsverksamheten har främst 
koncentrerats till införande av ledningsstöds-
systemet SWECCIS (Swedish Command, 
Control and Information System), system-
samordning av äldre och nya system, införande 
av ekonomi- och resursledningssystemet Prio 
samt utredningsarbete avseende inrättandet av 
en gemensam lägescentral med s.k. Network 
Operations Centre. 

Under senare delen av året har Försvars-
makten inlett ett arbete med att omplanera 
materielanskaffningen avseende lednings-
system för att säkerställa att alla förband 
senast 2014 har en grundläggande lednings-
förmåga. 

Under 2009 var ett specialförband och ett 
operativt ledningsförband anmälda till inter-
nationella styrkeregister med 30 respektive 360 
dagars beredskap. 

Inriktningen för ledningsfunktionen har i 
stort följts. Regeringens bedömning är att 
läget inom ledningsförbanden utifrån be-
slutade beredskapskrav är godtagbart. 

Inriktning 
Ledningsområdet ska vara dimensionerat  
efter  armé-, marin- och flygstridskrafternas 
ledningsbehov. Samtliga förband i insats-
organisationen bör senast 2014 ha tillräcklig 
förmåga avseende ledning för att kunna ut-
föra tilldelade uppgifter.  

 Det finns ett behov av att se över 
organiseringen av Försvarsmaktens resurser 
kopplat till ledningsområdet inom såväl grund-
organisationen som insatsorganisation. 
Regeringens inriktning är dock att större 
omorganiseringar bör invänta resultatet av den 
s.k. Försvarsstrukturutredningen (se avsnitt 
3.2). Regeringen avser att återkomma med 
eventuella förändringar i kommande budget-
propositioner. 

Försvarsmakten har avbrutit arbetet med att 
upprätta en gemensam lägescentral (GLC). 
Myndigheten har istället i sitt budgetunderlag 

för 2011 till regeringen föreslagit att en för-
måga skapas vad gäller att kunna fastställa och 
sprida gemensam lägesinformation (GLI). 
Försvarsmaktens nuvarande bedömning 
avseende GLI innebär bland annat att myn-
digheten i så stor utsträckning som möjligt 
avser utnyttja befintliga funktioner, såsom sjö- 
och luftläge, med befintlig teknik för att 
fastställa lägesinformation. Regeringen lägger 
vikt vid att skapandet av den nya funktionen 
följer de principer som beslutats av riksdag och 
regeringen vad avser ledningsområdet. I enlig-
het med regeringens beslut den 23 juni 2010 
(Fö nr 27) ska Försvarsmakten redovisa en 
reviderad planläggning för införandet av GLI 
m.m. senast den 15 november 2010 vilket 
kommer ligga till grund för regeringens beslut 
avseende de investeringar som ett eventuellt 
införande av GLI omfattar. 

Försvarsmakten avser att fr.o.m. 2013 i 
insatsorganisationen inrätta fyra regionala 
staber som under Högkvarteret ska samordna 
den markterritoriella verksamheten. Staberna 
kommer också överta de uppgifter som i dag 
utförs av säkerhets- och samverkanssektioner 
och insatsledning Stockholm. Staberna kom-
mer bland annat samverka med regionala 
myndigheter, leda den regionala säkerhets-
tjänsten och vara beredda att leda hemvärn 
med de nationella skyddsstyrkorna. Rege-
ringen bedömer att skapandet av de regionala 
staberna innebär att Försvarsmaktens förmåga 
att samverka med och lämna stöd till andra 
myndigheter förbättras. Den rörliga operativa 
ledningen (FHQ) vidmakthålls. Lednings-
platsbataljon och taktisk sambandsbataljon, 
som är betjäningsförband till den rörliga 
operativa ledningen och brigadstaber, vid-
makthålls och utvecklas mot att bli försvars-
maktsgemensamma. Den pluton som har 
förmåga till psykologiska operationer  
PSYOPS-plutonen  inriktas mot att i första 
hand stödja insatser internationellt. Telekrig-
bataljonen bör kunna stödja insatser inter-
nationellt. Utvecklingen av IT-försvars-
förbandet med CERT (Computer Emergency 
Response Team) senareläggs med anledning av 
förändrade prioriteringar inom materiel-
anskaffningen. Ledningssystemsutvecklingen 
anpassas för att följa och harmonisera med 
motsvarande utveckling inom EU och 
NATO/PfF. 
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Materiel 
Omsättningen och förnyelsen av materiel 
inom ledningsområdet bör syfta till att 
stödja utvecklingen av uppsättandet av 
användbara och tillgängliga förband under 
perioden fram till 2014. Krav på tillgäng-
lighet kommer att innebära omfattande 
investeringar i mängdmateriel, så som kom-
munikationsutrustning vilket medför att 
införandet av mer avancerade ledningsstöds-
system senareläggs. 

Logistik 

Resultatanalys 
Under 2009 har följande förband vidmakt-
hållits: 

• en MOVCON2 ledning, 
• tre MOVCON-plutoner, 
• en teknisk bataljon, 
• två logistikbataljoner samt 
• en operativ ledningsteknisk 

bataljon. 
Vidare har tre sjukhuskompanier och tre 

sjukvårdsförstärkningskompanier utvecklats 
under 2009. 

En omfattande förändring av logistik-
organisationen har genomförts med bland 
annat fortsatt utveckling av avancerad sjuk-
vårdsförmåga. Därtill slutfördes upprättandet 
av logistikbataljonerna varvid transportbataljo-
nen och underhållsbataljonerna avvecklades. 
Försvarsmaktens tekniska skola, Försvars-
medicincentrum och Trängregementet har 
under året gett stöd åt samtliga stridskrafters 
logistikverksamhet samt samordnat all insats-
logistik. Försörjning av kvalificerad medicinsk 
personal till Försvarsmaktens insatser inter-
nationellt har och kommer även fortsättnings-
vis vara ett fokusområde för Försvarsmakten. 
FMLOG har under året omstrukturerats och 
införandet av ett  nytt försörjningskoncept 
pågår. Fältposttjänsten har avvecklats. 

Regeringen bedömer läget inom logistik-
funktionen som godtagbart. 
 
 
                                                      
2 Movement Control; transportledning 

Inriktning 
Utvecklingen av logistikförbanden bör ske 
med beaktande av utvecklingen inom civil och 
internationell militär logistikutveckling. 
Former för samordning och samverkan av-
seende logistik med andra länder och institu-
tioner bör utvecklas. Vidare bör sjukvårds- och 
MOVCON-förbanden organiseras i större 
kompaniförband. 

Logistikledningen bör integreras i övrig 
ledning i syfte att kunna leda behovssamman-
satta logistikförband.  

Logistik inom ett operationsområde ska 
främst organiseras vid logistikbataljonerna. 
Logistikstöd till ett operationsområde erhålls 
vidare främst av FMLOG och det övriga 
samhället, både i Sverige och hos värdnationen. 
MOVCON-förband ska stödja transporter till 
och från ett insatsområde och genomföra 
mottagning, rangering och gruppering för 
fortsatt tilltransport av enheter. 

Förmågan till förebyggande hälso- och 
sjukvård omfattande åtgärder före, under och 
efter en insats i syfte att bevara personalens 
hälsa och stridsduglighet bör utvecklas. Den 
påbörjade utvecklingen avseende förmåga till 
avancerad vård av skadade och sjuka (Role 2) 
samt omhändertagande och evakuering 
(MEDEVAC) bör fortsätta. Olika metoder 
för att tillgodose behovet av legitimerad 
sjukvårdspersonal bör vidare utvecklas. 

Det finns ett behov av att se över organise-
ringen av Försvarsmaktens logistikresurser 
inom såväl grundorganisationen som insats-
organisationen för att anpassa och effektivisera 
stödet till Försvarsmaktens insatser. Rege-
ringens inriktning är dock att större 
omorganiseringar bör invänta resultatet av den 
s.k. Försvarsstrukturutredningen (se avsnitt 
3.2). Regeringen avser att återkomma med 
eventuella förändringar i kommande budget-
propositioner. 

Materiel 
Omsättningen och förnyelsen av materiel 
inom logistikförbanden bör inriktas mot att 
stödja uppsättandet av användbara och till-
gängliga förband under perioden fram till 
2014. Prioriterade områden är bland annat 
fortsatt anskaffning av sjukvårdsenhet samt 
materiel för utökad expeditionär förmåga. 
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Arméstridskrafter 

Resultatanalys 
Under 2009 har följande förband vidmakt-
hållits: 

• sex mekaniserade bataljoner, 
• två lätta mekaniserade bataljoner, 
• en luftburen bataljon, 
• två artilleribataljoner, 
• två luftvärnsbataljoner, 
• två ingenjörbataljoner, 
• en jägarbataljon, 
• en underrättelsebataljon, 
• en säkerhetsbataljon, 
• sextio hemvärnsbataljoner, 
• ett militärpoliskompani samt 
• ett CBRN3-kompani. 

I fråga om uppbyggnad av insatsförbanden 
redovisar Försvarsmakten att målen för 2009 
har uppnåtts. I fråga om hemvärnsförbanden 
redovisas dock att målen i huvudsak har upp-
nåtts.  

Under året har bl.a. följande materiel till-
förts  arméstridskrafterna: 

• personterrängbil TLC105 (Toyota 
Landcruiser) försedda med min- 
och splitterskydd, 

• automatkarbin AK5 C och 
• ammunition till eldhandvapen och 

granatspruta. 
De min- och splitterskyddade fordon som 

tillförts förbättrar skyddsnivån för förbanden 
och förbättrar förutsättningarna att delta i 
insatser internationellt. Tillförseln av person-
terrängbil TLC105 innebär att tidigare fordon 
kan ersättas. Likaså innebär leveransen av nya 
automatkarbiner att automatkarbiner av äldre 
modell kan fasas ut.  

Därutöver har ett antal modifierade strids-
fordon 90 C, inklusive bärgningsbandvagn 
90 C och personterrängbil 6 tillförts insatsen i 
Afghanistan (ISAF). Detta har inneburit att 
skyddsnivån vid insatsen har förbättrats.  

Under året har ett mekaniserat kompani 
med 30 dagars beredskap varit anmält till 
internationella styrkeregister. Dessutom har  
 
 
                                                      
3 Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (kemiska-, 

biologiska- och radiologiska stridsmedel samt kärnvapen). 

följande förband med 90 dagars beredskap 
varit anmälda till internationella styrke-
register:  

• en mekaniserad bataljon, 
• ett ingenjörkompani, 
• ett militärpolisförband, 
• en CBRN-insatsstyrka, 
• en artillerilokaliseringsradargrupp, 
• en jägarpluton, 
• en lätt mekaniserad bataljon samt 
• en luftvärnspluton. 

Därutöver har en strategisk reserv av 
kompanistorlek funnits tillgänglig under året. 
Under det  svenska EU-ordförandeskapet 
kompletterades denna med ytterligare ett 
kompani. Reserven har delvis utnyttjats till 
nödvändiga tillfälliga förstärkningar till 
insatsen i Afghanistan.  

Enligt regeringens bedömning har inrikt-
ningen för markstridsförbanden i stort sett 
följts och läget bedöms sammantaget som 
godtagbart. 

Inriktning 
Uppsättandet av användbara och tillgängliga 
arméförband för flexibla bataljonsstrids-
grupper är prioriterat i omställningen av 
försvaret under perioden 2010-2014 i enlighet 
med den bedömning som regeringen redovisat 
till riksdagen (prop. 2008/09:140). Bataljons-
stridsgrupperna bör vara fördefinierade, vilket 
innebär att varje bataljonsstridsgrupp bör om-
fatta en angiven manöverbataljon och angivna 
funktions- och förstärkningsförband. Vid 
insats sätts en bataljonsstridsgrupp samman 
utifrån den enskilda insatsens krav. Förmågan 
att snabbt kunna genomföra insats inom 
ramen för en bataljonsstridsgrupp bygger på 
att de fördefinierade förbanden är samövade. 

Förbandsutvecklingen inom arméstrids-
krafterna mot den nya insatsorganisationen 
bör enligt regeringens bedömning i huvudsak 
vara avslutad vid utgången av 2014. I takt med 
att rekryteringen på frivillig grund av soldater 
och gruppchefer fortskrider, ny materiel till-
förs och övningsverksamhet genomförs ökar 
förbandens användbarhet och tillgänglighet. 
Rekryteringen till förbanden bör utformas på 
ett sådant sätt att förmågan till insatser inte går 
ner under övergångsperioden. Mot denna 
bakgrund kommer det under de närmsta åren 
att vara nödvändigt att prioritera uppsättandet 
av de sju manöverbataljonerna. 
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Försvarsmakten har föreslagit att ett för-
band inrättas, särskilt inriktat mot statscere-
moniell verksamhet och annan bevaknings-
verksamhet (livbataljonen). Åtgärden syftar 
till att organisera den statsceremoniella 
verksamheten på ett mer ändamålsenligt sätt. 
Enligt regeringens bedömning kan inrättandet 
av förbandet motiveras av behovet att säker-
ställa både den statsceremoniella verksamheten 
och möjligheterna att genomföra insatser med 
övriga förband, under en period då de stående 
och kontrakterade förbanden befinner sig i en 
rekryterings- och uppbyggnadsfas. Mot bak-
grund av livbataljonens uppgifter kommer 
förbandet – i likhet med de nationella 
skyddsstyrkorna – främst vara utformat för 
nationell beredskap. Utöver de ordinarie upp-
gifterna avses förbandet även kunna användas 
för vissa nationella insatsuppgifter vid höjd 
beredskap. På några års sikt, när huvuddelen av 
de stående och kontrakterade förbanden blivit 
uppfyllda av rekryterad personal, avser 
regeringen att genomföra en förnyad prövning 
av frågan om en ändamålsenlig lösning av den 
statsceremoniella verksamheten. Regeringen 
bedömer att inrättandet av livbataljonen inte 
medför några merkostnader totalt sett. 

Regeringens utgångspunkt är att förbanden 
i insatsorganisationen vid varje tillfälle ska vara 
uppfyllda i fråga om materiel och personal. 
Fram till dess att samtliga befattningar kunnat 
bemannas med rekryterad personal bör 
tidigare värnpliktsutbildade kvarstå som krigs-
placerade i förbanden. På motsvarande sätt bör 
befintlig materiel tilldelas förbanden i avvaktan 
på att nödvändig materiell förnyelse kan ske, 
t.ex. i fråga om hjulgående splitterskyddade 
fordon. Även militär personal som utbildats 
och rekryterats på frivillig grund bör – i 
enlighet med lagen (1994:1809) om total-
försvarsplikt – skrivas in för värnplikt och 
krigsplaceras, så att det vid varje tillfälle finns 
tillräckligt med krigsplacerad personal för att 
uppfylla insatsförbanden, förbandsreserven 
och en personalreserv. 
 
Materiel 
Omsättningen och förnyelsen av materiel 
inom arméstridskrafterna bör syfta till att 
stödja utvecklingen och uppsättandet av 
användbara och tillgängliga förband under 
perioden fram till 2014. Prioriterade områden 
är bl.a. anskaffning av splitterskyddade hjul-

gående fordon (AWV) till de lätta 
mekaniserade manöverbataljonerna och led-
ningsmateriel för att möjliggöra att samtliga 
förband kan utföra tilldelade uppgifter.  

Avseende hemvärnet med de nationella 
skyddsstyrkorna bör den materiella förnyelsen 
fortgå i fråga om bl.a. personlig utrustning, 
fordon och kommunikationsutrustning.  

I fråga om ledningssystem bör i första hand 
anskaffningen av mängdmateriel för kom-
munikation prioriteras. 

Under 2011 kommer de första leveranserna 
att ske av taktisk obemannad flygande farkost 
(TUAV) och det renoverade och modifierade 
artillerisystemet Haubits 77 B (Archer).  

I takt med den tyngdpunktsförskjutning 
som ska ske från tunga och medeltunga strids-
fordon till lättare splitterskyddade fordon 
reduceras antalet stridsfordon till det antal 
som motsvaras av förbandens behov. De 
stridsvagnar och stridsfordon 90 som inte 
behövs i insatsorganisationen överförs till 
förbandsreserven. 

Marinstridskrafter  

Resultatanalys 
Under 2009 har följande förband vidmakt-
hållits: 

• en ubåtsflottilj, 
• två sjöstridsflottiljledningar, 
• två korvettdivisioner, 
• två minröjningsdivisioner, 
• två underhållsdivisioner, 
• en röjdykardivision, 
• en amfibiebataljon, 
• en sjöinformationsbataljon samt  
• en marin basbataljon. 

Försvarsmakten redovisar att målen i 
huvudsak uppnåtts. Deltagande i insats- och 
övningsverksamhet internationellt, inkl. min-
röjningsoperationerna i Östersjön, har ytter-
ligare höjt förmågan hos de marina strids-
krafterna att upprätthålla beredskap samt delta 
i insatser internationellt. Verksamhet med 
anställda soldater och sjömän har gett värde-
fulla erfarenheter inför kommande personal-
försörjningssystem. Under året har även 
Försvarsmaktens redarfunktion etablerats.  
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Under 2009 har bl.a. följande större 
materielsystem tillförts eller modifierats och 
tillförts marinstridskrafterna:  

• två korvetter av Visbyklass, 
• ett minröjningsfartyg av Koster-

klass, 
• tre svävare (varvid systemet är slut-

levererat),  
• uppgradering av sjöinformations-

systemet samt 
• fyra skolfartyg.  

Under 2009 var följande marina förband 
anmälda till internationella styrkeregister med 
90 dagars beredskap: 

• ett sjöminröjningsförband 
• ett korvettförband,  
• ett ubåtsförband samt 
• del av en amfibiebataljon. 

Av dessa deltog under fyra månader 
korvettförbandet bestående av HMS 
Stockholm, HMS Malmö och HMS Trossö i 
EU:s insats utanför Somalias kust, Atalanta.  

Regeringen anser att inriktningen av 
marinstridskrafterna i stort följts och läget 
bedöms som godtagbart. 

Inriktning 
Marinstridskrafternas utveckling mot att i 
huvudsak utgöras av stående och tillgängliga 
förband slutförs under året. Genom övnings-
verksamhet internationellt och deltagande i 
insatser bör Försvarsmakten fortsätta utveckla 
sin förmåga att verka inom ramen för en 
multinationell sjöstyrka.  

Marinstridskrafterna ska med ytstridsfartyg, 
minröjningsfartyg, ubåtar, amfibie- och 
sjöinformationsförband vidmakthålla och 
utveckla förmågan till kvalificerad ytstrid, 
ubåtsjakt, minröjning, luftförsvar och under-
rättelseinhämtning. Förmåga att påverka mål 
på och under havsytan samt i amfibisk miljö, 
förmåga till sjöminröjning, luftförsvar, och 
underrättelseinhämtning vidmakthålls. Sjörör-
ligheten och möjligheten till sjöbasering vid-
makthålls för att de ovan nämnda förmågorna 
primärt ska kunna nyttjas i vårt närområde för 
att skydda svenska intressen till havs. Marin-
stridskrafterna ska även kunna delta i lämpliga 
insatser utanför vårt närområde i syfte att till-
sammans med andra bidra till skydd av sjöfart 
och annan maritim verksamhet.  

Vidare bör amfibiebataljonen fortsätta 
arbetet med omorganisationen till en amfibisk 

manöverbataljon. Bataljonen tillförs skyddade 
fordon för att skapa taktisk landrörlighet. Den 
amfibiska manöverbataljonen ska utvecklas i 
nära samverkan med övriga manöver-
bataljoner. 
 
Materiel 
Införandet av korvett typ Visby fortsätter och 
utgör ett värdefullt tillskott i marinens insats-
verksamhet. Regeringen bedömer att för-
mågan till bl.a. kvalificerad ytstrid, ubåtsjakt 
samt minröjning i takt med att allt fler fartyg 
införs, successivt kommer att öka. Till 2014 
ska, enligt Försvarsmaktens planering, 
samtliga fem fartyg av Visby-klass att ha 
levererats till Försvarsmakten.  

Halvtidsmodifieringen av minröjningsfartyg 
typ Landsort kommer att slutföras under året. 
Fartygstypen kallas efter genomförd halvtids-
modifiering minröjningsfartyg typ Koster.  

Under 2011 slutförs arbetet med produkt-
definitionsfas för nya stödfartyg. Med hjälp av 
stödfartyg vidmakthålls och utvecklas sjö-
rörligheten och möjligheten till sjöbasering 
vidmakthålls för att möta behovet av insats-
förmåga i närområdet. Stödfartyg ökar den 
operativa nyttan av befintliga fartyg och 
förband jämfört med idag. 

Arbetet med att ersätta två ubåtar typ 
Södermanland med två ubåtar av nästa gene-
ration fortsätter. De nya ubåtarna beräknas 
levereras till Försvarsmakten 2018 respektive 
2019. För två ubåtar typ Gotland påbörjas 
under året arbetet med halvtidsmodifiering. 
Arbetet med att ersätta det befintliga signal-
spaningsfartyget fortsätter. Det nya signal-
spaningsfartyget kommer att levereras till 
Försvarsmakten under 2014. Amfibiebataljo-
nens materiella förnyelse anpassas till 
omorganisationen mot en amfibisk manöver-
bataljon. 

Flygstridskrafter 

Flygförband  

Resultatanalys 
Under 2009 har bl.a. följande flygförband 
vidmakthållits: 

• en stridslednings- och luftbevak-
ningsbataljon, 

• två flygbasbataljoner, 
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• fyra stridsflygdivisioner JAS 39, 
• en transportflygdivision (Tp 84), 
• en central transportflygdivision (Tp 

102) samt 
• en signalspaningsflygdivision 

(S 102B). 
Målsättningarna för flygvapenförbanden har 

i allt väsentligt uppnåtts med undantag för 
stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. 

Osäkerhet inför framtida omstruktureringar 
har påverkat produktionen i stridslednings- 
och luftbevakningsbataljonen. Begränsad 
tillgång på personal inom flera personal-
kategorier har medfört att färre flygstridsledda 
pass har kunnat genomföras under 2009 än 
planerat. 

Flygvapenförband deltog under 2009 bl.a. i 
de internationella övningarna Cold Response i 
Norge, Northern Coast i Tyskland och Loyal 
Arrow i Sverige. Övningarna genomfördes 
med gott resultat. Flygvapenförband har 
vidare deltagit i den nationella beredskaps-
övningen Dagny II och genomfört kontinuer-
lig gränsöverskridande övningsverksamhet 
med flygförband från Bodö i Norge och 
Rovaniemi i Finland. 

Stridsflygdivisionerna har bl.a. utvecklat 
förmågan till lufttankning och påbörjat övning 
med ny utrustning för mörkerflygning. Målen 
för flygtidsproduktionen har i huvudsak 
uppnåtts. 

Fem stycken JAS 39 C/D har levererats till 
Försvarsmakten. Omskolning till JAS 39 C/D 
har genomförts på F 21 Norrbottens flyg-
flottilj. Försvarsmakten har fattat ett inrikt-
ningsbeslut om avvecklingen av JAS 39A/B 
innebärande att kvarvarande flygplan planeras 
utgå ur insatsorganisationen vid halvårsskiftet 
2011 och avvecklas helt till utgången av 2012.  

Försvarsmakten har genom transport-
flygdivisionen genomfört insats i Afghanistan 
med en enhet Tp 84 och markpersonal för 
taktisk flygtransport för den internationella 
säkerhetsstyrkan ISAF. Den samlade för-
mågan till flygtransporter har ökat i och med 
att Försvarsmakten gått med i det  multi-
nationella samarbetet Strategic Airlift 
Capability (SAC) som driver  de tre militära 
transportflygplanen C-17 Globemaster. 
Sverige ska, när samarbetet uppnått full opera-
tiv kapacitet, få tillgång till 550 flygtimmar per 
år. Det svenska flyguttaget i SAC uppgick 
2009 till 124 timmar. Anledningen till det 

förhållandevis låga uttaget var att SAC-
samarbetet fortfarande inte uppnått full för-
måga vad avser tillgång på flygplan och piloter. 
Sverige är även sedan 2006 medlem i Strategic 
Airlift Interim Solution (SALIS). Under 2009 
uppgick Försvarsmaktens uttag av flygtid i 
SALIS till 75 timmar.  

Under 2009 var följande förband anmälda 
till internationella styrkeregister med 90 dagars 
beredskap: 

• en stridsflygdivision JAS 39  
• ett transportflygförband Tp 84  
• en flygbasenhet samt  
• ett signalspaningsflygplan S 102B. 

Regeringen bedömer att inriktningen av 
flygstridskrafterna i stort har följts. Läget 
bedöms som godtagbart med undantag för 
stridslednings- och luftbevakningsbataljonen. 
Regeringen avser mot bakgrund av detta att 
särskilt följa läget inom Försvarsmaktens 
stridslednings- och luftbevakningsfunktion. 

Inriktning 
Flygstridskrafterna ska i huvudsak utgöras av 
stående förband och ska primärt utveckla för-
mågan att verka i Sverige och i vårt närområde. 
Försvarsmaktens förmåga att lösa konflikter 
över hela konfliktskalan bör utvecklas t.ex. 
genom internationella övningar. En generell 
ökning av antalet flygtimmar bör eftersträvas 
med särskilt fokus på de stridsflygdivisioner 
som i dag har lägst beredskap. En högre andel 
flygstridsledda pass ska eftersträvas.  

Under 2011 utvecklas samverkan mellan 
Sverige och Norge kring en gemensam luft-
lägesbild genom Air Situation Data Exchange 
(ASDE). Detta stärker förmågan och 
beredskapen att hantera incidenter. Samtidigt 
förbättras förutsättningarna för bl.a. gemen-
samma flygövningar mellan norska och 
svenska flygförband. Vid sidan av detta har 
regeringen fastställt att förmågan att med flyg 
genomföra transporter till och från, samt inom 
ett operationsområde, ska vidmakthållas och 
utvecklas. Försvarsmaktens förmåga att 
genomföra insats tillsammans med andra 
nationer kan bl.a. utvecklas genom ytterligare 
fördjupat nordiskt och internationellt sam-
arbete. 
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Materiel 
Under 2011 slutförs införandet av den 
materiel och de funktioner som utgör 
materielsystemversion 19, MS19 inom 
Gripensystemet. Under 2011 vidtas även 
åtgärder för att vidmakthålla funktionen 
stridsteknisk ledning genom införandet av 
interoperabla datalänkar. Detta ökar flyg-
förbandens interoperabilitet och förbättrar 
förutsättningarna för Sverige att ge och ta 
emot stöd. 

Efter riksdagens beslut med anledning av 
regeringens budgetproposition för 2010 har 
Försvarsmakten medgivits att beställa 
materielsystemversion 20 av JAS 39 C/D, 
MS20. Denna materielsystemversion som bl.a. 
omfattar införandet av en lätt GPS-styrd 
bomb med allväderskapacitet samt åtgärder för 
att förbättra egenskyddet planeras att införas 
fr.o.m. 2012. Därutöver har beslut om 
anskaffning av en ny långräckviddig flygburen 
radarjaktrobot, METEOR, fattats. Denna 
robot kommer att ersätta befintlig radarjakt-
robot med början under 2015. Regeringen 
bedömer att detta leder till en förstärkning av 
Gripensystemets förmåga.  

Helikopterförband 

Resultatanalys 
Under 2009 har helikopterbataljonen varit 
under fortsatt utveckling. Målsättningarna för 
förbandet har inte uppnåtts, vilket främst 
beror på att förseningar i leveranserna av 
helikoptersystemen helikopter 10B och 
helikopter 14 påverkat förbandsuppbyggnaden 
och möjligheterna att genomföra insatser. 
Flygräddningsverksamheten har i huvudsak 
genomförts enligt plan. 

Helikopter 15 har slutlevererats under 
2009. Försvarsmakten förfogar nu över 
samtliga de 20 helikoptrar som beställts. 
Helikopter 10B har levererats och genomgår 
under 2010 anpassningar för Försvarsmaktens 
deltagande med en helikopterenhet i den 
internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan. 
Regeringen bedömer att inriktningen av 
helikopterförbanden i stort har följts. Läget 
bedöms dock som icke godtagbart. 

Inriktning 
Regeringen tillsatte den 18 december 2008 en 
särskild utredare (Fö 2008:07) med uppgift att 
se över hur förmågan att understödja För-
svarsmaktens insatsförband med helikoptrar 
ska bibehållas respektive förbättras, samt vilka 
krav det ställer på dimensioneringen och 
organisation av helikopterförbanden (dir. 
2008:118, samt tilläggsdirektiv 2008:148, 
2009:27, samt 2010:13).  Utredningen redo-
visade den 22 juni 2010 slutbetänkandet 
Försvarsmaktens helikopterresurser (SOU 
2010:50). Slutbetänkandet har remiss-
behandlats. 

Regeringen har, med stöd av riksdagens 
bemyndigande  (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348), beslutat 
om anskaffning av ett nytt medeltungt heli-
koptersystem. 

I såväl försvarsutskottets yttrande 
(2009/10:FöU2y), som finansutskottets 
betänkande (2009/10:FiU21), framfördes att 
regeringen bör återkomma till riksdagen med 
en redovisning för hur helikopterverksam-
hetens operativa förmågor ska byggas upp. 
Regeringen konstaterar härvidlag att åtgärder 
vidtagits för att öka tillgången till medeltung 
helikopterkapacitet i Afghanistan till andra 
kvartalet 2013 genom att helikopter 10 tillförs 
insatsen under 2011. Anskaffningen av ett nytt 
medeltungt helikoptersystem medger en 
förlängning av bidraget med en helikopter-
enhet i Afghanistan efter 2013, genom att 
helikopterförbanden får ökad kapacitet att 
kontinuerligt understödja övriga insatsförband 
vid insatser internationellt. Vidare möjliggörs 
en ökad rörlighet för förbanden i insats-
försvaret. Det nya helikoptersystemet avses 
långsiktigt vara operativt parallellt med heli-
kopter 14 och helikopter 15. 

Personalförsörjning 

Resultatanalys 
Regeringen har i proposition 2008/09:140 Ett 
användbart försvar (bet. 2008/09:FöU10, rskr. 
2008/09:292) gett sin syn på principerna för 
den framtida personalförsörjningen. En 
bärande princip är att den ska bygga på fri-
villighet. Förändringarna inom personal-
försörjningsområdet är av stor omfattning och 
kommer att ta tid att genomföra i sin helhet. 
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Den i juli 2009 tillsatta Personalförsörj-
ningsutredningen (Fö 2009:03) ska bland 
annat lämna förslag till regeringen vad avser en 
säker bemanning av insatser, ge förbättrade 
möjligheter till tidsbegränsad anställning samt 
ge förutsättningar för att anställa soldater och 
sjömän. Utredaren ska slutredovisa sitt 
uppdrag senast den 1 december 2010. 

Regeringen anser att riksdagens beslut med 
anledning av proposition 2008/09:140 samt 
proposition 2009/10:160 Modern personal-
försörjning för ett användbart försvar (bet. 
2009/10:FöU08, rskr. 2009/10:269) samman-
taget innebär att förutsättningar har skapats 
för att nu påbörja reformeringen av personal-
försörjningssystemet.  

Från första halvåret 2010 finns avtal mellan 
parterna på det statliga avtalsområdet för att 
anställa soldater och sjömän som tjänstgör 
kontinuerligt. Vidare har Försvarsmakten 
under 2010 infört ett krav på internationell 
arbetsskyldighet för alla befattningar i insats-
organisationen. 

Inriktning 
Personalförsörjningen ska utgå från behov 
föranledda av insatsorganisation 2014, varvid 
uppbyggnaden av insatsorganisationens opera-
tiva förmåga ska prioriteras. Den uppfyllnad av 
insatsorganisation 2014 som påbörjats under 
2010 bör påskyndas. 

Regeringen kommer noggrant att följa över-
gången från det gamla utbildningssystemet 
som byggde på plikt till det nya frivilliga 
utbildningssystemet. Härvid är det av största 
vikt att den nya tremånadersutbildningen med 
efterföljande kompletterande utbildning 
startar tidigt. 

Totalförsvarsplikt, rekrytering och 
grundutbildning 

Resultatanalys 
Under 2009 påbörjade cirka 7 300 total-
försvarspliktiga värnpliktsutbildning vid 
Försvarsmakten. Andelen som avbröt grund-
utbildningen i förtid var runt 10 procent, vilket 
är något lägre än den nivå som gällt de senaste 
fem åren. Av de som under året påbörjade 
grundutbildning var andelen kvinnor 8,7 
procent, vilket är den högsta andelen någonsin. 
Antalet kvinnor som påbörjat grundutbildning 

har från 2008 till 2009 ökat från cirka 420 till 
cirka 640.  

Sedan 2008 har alla kvinnor i årsklassen 
bjudits in att svara på den webbaserade 
lämplighetsundersökningen som föregår 
mönstringen/antagningsprövningen. Jämfört 
med antalet kvinnor som tidigare ansökte om 
att få antagningspröva har fem gånger fler 
kvinnor svarat på lämplighetsundersökningen.  

Totalförsvarets pliktverk har under året 
lämplighetsundersökt drygt 16 000 kvinnor 
som anmält intresse för antagningsprövning 
och 71 000 mönstringspliktiga män. Av dessa 
har cirka 19 400 män genomgått mönstring 
och cirka 2 200 kvinnor antagningsprövats. 
Antalet kvinnor som genomgått antagnings-
prövning har ökat med mer än 120 procent 
jämfört med 2008. Av de som 2009 skrevs in 
för värnpliktsutbildning är andelen kvinnor 23 
procent. 

Regeringen ser positivt på den stora 
ökningen av antalet och andelen kvinnor som 
genomgår lämplighetsundersökning, antag-
ningsprövning och skrivs in för värnplikts-
utbildning. Enligt regeringens bedömning är 
den positiva utvecklingen till stor del ett 
resultat av den ovannämnda satsningen att 
bjuda in samtliga kvinnor i åldersklassen att 
delta i den webbaserade lämplighetsundersök-
ningen. Totalförsvarets pliktverk har från och 
med 2008 tillförts ca 12 miljoner kronor per år 
för att finansiera denna satsning som tidigare 
beskrivits i budgetpropositionerna för 2007 
och 2008 (se prop. 2006/2007:1, Utgifts-
område 6, s. 59 och prop. 2007/2008:1, 
Utgiftsområde 6, s. 53.). 

Inriktning 
 

Regeringens bedömning: Den nya grund-
läggande militära utbildningen på frivillig 
grund bör vara fullt utbyggd från och med 
2012. Från och med samma år bör huvuddelen 
av den militära personal som väljer att ta 
anställning i Försvarsmakten eller tjänstgöra i 
hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna 
rekryteras från den nya utbildningen. Samtliga 
förband i insatsorganisationen samt förbands-
reserven bör vid varje givet tillfälle vara 
uppfyllda i fråga om krigsplacerad personal. 
Därutöver ska det antal krigsplaceras som 
behövs i en personalreserv. 
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Skälen för regeringens bedömning: 
Regeringen lämnade den 23 mars 2010 
propositionen (2009/10:160) Modern perso-
nalförsörjning för ett användbart försvar – 
vissa frågor om Försvarsmaktens personal till 
riksdagen. Propositionen innehöll bl.a. förslag 
till ändringar i lagen om totalförsvarsplikt 
m.m. samt regeringens bedömningar avseende 
utformningen av den framtida rekryteringen 
och grundläggande utbildningen av militär 
personal. Till grund för regeringens förslag låg 
bl.a. slutbetänkandet från Utredningen om 
totalförsvarsplikten Totalförsvarsplikt och 
frivillighet (SOU 2009:63). Med anledning av 
propositionen beslutade riksdagen den 19 maj 
2010 om ändringar i lagen (1994:1809) om 
totalförsvarsplikt m.m. (bet. 2009/10:FöU8, 
rskr. 2009/10:269).  

Försvarsmakten, Totalförsvarets pliktverk 
och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap redovisade den 24 maj 2010 
kompletterande budgetunderlag för 2010 och 
2011 med utgångspunkt från de bedömningar 
regeringen redovisade i propositionen. Den 1 
juli 2010 redovisade Försvarsmakten hur den 
nya frivilliga utbildningen bör kvalitetssäkras. 
Senast den 15 oktober 2010 kommer Försvars-
makten att redovisa myndighetens förslag till 
hur medinflytandearbetet för rekryter bör 
organiseras på central nivå inom myndigheten.  

Regeringen beslutade den 10 juni 2010 att 
ge Försvarsmakten och Totalförsvarets plikt-
verk i uppdrag att genomföra nödvändiga 
åtgärder med anledning av de lagändringar 
riksdagen beslutat om. Enligt uppdraget ska 
Försvarsmakten från och med 2010 rekrytera 
till en cirka tre månader lång frivillig militär 
grundutbildning samt genomföra denna. 
Utbildningen ska vara utformad i enlighet med 
regeringens bedömningar i avsnitt 4.7 i prop. 
2009/10:160. 

Enligt regeringens mening är det angeläget 
att Försvarsmakten prioriterar uppbyggnaden 
av den nya frivilliga militära grundutbildningen 
för att svara mot det rekryteringsbehov som 
under de närmsta åren finns hos förbanden i 
insatsorganisationen. Under 2010 genomför 
Försvarsmakten denna utbildning för cirka 
800 personer, främst syftande till att möta 
rekryteringsbehovet inom hemvärnet med de 
nationella skyddsstyrkorna. Samtidigt erbjuds 
de totalförsvarspliktiga som före lagändringen 
varit inskrivna för värnplikt att fullfölja utbild-

ningen på frivillig grund. Under 2011 planerar 
Försvarsmakten att genomföra den nya 
utbildningen för cirka 1 900 personer. De 
totalförsvarspliktiga som före lagändringen var 
inskrivna för värnpliktsutbildning under 2011 
erbjuds att i stället genomföra den nya tre 
månader långa utbildningen.  

Enligt regeringens bedömning bör den nya 
frivilliga militära grundutbildningen kunna 
vara fullt utbyggd från och med 2012. Från 
och med samma år bör även majoriteten av 
den militära personal som väljer att ta 
anställning i Försvarsmakten eller tjänstgöra i 
hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna 
rekryteras från den nya utbildningen. För att 
säkerställa ett tillräckligt rekryteringsunderlag 
bör utbildningen bedrivas vid flera tillfällen per 
år och på flera olika platser i landet. Rege-
ringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att i 
budgetunderlaget för 2012 redovisa myndig-
hetens bedömning av utbildningsbehovet 2012 
i fråga om den frivilliga militära utbildningen 
utifrån det samlade rekryteringsbehovet av 
militär personal. Av redovisningen ska särskilt 
framgå myndighetens motiverade bedömning 
av utbildnings- och rekryteringsbehovet i fråga 
om kontrakterade och stående förband, 
officersutbildning och hemvärnet med de 
nationella skyddsstyrkorna.  

För att möta rekryteringsbehoven fram till 
dess att den nya utbildningen är fullt utbyggd 
2012 bör Försvarsmakten göra särskilda 
insatser för att rekrytera militär personal till 
insatsförbanden bland tidigare värnplikts-
utbildade. 

I detta sammanhang vill regeringen särskilt 
lyfta fram betydelsen av rekryteringen till 
hemvärnet. Under de närmsta åren kommer 
det enligt regeringens bedömning vara nöd-
vändigt att bedriva viss grundläggande militär 
utbildning som direkt syftar till att möta 
hemvärnets behov av personal. Även på längre 
sikt kan viss direktutbildning till hemvärnet 
vara motiverad, bl.a. mot bakgrund av hem-
värnets särskilt starka behov av att kunna 
rekrytera i alla delar av landet. Rekrytering och 
utbildning för hemvärnets behov kan vidare 
antas ha positiva effekter för rekryteringen till 
övriga förband inom insatsorganisationen. 
Regeringen avser att noga följa hur rekryte-
ringen till insatsorganisationens förband 
fortskrider, såväl i fråga om hemvärnet med de 
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nationella skyddsstyrkorna som övriga för-
band.  

De ändringar i lagen om totalförsvarsplikt 
som trädde i kraft den 1 juli 2010 innebär att 
det finns möjligheter att skriva in för värnplikt 
och krigsplacera militär personal oavsett om 
personalen utbildats i enlighet med lagen om 
totalförsvarsplikt eller på frivillig grund. 
Denna möjlighet är av stor betydelse för att 
säkerställa förbandens användbarhet vid ett 
militärt hot mot Sverige. Regeringen har 
därför beslutat om inriktningen att samtliga 
förband i insatsorganisationen samt förbands-
reserven vid varje givet tillfälle ska vara upp-
fyllda i fråga om krigsplacerad personal. 
Utöver det ska insatsorganisationen 
kompletteras med en personalreserv som inne-
håller militär personal som tidigare tjänstgjort 
inom Försvarsmakten. 

Med utgångspunkt från de bedömningar 
regeringen redovisade i propositionen och 
myndighetens nya uppdrag kommer Total-
försvarets pliktverk från och med den 1 januari 
2011 att byta namn till Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet. Något uttag till 
civilplikt kommer inte längre att ske. 
Regeringen avser därför att ge Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet i uppdrag att redovisa 
kostnader för bibehållandet av systemet PLIS 
(Pliktverkets informationssystem) med 
förutsättningen att inga civilpliktiga längre 
kommer att hanteras i systemet.  

Officerare 

Resultatanalys 
Införandet av det beslutade tvåbefälssystemet 
pågår. Under 2009 har ca 300 specialist-
officerare anställts och 345 individer påbörjade 
utbildning till specialistofficerare. Regeringen 
anser att ett viktigt första steg tagits i och med 
anställning av specialistofficerare.  

Regeringen anser att ett fungerande karriär-
växlingssystem är ett viktigt verktyg för att 
kunna skapa och vidmakthålla önskvärd 
kompetens- och åldersstruktur i Försvars-
makten. Under 2008/2009 har 21 officerare 
lämnat Försvarsmakten med hjälp av karriär-
växlingsverktyg. Regeringen anser mot bak-
grund av detta att Försvarsmakten bör 
intensifiera sina ansträngningar att skapa ett 
fungerande karriärväxlingssystem. 

Inriktning 
Takten i övergången till ett tvåbefälssystem 
bör öka. Det är även viktigt att tydliga verktyg 
för karriärväxling för officerare måste tas fram. 
Regeringen avser att följa dessa frågor 
noggrant.  

Officersyrkets karaktär och innehåll 
kommer mot bakgrund av ändrade uppgifter 
och införandet av det nya personalförsörj-
ningssystemet att förändras. Av Försvars-
maktens budgetunderlag för 2011 framgår att 
myndigheten ser ett långsiktigt behov av cirka 
3 900 officerare och 5 900 specialistofficerare. 
År 2009 var cirka 9 000 officerare och cirka 
500 specialistofficerare anställda vid myndig-
heten. I den initiala uppbyggnaden av 
specialistofficerskåren är det därför angeläget 
att så långt som möjligt fylla specialist-
officersbefattningar med redan anställda 
officerare.  

Regeringen menade i budgetpropositionen 
för 2010 att kostnaderna för den officers-
utbildning som genomförs vid Försvars-
högskolan är för höga och angav att dessa 
skulle ses över. Med anledning av detta har 
Försvarsmakten och Försvarshögskolan på 
uppdrag av regeringen inkommit med ett 
förslag på hur dessa kostnader kan minska, 
både vad avser såväl utbildningsvolymer som 
rationaliseringar. Med myndigheternas förslag 
som grund föreslår regeringen att kostnaderna 
minskas i enlighet med det som anförs i avsnitt 
3.6. 

Personalförsörjningssituationen i Försvars-
makten  

Resultatanalys  
 
I tabell 3.4 redovisas hur antalet anställda har 
förändrats under 2009 och under det första 
halvåret 2010. Siffror inom parentes visar 
antalet årsarbetare.  
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Tabell 3.4 Personella förändringar i Försvarsmakten                  
 2008-12-31 2009-12-31 2010-06-30 

Officerare 

- män 

- kvinnor 

Specialistofficerare 

- män 

- kvinnor 

 

 

8 661 

439 

 

255 

25 

(8 400) 

 

8 733 

437 

 

482 

47 

(9 159) 

 

8 639 

433 

 

478 

48 

(9 253) 

Civilanställda 

- män 

- kvinnor 

 

 

4 000 

2 500 

(6 200) 

 

4 448 

2 625 

(6 747) 

 

4 302 

2 596 

(6 538) 

Reservofficerare 

- män 

- kvinnor 

 

 

9 120 

180 

(80) 

 

8 914 

169 

(99) 

 

8 690 

164 

(93) 

Förstärknings- och 
beredskapssoldater  

- män 

- kvinnor 

 

 

 

310 

20 

(120) 

 

 

419 

24 

(441) 

 

 

463 

49 

(511) 

Utlandsstyrkan 

- män 

- kvinnor 

 

 

365 

74 

(420) 

 

377 

89 

(442) 

 

459 

97 

(528) 

Totalt 

 

25 600 

(15 200) 

26 700 

(16 900) 

26 418 

(16 923) 

 
Under 2009 minskade genomsnittsåldern för 
yrkesofficerare från 42,2 år till 42,0 år och för 
civilanställd personal från 47,7 år till 46,6 år. 
Minskningen bland de civila är i huvudsak en 
konsekvens av att ett större antal civilanställda 
har gått i ålderspension samt att antalet 
visstidsanställda har ökat. 

Andelen officerare som är kvinnor har ökat 
marginellt de senaste åren och ligger 2009 på 5 
procent, 2004 var andelen 4,4 procent. 
Andelen anställda kvinnor bland specialist-
officerarna är 8,9 procent.  

I tabell 3.5 nedan redovisas Försvars-
maktens löne- och avvecklingsutgifter. 

 
Tabell 3.5 Löneutgifter i Försvarsmakten 
Alla anslag, miljoner kronor, 2009 års priser 

År  2005 2006 2007 2008 2009 

Lön och 
arvoden 

9 533 9 261 9 186 8 643 8 293

Fasta löne-
tillägg 

388 513 437 433 337

Totalt 9 921 9 774 9 623 9 076 8 630

Inriktning 
Försvarsmakten har en ojämn kompetens-, 
ålders- och könsfördelning. Regeringen 
bedömer att ålders- och kompetensfördelning 
kommer att förbättras genom ett snabbt 
införande av tvåbefälssystemet samt ett 
fungerande karriärväxlingssystem. Regeringen 
bedömer att det nya frivilliga utbildnings-
systemet innebär att fler kvinnor kommer att 
söka anställning i Försvarsmakten. Detta 
kommer bidra till en jämnare könsfördelning 
bland myndighetens personal vilket regeringen 
ser positivt på. Ett effektivt rekryteringsarbete 
som tar sin grund i att Försvarsmakten 
uppfattas som en trovärdig, attraktiv och 
jämställd arbetsgivare är grundläggande för att 
lösa personalförsörjningen. 

Veteransoldater 

Resultatanalys 
Regeringen redovisade i prop. 2009/10:160 en 
samlad svensk veteransoldatpolitik för 
riksdagen. Riksdagen biföll i maj 2010 
regeringens förslag (bet. 2009/10:FöU8, rskr. 
2009/10:269).  

I sitt delbetänkande SOU 2007:77 hösten 
2007 pekade Veteransoldatutredningen på 
behovet av veteransoldatstatistik.  Regeringen 
har uppdragit åt Försvarsmakten att myndig-
heten ska kunna tillhandahålla sådan statistik. 

Inriktning 
Riksdagen beslutade i maj 2010 med anledning 
av propositionen Modern personalförsörjning 
för ett användbart försvar – vissa frågor om 
Försvarsmaktens personal (prop. 2009/10:160, 
bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269). Riks-
dagens beslut innebär bl.a. att lagen (1999:568) 
om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten den 
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1 januari 2011 ersätts med en ny lag, lagen 
(2010:449) om Försvarsmaktens personal vid 
internationella militära insatser.  

Den nya lagen innebär bl.a. att Försvars-
makten får ett uppföljningsansvar och att 
stödåtgärder ska genomföras utan tidsbegräns-
ning. I propositionen aviserade regeringen 
även en rad åtgärder på det veteransoldat-
politiska området. Det gällde bl.a. frågor om 
insatsfrekvens, medicinskt omhändertagande, 
nya medaljer och minnesmonument samt 
inrättandet av en veteranadministrativ enhet 
inom Försvarsmakten. 

Regeringen uppdrog i juni 2010 åt Försvars-
makten, Generalläkaren och Statens försvars-
historiska museer att genomföra veteran-
soldatpolitiken med utgångspunkt i prop. 
2009/10:160 och riksdagens beslut. 

Frivillig försvarsverksamhet 

Resultatanalys 
Frivillig försvarsverksamhet riktad mot 
Försvarsmaktens behov, främst hemvärnets 
behov av avtalspersonal, har i stort genomförts 
enligt plan. Den verksamhet som genomförts 
har omfattat bl.a. ungdomsutbildning, total-
försvarsutbildning (TFU) samt utbildning i 
specialistfunktioner såsom stabstjänst, sam-
bandstjänst, fordons/fartygstjänst och tross-
tjänst. Verksamheten har genomförts med 
kvalitativt bra resultat. 

De 43,7 miljoner kronor ur anslaget 1:10 
Stöd till frivilliga försvarsorganisationer, som 
avsågs för bidrag till frivilliga försvarsorganisa-
tioner, har använts för detta ändamål. Från och 
med budgetåret 2010 har det särskilda anslaget 
för denna verksamhet utgått och medlen 
återfinns istället inom ramen för anslag 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap.  

Av de 82,6 miljoner kronor som regeringen 
ställde till förfogande för ersättning till 
frivilligorganisationerna för deras utbildnings-
verksamhet m.m. har ca 71,7 miljoner kronor 
förbrukats. 

Inriktning 
Regeringens syn på utvecklingen avseende den 
frivilliga försvarsverksamheten som redo-
visades i prop. 2008/09:140 Ett användbart 
försvar gäller alltjämt. Bland annat anförde 
regeringen att frivillig verksamhet ofta är ett 

kostnadseffektivt sätt för samhället att till-
godose resursbehov som kan vara tillfälliga 
men omfattande. När det gäller det militära 
försvaret anser regeringen att frivilligorganisa-
tionerna har sin huvudsakliga roll när det gäller 
bemanningen av vissa befattningar i hemvärnet 
med de nationella skyddsstyrkorna. Vidare kan 
de frivilliga försvarsorganisationerna spela en 
viktig roll när det gäller att bidra till 
Försvarsmaktens rekrytering av intresserade 
och lämpliga ungdomar till sin verksamhet 
samt stärka försvarets folkliga förankring och 
tillvarata det personliga engagemanget. 
Regeringen bedömde också att de behov som 
finns i olika sektorer av samhället och som är 
direkt kopplade till verksamheten i framtiden 
bör utgöra grund för uppdrag som myn-
digheter, kommuner och andra ger till frivilliga 
försvarsorganisationer. 

Grundorganisation m.m.  

Resultatanalys 
Vid utgången av 2008 lades organisations-
enheten Rekryteringscentrum ned. Verksam-
heten har därefter utvecklats vidare inom den 
nya organisationsenheten Försvarsmaktens 
HR-Centrum (FM HRC) som inrättades den 
1 januari 2009. Under 2009 har FM HRC 
organiserats och bemannats.  

Vid utgången av 2009 lades organisations-
enheten Försvarsmusikcentrum ned. Verk-
samheten inordnades därefter som en enhet i 
Livgardet. Under 2009 har Arméns trumkår 
avvecklats. Försvarsmusiken består numera av 
Arméns musikkår i Stockholm, Livgardets 
Dragonmusikkår i Stockholm och Marinens 
musikkår i Karlskrona. Försvarsmusiken har 
under 2009 genomfört ca 170 vaktparader med 
hel kår och ca 25 vintervaktparader. 

En annan grundorganisatorisk förändring är 
att FMLOG:s centrallager i Arboga invigdes 
hösten 2009. Åtgärden syftar till att förstärka 
effektiviteten i FMLOG:s hantering. Vidare 
har Försvarsmakten avbrutit den tidigare 
aviserade avvecklingen av den militära 
flygverksamheten på Ärna flygplats, Uppsala. 

Försvarsmaktens totala hyreskostnad 
uppgick 2009 till 2 293 miljoner kronor. Detta 
är en liten ökning jämfört med förra året.  

Försvarsmakten har fortsatt att bedriva ett 
aktivt miljöarbete. En del i detta är att sanera 
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områden som skadats av tidigare militär verk-
samhet. Ett stort arbete, som nu är slutfört, 
har varit att sanera bottensedimentet i Muskö-
varvets tunnlar. Totalt har Försvarsmakten 
under 2009 genomfört saneringsåtgärder för ca 
47 miljoner kronor. År 2008 var det ca 30 
miljoner kronor. 

Försvarsmakten har också fortsatt aktivt 
medverkat i processen för etablering av vind- 
och vågkraft. Under 2009 hanterade myndig-
heten nästan 1 700 yttranden i fråga om 
etablering av vindkraftverk. År 2008 var det ca 
850 ärenden. Genom en digitalisering har 
remissförfarandet förenklats för sökandena. 
Efter att under sommaren ha utrett frågan om 
hinderfrihet vid militära flygplatserna redo-
visade Försvarsmakten i början av oktober 
riktlinjer för hur myndigheten ska hantera 
inkommande vindkraftsremisser. 

Vågkraftanläggningar berör ofta Försvars-
maktens övnings- och skjutområden i kust-
områdena och till havs. Under året har myn-
digheten hanterat fyra vågkraftärenden. 
Försvarsmakten och exploatörerna har kunnat 
hitta områden för vågkraft som kan godtas av 
Försvarsmakten. 

Inriktning 
Vad avser försvarets övnings- och skjutfält så 
fastställde Försvarsmakten, med utgångspunkt 
i reduceringarna i Försvarsmaktens grund-
organisation efter försvarsbesluten 2000 och 
2004, år 2006 en plan för övnings- och skjut-
fälten. I planen redovisas fält som är föremål 
för förändringar och fält där Försvarsmakten 
redan beslutat om den fortsatta inriktningen. 
Av planen framgår att ett stort antal fält ska 
avvecklas. Försvarsmakten och Fortifikations-
verket fastställde i slutet av 2007 en handbok 
för avveckling och avyttring av mark och 
byggnader. I handboken regleras bl.a. hante-
ringen av miljöfrågor och frågor om 
oexploderad ammunition vid övnings- och 
skjutfält. När Försvarsmakten frånträtt ett fält 
ska Fortifikationsverket avyttra marken i 
enlighet med gällande författningar. Rege-
ringen vill i detta sammanhang erinra om att 
två utredningar sedan våren 2009 ser över 
frågor om statens fastighetsförvaltning. Det är 
dels utredningen om översyn av statens 
fastighetsförvaltning (dir. 2009:45), dels utred-
ningen om översyn av förordningarna om 
statens fastighetsförvaltning (dir. 2009:46). 

Båda utredningarna ska redovisa sitt uppdrag 
den 1 december 2010. 

Vid sidan om detta har Försvarsmakten 
sedan tidigare regeringens uppdrag att sanera 
områden som, i enlighet med den av 
myndigheten gjorda inventeringen, skadats av 
tidigare militär verksamhet.  

Regeringen uppdrog i juni 2010 åt 
Försvarsmakten att i samband med årsredo-
visningen för 2010 redovisa frågor om 
övnings- och skjutfälten. Det gäller bl.a. 
avvecklingen av övnings- och skjutfält, hur 
Försvarsmakten i övrigt genomför övnings- 
och skjutfältsplanen från 2006, saneringen av 
fält som skadats eller förorenats av militär 
verksamhet, inklusive oexploderad ammuni-
tion samt frågor om allmänhetens tillträde till 
övnings- och skjutfält när militär verksamhet 
inte pågår på fältet. Regeringen avser att 
därefter återkomma till riksdagen med en 
samlad redovisning om övnings- och 
skjutfälten. 

Försvarsunderrättelseverksamhet 

Resultatanalys 
Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs av 
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, 
Försvarets materielverk och Totalförsvarets 
forskningsinstitut. Under 2009 prioriterades  
stödet till svenskt deltagande i internationella 
insatser. 

Försvarsmaktens enhet för militär 
underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST) 
har under 2009 bedrivit försvarsunderrättelse-
verksamhet och därvid tagit fram efterfrågade 
underlag för regeringens, Regeringskansliets 
och Försvarsmaktens samt andra myndig-
heters behov samt bidragit med besluts-
underlag under det svenska EU-
ordförandeskapet. MUST har även lämnat 
stöd till EU:s militära stab och EU:s 
situationscenter (EU SITCEN). MUST har 
också genomfört ett antal säkerhets- och 
administrativa signalskyddskontroller inom 
olika delar av Försvarsmakten och ett antal 
andra myndigheter.  

Försvarets radioanstalt har under 2009 
fokuserat på att anpassa verksamheten till den 
nya lagstiftningen för försvarsunderrättelse-
verksamheten som trädde i kraft den 1 januari 
2009 samt de ändringar och tillägg till denna 
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som trädde i kraft den 1 december 2009. 
Vidare har myndigheten under året ökat stödet 
till Försvarsmaktens insatser internationellt.  

Den 1 januari 2009 övertog Försvarets 
radioanstalt den signalskyddsverksamhet som 
ansvarar för att tilldela säkra kryptografiska 
funktioner till civila myndigheter. Verksam-
heten bedrevs tidigare av den numera avveck-
lade, Krisberedskapsmyndigheten. Verksam-
heten är lokaliserad i Sollefteå.  

Försvarets radioanstalt har vidare utfört ett 
antal avgiftsbelagda informationssäkerhets-
analyser åt ett antal andra myndigheter.  

Försvarets materielverk och Totalförsvarets 
forskningsinstitut har inom sina kompetens-
områden bidragit till försvarsunderrättelse-
verksamheten. 

Den 30 november 2009 avvecklades 
Signalspaningsnämnden. Den 1 december 
2009 inrättades Försvarsunderrättelse-
domstolen och övertog därmed den tillstånds-
prövning avseende signalspaning som Signal-
spaningsnämnden tidigare haft som uppgift. 

Riksdagens beslut i oktober 2009 om 
ändringar i lagen (2008:717) om signalspaning 
i försvarsunderrättelseverksamhet innebar att 
Försvarets underrättelsenämnd (FUN) den 
1 december ombildades till Statens inspektion 
för försvarsunderrättelseverksamheten 
(SIUN). Den nya myndigheten har liksom 
föregångaren i uppgift att granska på vilket sätt 
försvarsunderrättelsemyndigheterna bedriver 
sin verksamhet. Vidare har SIUN fått i uppgift 
att kontrollera efterlevnaden av den nya lagen 
samt säkerställa att signalspaningsmyndig-
heten endast får tillgång till de signalbärare 
som omfattas av tillstånd från Försvarsunder-
rättelsedomstolen. Regeringen har med anled-
ning av ändringarna i lagstiftningen om signal-
spaning i försvarsunderrättelseverksamhet, 
under 2009 förordnat en parlamentarisk 
kommitté med uppgift att bl.a. utvärdera lag-
stiftningen ur ett integritetsperspektiv. Den 
parlamentariska kommittén kommer att 
redovisa sitt uppdrag i december 2010. 

Inriktning 
Försvarsunderrättelseverksamheten ska be-
drivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- 
och försvarspolitik samt för att kartlägga yttre 
hot mot landet. Utgångspunkten är det breda 
spektrum av hot och risker som Sverige har att  
förhålla sig till  Stöd till svenska internationella 

insatser, såväl militära som civila, ska ges hög 
prioritet.  

3.4.3.3 Materiel och anläggningar  

Verksamheten finansieras av anslagen 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel 
och anläggningar, 1:9 Totalförsvarets forsknings-
institut, 1:11 Internationella materielsam-
arbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. samt 
från och med 2010 även anslaget 1:12 
Försvarsexportmyndigheten. 

Resultatanalys 
I budgetpropositionen för 2009 angav rege-
ringen bl.a. att anpassningen och effektivise-
ringen av materielförsörjningen för att bättre 
möta materielbehoven vid fredsfrämjande 
insatser bör fortsätta. Regeringen angav vidare 
inriktningen att minska bredden av materiel-
utvecklingssatsningar till förmån för anskaff-
ning av beprövade system från den 
konkurrensutsatta marknaden samt att i högre 
grad väga nyanskaffning mot vidmakthållande 
av befintliga system. Detta för att minska de 
långsiktiga bindningarna i materielförsörj-
ningen och korta ledtiderna för att få operativa 
system i drift och därmed öka flexibiliteten i 
materielplaneringen. I prop. 2008/09:140 Ett 
användbart försvar har regeringen utvecklat 
detta i form av nya principer för materielför-
sörjningen. 

Tillsammans med Försvarets materielverk 
och Totalförsvarets forskningsinstitut har 
Försvarsmakten under året fortsatt att 
implementera regeringens inriktning av 
materielförsörjningen. 

Samordningsavtalet mellan Försvarsmakten 
och Försvarets materielverk har fortsatt  att 
implementeras. Planeringsprocessen har för-
enklats och är nu bättre integrerad i myndig-
heternas övriga verksamheter. 

På grund av senarelagda leveranser av heli-
kopter 14 kommer belastningen på anslaget 
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar att 
bli lägre än planerat. Dessa och eventuella 
andra senarelagda leveranser prognostiseras ge 
upphov till ett ca 30 procentigt anslags-
sparande för budgetåret 2010. Leveranserna 
och till dem knutna utgifter förskjuts därmed i 
tiden och belastar istället kommande budgetår. 
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Inriktning 
Sammanfattningsvis innebär regeringens 
materielförsörjningsprinciper att vidmakt-
hållande och uppgradering av befintlig materiel 
bör väljas före nyanskaffning, om det är 
ekonomiskt försvarbart och operativa krav kan 
uppnås. När nyanskaffning är nödvändig ska i 
första hand färdigutvecklad på marknaden 
befintlig och beprövad materiel anskaffas. 
Utveckling av materiel bör genomföras när 
behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Oavsett anskaffningsform bör möjligheterna 
till internationellt samarbete undersökas. I de 
särskilda fall då regeringen bedömer att det är 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt fördel-
aktigt, kan samarbete i fråga om försvars-
teknologi vara aktuellt med de länder med 
vilka vi delar säkerhetspolitiska intressen. 

Under 2011 ska dessa principer fortsatt 
implementeras. 

Materielförsörjningen bör således utformas 
och genomföras så att insatsorganisationens 
behov och utformning kan tillgodoses över 
tiden med en god förmåga att hantera 
förändrade behov och prioriteringar. 

I enlighet med det som sagts i avsnitt 3.2 
om politikens inriktning har en utredning 
tillsatts för att lämna förslag på effektivise-
ringar och kostnadsreduceringar inom det stöd 
som lämnas till Försvarsmakten inom bl.a. 
materielförsörjningen. 

 
Effektivt resursutnyttjande 
Möjligheterna att nyttja olika former av 
offentlig-privat samverkan bör alltid prövas. 

Möjligheterna till samverkan mellan offent-
liga aktörer och näringslivet kan utnyttjas för 
att åstadkomma ett effektivt och ändamåls-
enligt resursutnyttjande. Inriktningen bör vara 
att genom offentlig-privat samverkan frigöra 
resurser för en fortsatt utveckling av Försvars-
maktens kärnverksamhet där så är möjligt och 
lämpligt. Att lägga över verksamheten på 
privata aktörer får dock inte leda till att 
svårbrytbara monopolförhållanden skapas eller 
till att lagar och förordningar om finansiering 
av statlig verksamhet överträds. 

En huvudprincip ska därför vara att alla 
möjligheter ska granskas för att finna 
kostnadseffektiva lösningar och, där så är 
lämpligt, ska verksamheten upphandlas på den 
konkurrensutsatta marknaden.  

Internationellt försvarsmaterielsamarbete  

Resultatanalys  
Sveriges internationella engagemang omfattar 
såväl bi- som multilaterala samarbeten. Dessa 
samarbeten rör bl.a. informations- och 
erfarenhetsutbyten, gemensam utveckling och 
anskaffning, kunskaps- och teknologiöver-
föring, forskning och teknikutveckling m.m. 
Det internationella försvarssamarbetet leder 
till minskade kostnader avseende utveckling, 
anskaffning samt drift och underhåll, under-
lättar en internationell kravanpassning, ger 
delade kunskaper samt utvecklar ömsesidiga 
beroenden. 

Det totala antalet bilaterala samarbeten 
inom ramen för tecknade samförståndsavtal på 
regeringsnivå uppgår idag till cirka 30 stycken  
vilka syftar till att fördjupa materiel- och 
forsknings- samt teknikutvecklingssamarbetet.  

Sverige har under året deltagit i den 
europeiska försvarsbyråns verksamhet 
(European Defence Agency, EDA). Under 
det svenska ordförandeskapet i EU hösten 
2009 drev Sverige bl.a. frågan om att stärka en 
öppen europeisk försvarsmaterielmarknad och 
likvärdiga konkurrensvillkor för den euro-
peiska försvarsindustrin. Som resultat fattade 
styrelsen för EDA i november 2009 beslut om 
en politisk deklaration och gav EDA i uppdrag 
att ta fram förslag på åtgärder för att uppnå 
målet. Sverige har även medverkat till att 
påverka EDA:s förutsättningsskapande arbete, 
bl.a. den uppförandekod kring motköp som 
trädde i kraft den 1 juli 2009, samt implemen-
teringen av den s.k. förmågeutvecklingsplanen. 

 
Inriktning 
Deltagande i internationella samarbeten som 
syftar till att finna gemensamma lösningar för 
vidmakthållande och till att gemensamt 
anskaffa på marknaden tillgänglig och be-
prövad materiel är ett viktigt medel för att 
effektivisera materielförsörjningen. Rege-
ringen anser därför att det internationella sam-
arbetet för sådana ändamål bör öka. Möjlig-
heter till samarbete inom övriga områden bör 
utnyttjas om det leder till att Försvarsmakten 
kan uppfylla kraven på operativ förmåga till en 
lägre kostnad än vad som annars hade varit 
möjligt. Deltagande i internationella sam-
arbeten som syftar till utveckling av ny 
materiel bör vara fortsatt restriktivt.  
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Försvarsmakten, Försvarets materielverk 
och Totalförsvarets forskningsinstitut har 
redovisat ett uppdrag att prioritera sitt 
deltagande i internationella samarbetsgrupper. 
Regeringen konstaterar att det krävs prio-
riteringar med stöd av materielförsörjnings-
principerna i fråga om vilka samarbeten 
Sverige ska engagera sig i. Regeringen avser att 
följa utvecklingen. Samarbete inom multi-
laterala europeiska ramverk skapar förutsätt-
ningar för en effektiv resursuppbyggnad och 
resursutnyttjande på en europeisk nivå samt 
förbättrar möjligheterna att samverka i 
planering och genomförande av insatser. EDA 
och Nato/PfF-samarbetet utgör härvidlag till-
sammans med LoI/FA-samarbetet och det 
nordiska samarbetet grunden för Sveriges del-
tagande i multilaterala europeiska samarbeten. 
Natos forsknings- och materielsamarbete är av 
särskild vikt vad gäller standardiserings- och 
interoperabilitetsutveckling. 

Vidare anser regeringen att bilateralt 
samarbete i vissa fall kan vara mer effektivt än 
det multilaterala och betydelsefullt inte minst 
för teknologiöverföring. Framför allt USA 
utgör en för Sverige viktig samarbetspartner. 

3.4.3.4 Exportstöd 

Resultatanalys  
Den statliga exportfrämjande verksamheten 
har ökat under 2009.  

Efterfrågan på de statliga aktörernas 
medverkan har ökat. De växande behoven 
under 2009 har lett till krav på hårdare 
prioriteringar inom ramen för exportstöds-
verksamhet. 

 
Inriktning 
Regeringen anser att exportstödjande 
verksamhet fortsatt bör användas som ett 
medel för att främja en kostnadseffektiv 
materielförsörjning. En ny myndighet med 
ansvar för exportstöd och försäljning av 
övertalig materiel har inlett sin verksamhet den 
1 augusti 2010. Myndigheten kommer att ha ca 
40 anställda varav ca 20 personer har övergått 
från Försvarets materielverk. På detta sätt 
gagnas exportstödet genom en tydligare upp-
delning av ansvar inom staten och att före-
tagen får en tydlig kontaktyta. Myndigheten 
ska bidra till en effektivare verksamhet, statlig 

helhetssyn, bättre prioriteringar av verksam-
heten och mer transparenta processer.  

En grundläggande utgångspunkt för statens 
exportstöd är att exporten godkänns av 
ansvarig exportkontrollmyndighet.  

3.4.3.5 Forskning och utveckling 

Verksamheten finansieras från anslagen 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:5 
Forskning och teknikutveckling och 1:9 
Totalförsvarets forskningsinstitut. 
 
Resultatanalys 
Försvarsmakten har under 2009 beställt 
forskning och utveckling av olika leverantörer, 
främst från Totalförsvarets forskningsinstitut, 
Försvarets materielverk och Försvarshög-
skolan. 

Försvarsmakten har prioriterat forsknings- 
och utvecklingsverksamhet som bidrar till ett 
mer flexibelt och tillgängligt insatsförsvar. 
Forskningen har inriktats mot att bidra till 
handlingsfrihet i framtida beslut och till 
lösningar som behövs i insatser. 

Under 2009 har utvecklingsarbetet 
inneburit en ökad förmåga för svensk militär 
personal att agera i områden där irreguljära hot 
förekommer, bl.a. genom vidareutveckling av 
förmåga till s.k. allomfattande operationer 
(Comprehensive Approach). Utveckling har 
skett bl.a. genom teknikdemonstratorer för 
modifierad bandvagn för jägarförband samt för 
korvett- och Gripensystem. Laserskydd och 
skydd mot pansarbrytande ammunition har 
tillförts insatsorganisationen. 

Det nationella flygforskningsprogrammet 
har, genom att samordna forskningsresurser 
från flera statliga aktörer, fortsatt bidragit till 
ökade civil-militära synergieffekter. 
 
Inriktning 
Regeringen anger i propositionen Ett 
användbart försvar (prop. 2008/09:140) att 
Försvarsmaktens kostnader för forskning och 
utveckling bör minska. Vidare anger rege-
ringen att egenutveckling av materiel ska  
minska. I enlighet med det som nämnts i 
avsnitt 3.2 om politikens inriktning har en 
utredning tillsatts för att lämna förslag på 
effektiviseringar och kostnadsreduceringar 
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inom det stöd som lämnas till Försvarsmakten 
inom bl.a. forskning och utveckling. 

 Med anledning av vårtilläggsbudget-
propositionen 2010 har riksdagen beslutat om 
överföring av medel till Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut för att säkerställa tillgången till 
en nationell vetenskaplig kompetens avseende 
kemiska, bakteriologiska, radiologiska och 
nukleära stridsmedel (CBRN). Kvaliteten på 
underrättelseinformation, forskningsresultat 
och teknikutveckling kommer därmed att 
upprätthållas (se vidare budgetförslagen i 
avsnitt 3.6 samt 4.9). 

3.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse 
utan invändning för Försvarsmakten, 
Försvarets materielverk, Försvarets radio-
anstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut och  
Totalförsvarets pliktverket.  

Riksrevisionen lämnade i juni 2009 en 
granskningsrapport avseende Försvarsmaktens 
personalförsörjning. Riksrevisionen drar bl.a. 
slutsatserna att Försvarsmaktens ålders- och 
befälsstruktur inte svarar mot organisationens 
behov, att bemanningen inom myndigheten är 
i obalans, att Försvarsmakten har problem 
med att attrahera och rekrytera personal samt 
att myndigheten inte nyttjar sin personal på ett 
effektivt sätt. Flera av de frågor som Riks-
revisionen pekar på som problematiska är för 
närvarande föremål för översyn kopplat till 
övergången till ett nytt personalförsörjnings-
system inom Försvarsmakten. Regeringen 
avser att följa frågan och tillse att Riks-
revisionens slutsatser beaktas framgent. 

Riksrevisionen har, som nämnts, lämnat en 
revisionsberättelse utan invändning för 
Försvarsmakten. Riksrevisionen har i en 
revisionsrapport till Försvarsmakten tagit upp 
att det finns behov av förbättringar på vissa 
områden bl.a. vad avser resultatredovisningen, 
nyckeltalsredovisningen och redovisningen av 
beredskapstillgångar.  

3.6 Budgetförslag 

3.6.1 1:1 Förbandsverksamhet och 
beredskap 

Tabell 3.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 18 913 448

 

   
Anslags- 
sparande 1 210 873

 
2010 

 
Anslag 19 887 368

 

1 
Utgifts- 
prognos 19 935 583

2011 Förslag 21 175 190 2  

2012 Beräknat 21 530 823 3  

2013 Beräknat 21 850 055 4  

2014 Beräknat 22 459 855 5  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 21 316 359 tkr i 2011 års prisnivå. 219 376 tkr avser preliminär 
statlig ålderspensionsavgift för år 2011. 
3  Motsvarar 21 316 359 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 21 332 840 tkr i 2011 års prisnivå.  
5  Motsvarar 21 440 877 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslagets ändamål är att finansiera 
utbildnings- och övningsverksamhet för ut-
vecklingen av insatsorganisationen, plane-
ring, insatser samt försvarsunderrättelse-
verksamhet. Anslaget används även för stöd 
till frivilliga försvarsorganisationer. Anslaget 
används till stöd till i Sverige verksam 
försvarsindustri genom exportstödjande 
verksamhet, Försvarsmaktens säkerhets-
främjande samarbete med andra länder, samt 
avveckling av materiel. Även utgifter för 
multinationella samarbeten såsom SALIS 
(Strategic Airlift Interim Solution) och 
Strategic Airlift Capability (SAC) 
finansieras från detta anslag. Vidare 
finansierar anslaget den verksamhet som 
krävs för genomförandet av ordförande-
skapet i EUMC.  

Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2010 beräknats 
enligt följande. 

För finansiering av driftstödet till det 
gemensamma radiokommunikationssystemet 
Rakel har anslaget engångsvis under 2008 till 
2010 minskats och medel har istället beräknats 
under anslaget 2:5 Gemensam radio-
kommunikation för skydd och säkerhet. Från 
och med 2011 beräknas 110,9 miljoner kronor 
åter under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och 
beredskap. 
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För att uppnå balans mellan verksamhet och 
ekonomi inom förbandsverksamheten ökades i 
enlighet med budgetpropositionen för 2009 
anslaget engångsvis 2009 och 2010. Från och 
med 2011 beräknas beloppen åter under 
anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling 
m.m. av materiel och anläggningar samt 1:5 
Forskning och teknikutveckling, varför anslaget 
minskas med 325 miljoner kronor. 

Anslaget har ökats med 541 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 för den fortsatta ominriktningen 
av försvaret. Beloppen har tidigare beräknats 
under anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar respektive 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar. 

Anslaget har ökats med 270 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 för finansiering av reformeringen 
av personalförsörjningssystemet. Beloppet 
beräknades tidigare under anslaget 1:5 
Forskning och teknikutveckling. 

Anslaget ökas med 23 miljoner kronor 
2011, 43 miljoner kronor 2012, 51 miljoner 
kronor 2013 och 56 miljoner kronor från och 
med 2014 till följd av minskade utbildnings-
volymer och rationaliseringar inom officers-
utbildningen. Beloppen har tidigare beräknats 
under anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. 

Anslaget har ökats med 200 miljoner kronor 
2011, 209 miljoner kronor 2012 , 197 miljoner 
kronor 2013 och 230 miljoner kronor från och 
med 2014 för finansiering av driften av medel-
tungt helikoptersystem. Beloppet har tidigare 
beräknats under anslag 1:3 Anskaffning av 
materiel och anläggningar. 

Anslaget har minskats med 8 miljoner 
kronor från och med 2011 som istället 
beräknas under anslaget 1:9 Totalförsvarets 
forskningsinstitut.  

Med anledning av förändrade fakturerings-
principer mellan Försvarsmakten och 
Försvarets materielverk har anslaget  minskat 
med 213 miljoner kronor från och med 2011 
som istället beräknas under anslaget 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar.  

Anslaget har ökats med 250 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 med anledning av den nya 
personalförsörjningen med färre kontrakts-
anställda i internationella insatser. Detta 
innebär att motsvarande utgifter för bland 
annat grundlöner istället kommer att utbetalas 
från föreliggande anslag istället för anslaget 1:2 
Fredsfrämjande förbandsinsatser som minskas 

med motsvarande belopp. Överföringen är av 
budgetteknisk karaktär och påverkar inte 
verksamheten. I takt med att antalet 
kontraktsanställda minskar kan det bli aktuellt 
med ytterligare justeringar av nivåerna på de 
två anslagen. 

Anslaget har ökats med 139,4 miljoner 
kronor från och med 2011 med anledning av 
det förändrade ansvaret för rekrytering i det 
nya personalförsörjningssystemet (se vidare 
avsnitt 3.4.3.2). Beloppet har tidigare beräk-
nats under anslag 1:6 Totalförsvarets pliktverk.   

Anslaget har minskats med 4 miljoner 
kronor från och med 2011 som istället beräk-
nas under anslaget 2:9 Statens haverikom-
mission.  

Anslaget har engångsvis minskats med 1,5 
miljoner kronor 2010-2012 för att delvis 
finansiera att den nedskjutna och bärgade DC 
3:an ska kunna visas på Statens försvars-
historiska museers Flygvapenmuseum i 
Linköping. Beloppen beräknas i stället under 
utgiftsområde 17, anslaget 8:1 Centrala 
museer: Myndigheter. Från och med 2013 
beräknas beloppet under föreliggande anslag. 

Till sist har anslaget från och med 2011 
minskats med 400 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstöd för 
den statliga budgetprocessen.  

 
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 19 882 368 19 882 368 19 882 368 19 882 368

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 164 748 366 442 650 790 1 117 488

Beslut 819 772 857 005 867 029 924 570

Överföring 
till/från andra 
anslag 163 965 165 615 167 940 171 757

Övrigt 3 144 337 259 394 281 928 363 671

Förslag/ 
beräknat 
anslag  21 175 190 21 530 823 21 850 055 22 459 855

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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3.6.2 1:2 Fredsfrämjande förbands-
insatser 

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
1 614 825 

 

   
Anslags- 
sparande 865 175

 
2010 

 
Anslag 

 
2 537 312 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 226 944

2011 Förslag 2 310 834     

2012 Beräknat 2 333 973 2  

2013 Beräknat 2 368 478 3  

2014 Beräknat 2 418 634 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 310 835 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 312 348 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 309 111 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget finansierar särutgifter för den 
fredsfrämjande verksamhet med förband 
utomlands som Försvarsmakten genomför 
efter beslut av riksdag och regering. Vidare 
används anslaget för Sveriges del av de 
gemensamma kostnader som kan komma att 
uppstå i samband med EU-ledda insatser 
internationellt, som finansieras via den s.k. 
ATHENA-mekanismen.  

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. 

Anslaget har minskats med 250 miljoner 
kronor fr.o.m. 2011 med anledning av den nya 
personalförsörjningen med färre kontrakts-
anställda i internationella insatser. Detta 
innebär att motsvarande utgifter för bland 
annat grundlöner istället kommer att utbetalas 
från anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och 
beredskap som ökas med samma belopp. 

Vidare har anslaget engångsvis minskats 
med 1,5 miljoner kronor 2010-2012 för att 
delvis finansiera att den nedskjutna och 
bärgade DC 3:an ska kunna visas på Statens 
försvarshistoriska museers Flygvapenmuseum 
i Linköping. Beloppen beräknas i stället under 
utgiftsområde 17, anslaget 8:1 Centrala 
museer: Myndigheter. Från och med 2013 
beräknas beloppet åter under föreliggande 
anslag. 

Regeringen har beräknat medel under 
anslaget för bl.a. en fortsatt insats avseende 
ISAF, se avsnitt 3.4.3.1. 

Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:2 
Fredsfrämjande förbandsinsatser  
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 537 312 2 537 312 2 537 312 2 537 312

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 23 522 49 164 85 684 144 985

Beslut  1 551 1 586

Överföring 
till/från andra 
anslag -250 000 -252 503 -256 069 -261 858

Övrigt3   -3 391

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 310 834 2 333 973 2 368 478 2 418 634

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.6.3 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar 

Tabell 3.10 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 8 598 846

 

   
Anslags- 
sparande 203 494

 
2010 

 
Anslag 10 397 112

 

1 
Utgifts- 
prognos 8 893 892

2011 Förslag 9 125 855     

2012 Beräknat 9 359 575 2  

2013 Beräknat 9 571 153 3  

2014 Beräknat 9 751 265 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 9 182 725 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 9 242 196 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 9 234 738 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Ändamålet med anslaget är att finansiera an-
skaffning av materiel och anslagsfinansierade 
anläggningar. Vidare används anslaget för 
finansiering av förstagångsanskaffning av 
beredskapsvaror.  

Även utgifter för det multinationella sam-
arbetet Strategic Airlift Capability (SAC) 
finansieras från detta anslag. Anslaget 
finansierar under 2011 omställnings- och 
avvecklingskostnader som kan att komma 
uppstå vid omstruktureringar inom logistik- 
och materielförsörjningen samt forskning och 
utveckling. 
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Investeringsplan och bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten 2011–2013 godkänns 
(tabell 3.11). 
 
Regeringen bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 1.3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda 
beställningar medför behov av framtida anslag på högst 44 800 000 000 kronor under perioden 
2012-2019 (tabell 3.12). 
 
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen under 2011 får besluta om anskaffning av 
nya splitterskyddade bandvagnar, anskaffning av ny lätt torped samt vidmakthållande och 
vidareutveckling av JAS 39 C/D. För det fall att Brasilien eller annan nation väljer att gå vidare med 
förhandlingar om anskaffning av JAS 39 Gripen föreslås regeringen även fortsatt få riksdagens 
bemyndigande att besluta om utveckling av JAS 39 E/F och ombyggnad av upp till 10 stycken JAS 39 
C/D till JAS 39 E/F. Regeringen föreslås även att i övrigt få fatta nödvändiga beslut beroende på 
oförutsedda förändrade förutsättningar. 

 

 
Tabell 3.11 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Budget 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Materiel och anläggningar 8 599 8 894 9 126 10 863 9 571 

Summa investeringar 8 599 8 894 9 126 10 863 9 571 

Anslag 8 599 8 894 9 126 10 863 9 571 

Summa finansiering 8 599 8 894 9 126 10 863  9 571 

 
Tabell 3.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 
Tusental kronor 

 Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2019 

Ingående åtaganden 25 302 452 39 212 971   

Nya åtaganden 21 990 519 13 750 6924   

Infriade åtaganden -8 080 000 -8 221 500 -9 642 500 -35 099 663 

Utestående åtaganden 39 212 971 44 742 163   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 39 800 000 44 800 000   

 
Skälen för regeringens förslag: Investeringsplanen är regeringens förslag till inriktning för 
materielförsörjningen 2011–2013. Regeringen anser att förslaget bör ses i ett helhetsperspektiv 
kopplat till målen för försvaret, kraven på operativ förmåga och delförmåga, funktionernas och 
insatsorganisationens utveckling samt behovet av kompetens. 
 
 
 
 
                                                      
4 Nya åtaganden 2011 har justerats för att omfatta även prisuppräkning av ingående åtaganden från 2010. 
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Materielsystem som kräver riksdagens godkän-
nande 
De system som ingår i regeringens förslag 
avseende 2011 är av särskild betydelse p.g.a. 
storleken på de ekonomiska åtagandena för 
staten samt deras komplexitet och dignitet för 
insatsorganisationens utveckling. Om rege-
ringen under 2011 finner det lämpligt att 
besluta om beställning av objekten, krävs att 
regeringen fått riksdagens godkännande att 
göra så. 

Anskaffning av ny bandvagn 
I utvecklingen av de mekaniserade manöver-
bataljonerna i insatsorganisationen 2014 
(IO14) finns ett behov av att vidmakthålla 
förmågan av splitterskyddade fordon. 
Samtidigt genomförs i enlighet med inrikt-
ningspropositionen en reducering av de tyngre 
fordonssystemen. Regeringen har tidigare 
beslutat om anskaffning av splitterskyddade 
hjulgående fordon, AWV, med utrustning och 
stöd för underhåll och utbildning för att täcka 
behovet av fordon för en bataljon. För att 
täcka behoven för lättare enheter inom 
manöverbataljonerna avser regeringen att 
under 2011 besluta om hur förmågan ska vid-
makthållas. Riksdagens bemyndigande krävs 
för det fall att förmågan ska vidmakthållas 
genom anskaffning av nya splitterskyddade 
bandvagnar. 

 
Anskaffning av ny lätt torped 
I prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar 
anförde regeringen att undervattensförmågan 
ska vidmakthållas. En del av detta är förmåga 
till ubåtsjakt. För att kunna verka effektivt 
mot ubåt behövs ubåtsjakttorped. Försvars-
maktens nuvarande ubåtsjakttorped är en 
vidareutvecklad version av torpeder från 1950- 
och 1970-talet. Torpeden togs fram under 
slutet av 1980-talet och livstidsförlängdes i 
början av 2000-talet. Torpeden kommer inom 
kort nå slutet av sin tekniska livslängd och 
behöver ersättas. Regeringen avser därför att 
under 2011 besluta om anskaffning av ny lätt 
torped som ersättning för Torped 45. 

Vidmakthållande och vidareutveckling av JAS 
39 Gripen 
De överväganden regeringen redovisade i 
budgetpropositionen för 2010 avseende JAS 
39 Gripen gäller alltjämt. Syftet är att bibehålla 
handlingsfriheten att kunna operera JAS 39 
Gripen till 2040 i enlighet med riksdagens 
beslut. 

Slutet av den operativa livslängden för JAS 
39 C/D bedöms vara uppnådd i perioden 
2020-2025. Ett mer omfattande förmågelyft 
kommer därför att krävas om flygsystemets 
operativa effekt ska kunna bibehållas. 
För att säkerställa att JAS 39 C/D ska vara 
operativt relevant under den tid JAS 39 C/D 
ska opereras i avvaktan på ett sådant mer 
omfattande förmågelyft avser regeringen att 
även under 2011 besluta om vidmakthållande 
och vidareutveckling av JAS 39 C/D. 

För det fall att Brasilien antar den offert om 
försäljning av JAS 39 som överlämnats av 
SAAB AB stödjer regeringen alltjämt 
inriktningen att Sverige utvecklar JAS 39 E/F 
tillsammans med Brasilien och bygger om 
svenska JAS 39 C/D flygplan till JAS 39 E/F. 
Brasilien kan komma att fatta beslut om 
anskaffning av nytt flygsystem senare under 
2010 eller under 2011 varefter förhandlingar 
kan inledas. Förutsatt att Brasilien, eller någon 
annan nation, väljer att gå vidare med sådana 
förhandlingar behövs därför även fortsatt 
riksdagens bemyndigande för utveckling av 
JAS 39 E/F och ombyggnad av upp till 10 JAS 
39 C/D till JAS 39 E/F. 

Oaktat beslut i Brasilien eller i annat land, 
kommer ett ställningstagande att krävas 
avseende hur fortsatt vidmakthållande och 
vidareutveckling av flygsystemet ska ske. Ett 
beslut om långsiktig inriktning av flygsystemet 
om samarbetet med Brasilien eller annat land 
uteblir kommer att krävas. Regeringen avser 
att återkomma till riksdagen i denna fråga. 

Övrig materielförsörjning 
För att ge en överblick över pågående och 
planerade materielärenden redovisar rege-
ringen nedan exempel på större anskaffningar 
som Försvarsmakten har beställt under 2010 
respektive större anskaffningar som Försvars-
makten planerar att be om regeringens god-
kännande att få beställa under 2010. Vidare 
redovisas exempel på större anskaffningar, 
utöver de för vilka regeringen  begär riks-
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dagens godkännande, som Försvarsmakten 
planerar att framställa om regeringens godkän-
nande att få beställa under 2011. De planerade 
beställningarna är en följd av den operativa 
inriktning som riksdag och regering har 
beslutat för Försvarsmakten. 

 
Försvarsmakten har, efter riksdagens godkän-
nande och regeringens beslut, under 2010 beställt  
bland annat följande: 
- Taktisk obemannad flygfarkost, TUAV. 
- Vapenstation Protector. 
- Hjulgående splitterskyddat fordon, 

AWV. 
- Byggnationsfas, Nästa generations ubåtar 

(NGU). 
- Halvtidsmodifiering av ubåt typ Gotland. 
- Nytt signalspaningsfartyg. 
- JAS 39 C/D, Materielsystemversion 20. 
- Långräckviddig flygburen radarjaktrobot 

(METEOR). 
 

Försvarsmakten planerar att under resterande 
del av 2010 framställa  om regeringens 
godkännande  att beställa bl.a. följande: 
- Insatsförmåga luftvärn. 
- Fördjupat beslutsunderlag förmåge-

anpassning JAS 39. 
 

Utöver de verksamheter för vilka regeringen 
begär riksdagens godkännande planerar 
Försvarsmakten att framställa om regeringens 
godkännande att beställa bl.a. följande under 
2011: 
- Anpassning av pansarvärnsrobotsystem 

55C. 
- Anskaffning av utrustning för att 

säkerställa att vägar och leder är fria från 
min- och IED5-hot.  

- Kompletteringsanskaffning av pansar-
terrängbil 6. 

- Generalöversyn/modifiering av korvett 
typ Gävle. 

- Anskaffning av vedettbåtar. 

 
5 IED: Improvised Explosive Device 

- Anskaffning av varnings- och mot-
medelssystem för transport- och 
signalspaningsflygplan 102. 

- Utveckling och anskaffning av satellit-
kommunikationsutrustning. 

Redan ingångna större åtaganden 

Beslut om utveckling och anskaffning under 
2011 kan även komma att omfatta sådana 
anskaffningar där regeringen redan fått 
riksdagens godkännande för 2010, men där 
möjlig beslutstidpunkt passerar budget-
årsskiftet. Det kommer under löpande verk-
samhet, t.ex. i pågående materielprojekt, att 
uppstå beslutssituationer som inte kunnat 
förutses i samband med att regeringen lämnar 
sin årliga budgetproposition till riksdagen. 
Hantering av denna typ av beslut kommer att 
ske inom ramen för beslutade ekonomiska 
villkor för anslaget. 

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 
Förslaget till bemyndigande för 2011 baseras 
på ovanstående. I förslaget ingår objekt med 
ekonomiskt utfall från och med 2012 som 
redan beställts (utestående åtaganden vid årets 
början) och objekt som planeras beställas 
under 2011 (nya åtaganden). Vilka år de 
utestående åtagandena vid slutet av 2011 
beräknas infrias framgår av tabell 3.12.  

Tabell 3.13 innehåller verksamheter som 
ingår i Försvarsmaktens planering. Vissa av 
dessa har Försvarsmakten regeringens god-
kännande att genomföra, andra har regeringen 
ännu inte tagit ställning till och kräver därmed 
regeringens eller riksdagens godkännande.
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Tabell 3.13 Av Försvarsmakten genomförd och planerad anskaffning av materiel och anläggningar 
Redan ingångna åtaganden 

    

Arméstridskrafter Marinstridskrafter Flygstridskrafter Operativ ledning och logistik 

Renovering och modifiering av 
Haubits 77B Archer  

Konstruktionsfas Nästa 
generations ubåtar (NGU) 

Anskaffning hkp14 Renovering och modifiering av 
Radaranläggning 870 2025 

Anskaffning ingenjörsfordon Halvtidsmodifiering 
minröjningsfartyg typ 
Landsort 

Handlingsplan 

JAS 39 Gripen 

Anskaffning mjukvaruradio GTRS 

Anskaffning NLAW (nytt 
pansarskott) 

Anskaffning ledningssystem 
till ubåt 

JAS 39 Gripen  

MS-version 20 

 

Kompl. anskaffning RG 32 
(splitterskyddat patrullfordon) 

Omsättning spaningsradar 
(PS 615) 

Anpassning framtida vapen JAS 
39 Gripen 

 

Anskaffning taktisk obemannad 
flygfarkost (TUAV) 

Byggnationsfas Nästa 
generations ubåtar (NGU) 

Interoperabilitetsmodifiering  

JAS 39 Gripen 

 

Anskaffning splitterskyddat 
hjulgående fordon (AWV) 

Halvtidsmodifiering av ubåt 
typ Gotland 

Underhållsutrustning och utbytes-
enheter till HKP 14, (ILS) 

 

 Anskaffning nytt 
signalspaningsfartyg 

Utveckling och integration 
radarjakt-robot 

 

  Spaningskapsel JAS 39 Gripen  

  Modifiering transportflygplan 
TP84, steg 1 

 

  Anskaffning ledningssystem 
helikopterbataljon  

 

  Anskaffning ny igenkännings-
utrustning, etapp 3 LUFT 

 

  Anskaffning nytt medeltungt 
helikoptersystem (hkp16) 

 

  Anskaffning radarjaktrobot  

Planerade större åtaganden 2010 

Arméstridskrafter Marinstridskrafter Flygstridskrafter Operativ ledning och logistik 

Anskaffning insatsförmåga 
luftvärn (modifiering av enheter 
i lv-systemet) 

 Fördjupat beslutsunderlag 
förmågeanpassning JAS 39 

 

Planerade nya större åtaganden 2011 

Arméstridskrafter Marinstridskrafter Flygstridskrafter Operativ ledning och logistik 

Anskaffning av ny bandvagn Generalöversyn/modifiering 
korvett typ Gävle 

Fortsatt förmågeanpassning 
(utveckling) JAS 39 C/D 

Utveckling/anskaffning Satkom. 12-14 

Kompletterande anskaffning 
Pansarterrrängbil 6 

Anskaffning vedettbåtar Definitionsfas JAS 39 E/F Anskaffning mjukvaruradio GTRS 

Anskaffning lastbilar Ersättning av Torped 45 Utbildningscenter hkp 14 Anskaffning SWECCIS (gemensamma 
applikationer) 

Anpassning av robotsystem 55C  Modifiering och egenskydd hkp14 Utveckling telekrigsbataljon  

Anskaffning av utrustning för 
att säkerställa att vägar och 
leder är fria från min- och 
IED6-hot. 

 Varnings- och motmedelssystem  
flygplan 102 

 

Anskaffning granatspruta    

 
 
                                                      
6 IED: Improvised Explosive Device 
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Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. 

Med anledning av uppdelningen på två 
anslag för materielförsörjningen har anslaget 
från och med 2011 minskats med 1 179,3 
miljoner kronor. Anslaget 1:4 Vidmakt-
hållande, avveckling m.m. av materiel och 
anläggningar ökas med motsvarande belopp.  

Anslaget har minskats med 167 miljoner 
kronor 2011, 129 miljoner kronor 2012, 67,4 
miljoner kronor 2013 och 61,6 miljoner 
kronor från och med 2014 med anledning av 
de senareläggningar av materielbeställningar 
som görs för att finansiera anskaffningen av ett 
medeltungt helikoptersystem. Beloppet 
beräknas istället till del under anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap.  

Anslaget har minskats med 110 miljoner 
kronor från och med 2011 för finansiering av 
driften av medeltungt helikoptersystem. 
Beloppet beräknas istället under anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap.  

Anslaget har minskats med 24,5 miljoner 
kronor från och med 2011 som istället 
beräknas under anslaget 1:12 Försvarsexport-
myndigheten.  

Anslaget har engångsvis minskats med 
20 miljoner kronor 2010 och 2011 som i stället 
beräknas under anslaget 2:1 Kustbevakningen. 
Från och med 2012 beräknas beloppet åter 
under föreliggande anslag. 

De medel som beräknats under anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap för att 
komma till rätta med den tidigare ekonomiska 
obalansen i förbandsverksamheten återförs 
2011 och anslaget ökas med 61,7 miljoner 
kronor.  

För den fortsatta ominriktningen av 
försvaret minskas anslaget från och med 2011 
med 275,9 miljoner kronor. Beloppet beräknas 
istället under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet 
och beredskap. 

Med anledning av förändrade fakture-
ringsprinciper mellan Försvarsmakten och 
Försvarets materielverk har anslaget  ökats 
med 213 miljoner kronor från och med 2011 
som tidigare beräknas under anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap. Över-
föringen är av budgetteknisk karaktär och 
påverkar inte verksamheten. 

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för     
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 10 847 912 10 847 912 10 847 912 10 847 912

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 -240 002 -35 704 137 565 353 330

Beslut -515 709 -467 676 -413 583 -415 910

Överföring 
till/från andra 
anslag -966 346 -984 957 -1 000 741 -1 020 397

Övrigt3   -13 671

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 125 855 9 359 575 9 571 153 9 751 265

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.6.4 1:4 Vidmakthållande, avveckling 
m.m. av materiel och anlägg-
ningar 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
6 397 877 

 

   
Anslags- 
sparande 168 054

 
2010 

 
Anslag 

 
6 399 563 

 

1 
Utgifts- 
prognos 6 413 108

2011 Förslag 6 639 196     

2012 Beräknat 6 748 396 2  

2013 Beräknat 7 007 745 3  

2014 Beräknat 7 454 678 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 6 668 679 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 6 824 866 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 7 106 522 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet med anslaget är att finansiera 
vidmakthållande och avveckling av materiel 
och anslagsfinansierade anläggningar. Anslaget 
används vidare för kostnader för den 
europeiska försvarsbyrån (EDA) och för det 
säkerhetsfrämjande samarbetet med andra 
länder samt till åtgärder för att främja den i 
Sverige verksamma försvarsindustrins export-
verksamhet. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, 
avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och 
anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på 
högst 15 100 000 kronor under perioden 2012-2019 (tabell 3.16). 

 

 
Tabell 3.16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel 
och anläggningar 
Tusental kronor 

 Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2019 

Ingående åtaganden 12 655 491 15 297 998   

Nya åtaganden 8 842 507 6 229 0217   

Infriade åtaganden -6 200 000 -6 496 000 - 6 597 500 -8 433 519 

Utestående åtaganden 15 297 998 15 031 019   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 15 300 000 15 100 000   

 
Skälen för regeringens förslag: Anskaffningar inom anslaget hänför sig till vidmakthållande och 
avveckling av tidigare investeringar i materiel. Verksamheten omfattar bland annat underhåll av 
Försvarsmaktens materiel och anläggningar som inte är av löpande eller driftskaraktär samt utfasning 
av förbrukad eller utsliten materiel. Verksamheten bidrar därmed till att uppfylla målen för 
utgiftsområde Försvar, kraven på operativ förmåga och delförmåga samt till funktionernas och 
insatsorganisationens utveckling. 

I förslaget till bemyndigande för 2011 ingår objekt med ekonomiskt utfall från och med 2012 som 
redan beställts (utestående åtaganden vid årets början) och objekt som planeras beställas under 2011 
(nya åtaganden). Vilka år de utestående åtagandena vid slutet av 2011 beräknas infrias framgår av 
tabell 3.16 Av tabell 3.17 framgår större projekt och deras fördelning mellan redan ingångna 
åtaganden och Försvarsmaktens planering för nya åtaganden. 
 
 
                                                      
7 Nya åtaganden 2011 har justerats för att omfatta även prisuppräkning av ingående åtaganden från 2010. 
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Tabell 3.17 Av Försvarsmakten genomfört och planerat vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 
Redan ingångna åtaganden 

    

Arméstridskrafter Marinstridskrafter Flygstridskrafter Operativ ledning och logistik 

Systemstöd indirekt 
eld 

Systemstöd marina lednings- och 
sambandssystem 

Grundresurs Verifiering- och validering 
JAS 39 Gripen 

Vidmakthållande FTN stomnät 2009-11 

Modifiera AK 5 MFI o underhållsåtgärder Koster Vidmakthållande JAS 39 Gripen Fältutrustning 2011-2013 

Tekniskt systemstöd 
stidsfordon 90 
2008-10 

Batterianskaffning S13-14, G7-8 Vidmakthållande vapen och 
underhållsmateriel 

Vidmakthållande IS SWERAP Mission 

Systemstödstridsvagn/ 
stridsfordon 2010-12 

Ersätt 57 mm MK 2 Omsättning Avioniksystem Fas 1 
2010-2013 

FM radiosystem, Taktiska datalänkar 

Anskaffning vågformer internationellt 

 Grundöversyn Belos Vidmakthållande STRIC/Strics Geografisk infotjänst 2010-11 

    

Planerade nya större åtaganden 2011 

Arméstridskrafter Marinstridskrafter Flygstridskrafter Operativ ledning och logistik 

Förbered åtgärd 
stridsammunition 
stridsfordon 90 

Vidmakthållande Robotsystem 17 Livstidsförlängning TP 84 2011-16 Vidmakthållande fasta nät 2011-2013 

Renovering 
Patrullterrängbil 203 

Vidmakthållande Hydra 2012-14 Basplattan 2012-14 Personligt Ballistiskt Skydd 2011-13 

Vidmakthållande UAV 
(Obemannad flygande 
farkost) UGGLAN 

Åtgärder CKR RAS VMH JAS 39 Systemåtermatning Systemstöd telekommunikationssystem 
2012-14 

   Systemstöd  
Signalskyddssystem 2012-14 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. 

Anslaget har minskats med 24,5 miljoner 
kronor från och med 2011 som istället 
beräknas under anslaget 1:12 Försvarsexport-
myndigheten.  

Anslaget har minskats med 150 miljoner 
kronor 2011, 148 miljoner kronor 2012 och 45 
miljoner kronor 2013 med anledning av de 
senareläggningar av materielbeställningar som 
görs för att finansiera anskaffningen av ett 
medeltungt helikoptersystem.  

Med anledning av uppdelningen på två 
anslag för materielförsörjningen har anslaget 
från och med 2011 ökats med 1 179,3 miljoner 
kronor. Anslaget 1:3 Anskaffning av materiel 
och anläggningar minskas med motsvarande 
belopp.  

De medel som beräknats under anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap för att 
komma till rätta med den tidigare ekonomiska 
obalansen i förbandsverksamheten återförs 
2011 och anslaget ökas med 55,6 miljoner 
kronor. 

 
 
För den fortsatta ominriktningen av för-

svaret minskas anslaget från och med 2011 
med 269,2 miljoner kronor. Beloppet beräknas 
istället under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet 
och beredskap. 

Anslaget har engångsvis minskats med 
20 miljoner kronor 2010 och 2011 som i stället 
beräknas under anslaget 2:1 Kustbevakningen. 
Från och med 2012 beräknas beloppet åter 
under föreliggande anslag. 
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Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och 
anläggningar 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 5 976 563 5 976 563 5 976 563 5 976 563

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 -132 210 -62 347 24 395 154 111

Beslut -388 021 -370 817 -273 182 -177 730

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 179 346 1 193 444 1 210 948 1 237 123

Övrigt 3 3 518 11 553 69 020 264 610

Förslag/ 
beräknat 
anslag  6 639 196 6 748 396 7 007 745 7 454 678

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.6.5 1:5 Forskning och 
teknikutveckling 

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
976 966 

 

   
Anslags- 
sparande 6 398

 
2010 

 
Anslag 

 
831 450 

 

1 
Utgifts- 
prognos 819 141

2011 Förslag 737 031     

2012 Beräknat 745 356 2  

2013 Beräknat 756 188 3  

2014 Beräknat 771 606 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 737 031 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 737 030 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 735 999 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet med anslaget är att finansiera 
forskning och teknikutveckling. Anslaget 
finansierar vidare det nationella flygtekniska 
forskningsprogrammet (NFFP), deltagande 
i det internationella teknikutvecklings-
programmet ETAP inom flygområdet, 
verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum 
(FLSC) samt övrig flygteknisk forskning. 
Anslaget finansierar också forsknings- och 
utvecklingsverksamhet som genomförs inom 
ramen för det svenska deltagandet i den 
europeiska försvarsbyrån (EDA). 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. 

För att uppnå balans mellan verksamhet och 
ekonomi inom förbandsverksamheten 
minskades anslaget engångsvis 2009 och 2010 
som i stället beräknades under anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap. Från och 
med 2011 beräknas 204,4 miljoner kronor åter 
under anslaget 1:5 Forskning och teknikutveck-
ling. 

Anslaget har minskats med 270 miljoner 
kronor fr.o.m. 2011 bl.a. för finansiering av 
den nya personalförsörjningen. Beloppet 
beräknas i stället under anslaget 1:1 
Förbandsverksamhet och beredskap.  

Anslagets har minskats med 74 miljoner 
kronor från och med 2011 som istället 
beräknas under anslaget 1:9 Totalförsvarets 
forskningsinstitut.  

 
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:5 
Forskning och teknikutveckling 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 864 450 864 450 864 450 864 450

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 12 189 22 091 34 975 54 600

Beslut -65 608 -66 349 -67 313 -68 782

Överföring 
till/från andra 
anslag -74 000 -74 836 -75 923 -77 580

Övrigt3   -1 082

Förslag/ 
beräknat 
anslag  737 031 745 356 756 188 771 606

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 

59 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 6  

3.6.6 1:6 Totalförsvarets rekryterings-
myndighet8 

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
159 714 

 

   
Anslags-
sparande 255

 
2010 

 
Anslag 

 
153 894 

 

1 
Utgifts- 
prognos 150 707

2011 Förslag 24 900    

2012 Beräknat 27 748 2 

2013 Beräknat 31 336 3 

2014 Beräknat 34 008 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 27 484 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 30 613 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 32 474 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet med anslaget är att finansiera 
lämplighetsundersökningar av totalförsvars-
pliktiga, centralredovisning av total-
försvarets personal, registerföring över 
krigsplacerad personal samt enskilda ärenden 
inom området. Vidare används anslaget till 
att finansiera den av Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet 
med att ge myndigheter och andra med 
bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd 
och service avseende bemanning. 

 
Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor Intäkter Kostnader Resultat

(Intäkt-
kostnad) 

Utfall 2009 53 998  53 998 0

(varav tjänsteexport)  

Prognos 2010 47 000 45 500 1 500 

(varav tjänsteexport)  

Budget 2011 116 000 116 000 0

(varav tjänsteexport)  

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande.  

Anslaget har minskats med 144,4 miljoner 
kronor från och med 2011 med anledning av 
det nya personalförsörjningssystemet. 
Beloppet beräknas istället under anslagen 1:1 
 
 
                                                      
8 Anslaget ändrar från och med 2011 namn från Totalförsvarets 

pliktverk 

Förbandsverksamhet och beredskap och 2:7 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Till sist har anslaget från och med 2011 
minskats med 100 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstöd för 
den statliga budgetprocessen. 

 
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 166 894 166 894 166 894 166 894

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 765 2 378 4 723 8 683

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -144 465 -145 855 -147 876 -151 287

Övrigt 3 1 706 4 330 7 595 9 719

Förslag/ 
beräknat 
anslag  24 900 27 748 31 336 34 008

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.6.7 1:7 Officersutbildning m.m. 

Tabell 3.24 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
207 799 

 

   
Anslags-
sparande 17 598

 
2010 

 
Anslag 

 
275 452 

 

1 
Utgifts- 
prognos 259 377

2011 Förslag 254 548    

2012 Beräknat 237 355 2 

2013 Beräknat 232 761 3 

2014 Beräknat 232 704 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 234 957 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 227 206 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 222 124 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet med anslaget är att finansiera 
genomförandet av det treåriga officers-
programmet vid Försvarshögskolan. Vidare 
finansierar anslaget forskning och utveckling 
m.m. inom vissa av högskolans kompetens-
områden samt övergripande ämnesansvar 
för, respektive grundutveckling av, officers-
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utbildningens ämnen. Anslaget finansierar 
även kurser inom ramen för Partnerskap för 
fred (PFF) samt viss forskning och analys-
stöd för regeringens behov.  

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande.  

Anslaget minskas med 23 miljoner kronor 
2011, 43 miljoner kronor 2012, 51 miljoner 
kronor 2013 och 56 miljoner kronor från och 
med 2014 till följd av minskade utbildnings-
volymer och rationaliseringar inom officers-
utbildningen. Beloppen beräknas istället under 
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. 

 
Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Officersutbildning m.m. 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 275 452 275 452 275 452 275 452

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 946 4 777 8 729 15 159

Beslut -23 000 -43 235 -51 844 -58 018

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3 150 361 425 110

Förslag/ 
beräknat 
anslag  254 548 237 355 232 761 232 704

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.8 1:8 Försvarets radioanstalt 

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 649 182

 

   
Anslags- 
sparande -9 101

 
2010 

 
Anslag 694 961

 

1 
Utgifts- 
prognos 674 458

2011 Förslag 723 343     

2012 Beräknat 730 313 2  

2013 Beräknat 740 628 3  

2014 Beräknat 756 465 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 723 094 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 723 182 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 722 170 tkr i 2011 års prisnivå 

 
Anslaget används för signalspaning och 
informationssäkerhetsverksamhet m.m. som 
Försvarets radioanstalt bedriver och kapital-
kostnaden för den teknikutveckling som 
behövs för dessa verksamheter. Anslaget 
används även för Försvarets radioanstalts 
bidrag till att ge förvarning om förändrade 
förhållanden i vår omvärld samt myndighetens 
lämnande av stöd vid fredsfrämjande inter-
nationell verksamhet.  
 
Tabell 3.27 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor Intäkter Kostnader Resultat

(Intäkt-
kostnad) 

Utfall 2009 5 211 5 281 -70

(varav tjänsteexport)  

Prognos 2010 7 000 7 000 0

(varav tjänsteexport)  

Budget 2011 7 000 7 000 0

(varav tjänsteexport)  

 
Den avgiftsfinansierade verksamheten om-
fattar uppdrag som genomförs för att lämna 
stöd till myndigheten m.m. samt uppdrag för 
att genomföra IT-säkerhetsanalyser. Intäkter-
na disponeras av myndigheten.  

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. 

Anslaget har ökats med 22 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 för finansiering av utökad 
verksamhet med anledning av lagen (2008:717) 
om signalspaning i försvarsunderrättelse-
verksamhet.  
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Anslaget har engångsvis ökats med 0,5 
miljoner kronor 2010 och 2011 för Data-
inspektionens uppdrag att följa den person-
uppgiftsbehandling som tillämpningen av 
lagen (2008:717) om signalspaning i försvars-
underrättelseverksamhet föranleder hos 
Försvarets radioanstalt. Från och med 2012 
minskas anslaget med motsvarande belopp.  

Till sist har anslaget från och med 2011 
minskats med 140 000 kronor till följd av 
finansiering av verksamhetsstöd för den 
statliga budgetprocessen.   

 
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:8 
Försvarets radioanstalt 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 694 961 694 961 694 961 694 961

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 557 12 551 22 456 38 824

Beslut 22 000 21 711 22 015 22 517

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -147

Övrigt 3 965 1 232 1 340 309

Förslag/ 
beräknat 
anslag  723 343 730 313 740 628 756 465

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.6.9 1:9 Totalförsvarets forsknings-
institut 

Tabell 3.29 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
59 848 

 

   
Anslags-
sparande -86

 
2010 

 
Anslag 

 
112 504 

 

1 
Utgifts- 
prognos 109 908

2011 Förslag 162 005    

2012 Beräknat 163 563 2 

2013 Beräknat 165 828 3 

2014 Beräknat 169 420 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 162 005 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 162 005 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 161 778 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

Ändamålet med anslaget är att finansiera 
internationell verksamhet inom försvars-
materiel- och forskningsområdet samt 
åtgärder för att främja den svenska försvars-
industrins exportverksamhet. Anslaget 
finansierar även forskning avseende skydd 
mot kemiska, biologiska, radiologiska och 
nukleära stridsmedel (CBRN) samt 
forskning och analysstöd för regeringens 
behov.  

 
Tabell 3.30 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor Intäkter Kostnader Resultat

(Intäkt-
kostnad) 

Utfall 2009 894 216 846 629 47587

(varav tjänsteexport) 11 496 10 116 1 380

Prognos 2010 928 000 921 500 6 500

(varav tjänsteexport) 10 000 9 000 1 000

Budget 2011 901 284 891 284 10 000

(varav tjänsteexport) 10 000 9 000 1 000

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande.  

Anslaget har minskats med 1 miljon kronor 
från och med 2011 som i stället beräknas 
under anslag 1:12 Försvarsexportmyndigheten.  

Anslaget har ökats med 100,5 miljoner 
kronor från och med 2011 med anledning av 
den anslagsfinansiering av CBRN-forskningen 
som riksdagen beslutat om (prop. 2009/10:99, 
bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348). 
Finansiering sker genom att anslagen 1:1 För-
bandsverksamhet och beredskap, 1:5 Forskning 
och utveckling samt 2:4 Krisberedskap minskas 
med 8  miljoner kronor, 74 miljoner kronor 
respektive 18,5 miljoner kronor. 

Till sist har anslaget från och med 2011 
minskats med 200 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstöd för 
den statliga budgetprocessen. 
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Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:9 
Totalförsvarets forskningsinstitut 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 62 454 62 454 62 454 62 454

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 251 854 1 731 3 213

Beslut -1 000 -1 010 -1 024 -1 047

Överföring 
till/från andra 
anslag 100 300 101 264 102 667 105  038

Övrigt3   -238

Förslag/ 
beräknat 
anslag  162 005 163 563 165 828 169 420

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.6.10 1:10 Nämnder m.m. 

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
16 721 

 

   
Anslags- 
sparande 7 574

 
2010 

 
Anslag 

 
27 201 

 

1 
Utgifts- 
prognos 24 849

2011 Förslag 5 801     

2012 Beräknat 5 801     

2013 Beräknat 5 801     

2014 Beräknat 5 801     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för den verksamhet som 
bedrivs av vissa mindre nämnder samt bidrag 
till exempelvis Svenska Röda Korset och  
Centralförbundet Folk och Försvar.  

Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2010 minskats 
med 21,4 miljoner kronor som istället 
beräknas under anslagen 1:13 Försvarsunder-
rättelsedomstolen och 1:14 Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten. 

 
 
 
 

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:10 Nämnder m.m. 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 27 201 27 201 27 201 27 201

Förändring till följd av:   

Beslut -21 400 -21 400 -21 400 -21 400

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 801 5 801 5 801 5 801

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.6.11 Försvarets materielverk 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Försvarets materielverk är, med undantag av 
det nedan behandlade anslaget 1:11 Internatio-
nella materielsamarbeten och industrifrågor 
m.m., en avgiftsfinansierad myndighet vars 
främsta uppgift är att anskaffa, vidmakthålla 
och avveckla materiel och förnödenheter på 
uppdrag av Försvarsmakten och andra kunder. 
Myndigheten bistår Försvarsmakten i fråga 
om långsiktig materielförsörjningsplanering 
och materielsystemkunskap. För de enskilda 
uppdragen utformar Försvarets materielverk 
offerter utifrån Försvarsmaktens fastställda 
materielplan.  

Försvarsmakten gör sedan kund-
beställningar gentemot Försvarets materiel-
verk. Kundbeställningarna utgör ett åtagande 
för Försvarets materielverk gentemot kunden 
och är grunden för uppföljning av myndig-
hetens verksamhet. 

Försvarets materielverk får disponera 
intäkterna från den avgiftsbelagda verksam-
heten. 

 
Tabell 3.34 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor Intäkter Kostnader Resultat

(Intäkt-
kostnad) 

Utfall 2009 16 789 076 16 752 463 36 613

(varav tjänsteexport) 24 062 29 125 -5 063

Prognos 2010 18 645 000 18 645 000 0

(varav tjänsteexport) 36 237 37 735 -1 498

Budget 2011 18 086  000 18 086  000 0

(varav tjänsteexport) 30 000 29 500 -500
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Tabell 3.35 Investeringsplan 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Investeringar 77 869 80 515 95 620 96 670 94 940 

Summa investeringar 77 869 80 515 95 620 96 670 94 940 

Lån i Riksgäldskontoret 77 869 80 515 95 620 96 670 94 940 

Summa finansiering 77 869 80 515 95 620 96 670 94 940 

 
 
Rörelsekapital 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2011 besluta om kredit på räntekonto i 
Riksgäldskontoret intill ett belopp av 
15 500 000 000 kronor för att tillgodose 
Försvarets materielverks behov av rörelse-
kapital. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Försvarets 
materielverk behöver ett rörelsekapital för att 
finansiera utstående förskott till industrin och 
övrigt behov av rörelsekapital.  

 

3.6.12 1:11 Internationella materielsam-
arbeten och industrifrågor m.m.9 

Tabell 3.36 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
102 473 

 

   
Anslags-
sparande 3 910

 
2010 

 
Anslag 

 
98 925 

 

1 
Utgifts- 
prognos 96 716

2011 Förslag 78 925    

2012 Beräknat 79 701 2 

2013 Beräknat 80 811 3 

2014 Beräknat 82 548 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 78 926 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 78 925 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 78 814 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Försvarets materiel-
verks tillhandahållande av resurser inom 
teknik- och materielförsörjning (inklusive 
forskning) för stöd till regeringen. Anslaget 
används även, inom ovan nämnda område, 
till Försvarets materielverks förvaltnings-
kostnader. Resurser definieras enligt 
följande: kompetens, ledningsförmåga och 
analyskapacitet avseende försvarsrelaterad 
industri, kompetenser/nischer, internatio-
nella materielsamarbeten och statens 
materielförsörjning. Anslaget används även 
till Försvarets materielverks förvaltande av 
ett system för certifiering av IT-
säkerhetsprodukter. 

 
 
                                                      
9 Anslaget ändrar från och med 2011 namn från Internationella 

materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. 
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Regeringens överväganden 

Anslaget har i förhållande till 2010 minskats 
med 30 miljoner kronor som istället beräknas 
under anslaget 1:12 Försvarsexportmyndig-
heten. 

 
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor 
m.m. 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 108 925 108 925 108 925 108 925

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 1 070 2 603 5 160

Beslut -30 000 -30 295 -30 717 -31 421

Övrigt3   -116

Förslag/ 
beräknat 
anslag  78 925 79 701 80 811 82 548

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.6.13 1:12 Försvarsexportmyndigheten 

Tabell 3.38 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
38 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 37 152

2011 Förslag 80 000     

2012 Beräknat 80 782 2  

2013 Beräknat 81 906 3  

2014 Beräknat 83 671 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 80 000 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 80 000 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 79 889 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för statligt stöd till försvars-
industrin för export av försvarsmateriel och 
därtill sammanhängande tjänster samt för 
försäljning och upplåtelse av materiel inom 
försvarssektorn som inte längre behövs för 
statens verksamhet eller som har blivit 
obrukbar.  

 
 
 

Tabell 3.39 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor Intäkter Kostnader Resultat

(Intäkt-
kostnad) 

Utfall 2009  

(varav tjänsteexport)  

Prognos 2010 10 000 10 000 0

(varav tjänsteexport)  

Budget 2011 10 000 10 000 0

(varav tjänsteexport)  

 
Rörelsekapital 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2011 besluta om kredit på räntekonto i 
Riksgäldskontoret intill ett belopp om 
3 000 000 000 kronor för att tillgodose 
Försvarsexportmyndighetens behov av 
rörelsekapital. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Försvars-
exportmyndigheten inrättades den 1 augusti 
2010. Under hösten 2010 ansvarar  övergångs-
vis Försvarets materielverk fortfarande för 
hanteringen av vissa avtal inom området och 
därmed används Försvarets materielverks 
kredit i Riksgäldskontoret för ändamålet. Från 
och med 2011 övergår ansvaret för avtalen helt 
till Försvarsexportmyndigheten som därför 
behöver motsvarande rörelsekapital. 
Försvarets materielverks behov av 
rörelsekapital minskar till följd av detta. 

Regeringens överväganden 

Anslaget fördes upp på statsbudgeten på 
vårtilläggsbudgeten för 2010. Från och med 
2011 uppgår anslaget till 80 miljoner kronor. 
Finansiering sker genom att anslaget 1:3 
Anskaffning av materiel och anläggningar, 
anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. 
av materiel och anläggningar, anslaget 1:9 
Totalförsvarets forskningsinstitut och anslaget 
1:11 Internationella materielsamarbeten, 
industrifrågor och exportstöd m.m. minskas med 
24,5, 24,5, 1 respektive 30 miljoner kronor. 
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Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:12 Försvarsexportmyndigheten 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut 80 000 80 782 81 906 83 788

Övrigt3  -117

Förslag/ 
beräknat 
anslag  80 000 80 782 81 906 83 671

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.6.14 1:13 Försvarsunderrättelse-
domstolen 

Tabell 3.41 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 8 860    

2012 Beräknat 8 946 1 

2013 Beräknat 9 070 2 

2014 Beräknat 9 266 3 

1  Motsvarar 8 860 tkr i 2011 års prisnivå. 
2  Motsvarar 8 860 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 8 848 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet med anslaget är att finansiera den 
verksamhet som Försvarsunderrättelse-
domstolen bedriver med att pröva frågor om 
tillstånd till signalspaning enligt lagen 
(2008:717) om signalspaning i försvarsunder-
rättelseverksamhet. 

Regeringens överväganden 

Anslaget har inte tidigare funnits uppfört på 
statsbudgeten. Medel för ändamålet har till 
och med budgetåret 2010 beräknats under 
anslaget 1:10 Nämnder m.m. 

 
 
 
 

Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:13 Försvarsunderrättelsedomstolen 
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut 8 860 8 946 9 070 9 279

Övrigt3   -13

Förslag/ 
beräknat 
anslag  8 860 8 946 9 070 9 266

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.6.15 1:14 Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksam-
heten 

Tabell 3.43 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 13 040    

2012 Beräknat 13 166 1 

2013 Beräknat 13 348 2 

2014 Beräknat 13 637 3 

1  Motsvarar 13 040 tkr i 2011 års prisnivå. 
2  Motsvarar 13 040 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 13 022 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet med anslaget är att finansiera den 
verksamhet som Statens inspektion för 
försvarsunderrättelseverksamheten bedriver 
med att kontrollera försvarsunderrättelse-
verksamheten hos de myndigheter som enligt 
förordningen (2000:131) om försvarsunder-
rättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet, 
samt att i enlighet med lagen (2008:717) om 
signalspaning i försvarsunderrättelseverksam-
het verkställa beslut om tillgång till signal-
bärare. 
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Regeringens överväganden 

Anslaget har inte tidigare funnits uppfört på 
statsbudgeten. Medel för ändamålet har till 
och med budgetåret 2010 beräknats under 
anslaget 1:10 Nämnder m.m. 

 
Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:14 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksam-
heten  
Tusental kronor 
 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut 13 040 13 166 13 348 13 656

Övrigt3   -19

Förslag/ 
beräknat 
anslag  13 040 13 166 13 348 13 637

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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4 Samhällets krisberedskap 
 

4.1 Omfattning  

Med en kris avses en händelse som drabbar 
många människor och stora delar av 
samhället samt hotar grundläggande värden 
och funktioner. Händelsen avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga samhällsfunktioner och kräver 
därmed skyndsamma insatser. För att 
samhället ska kunna förebygga, förbereda, 
motstå och hantera en sådan situation krävs 
att det finns en krisberedskapsförmåga. 
Förmågan byggs upp genom utbildning, 
övning och andra åtgärder som genomförs 
före, under och efter en kris. 

Arbetet med samhällets krisberedskap utgår 
från ansvarsprincipen dvs. den som har ansvar 
för en verksamhet under normala förhållanden 
har motsvarande ansvar under kris- och 
krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär 
också ett ansvar för varje aktör att samverka 
med andra. Samhällets krisberedskapsförmåga 
byggs därmed upp genom verksamhet och 
åtgärder hos många olika aktörer i samhället, 
både inom offentlig och privat verksamhet. En 
kris påverkar ofta flera samhällssektorer och 
därmed också flera verksamheter, vilket gör att 
förberedelser måste ske både inom en sektor 
och över sektorsgränser. Detta ställer krav på 
samverkan och samordning mellan olika 
aktörer. 

Samhällets krishanteringsförmåga bygger på 
både sektors- och områdesperspektiv. Med 
områdesperspektiv avses ett geografiskt 
område med ett organ som ansvarar för att 

inrikta, prioritera och samordna tvärsektoriella 
åtgärder som behövs vid en given situation. 
Områdesansvaret finns på kommunal nivå 
(lokalt), på länsstyrelsenivå (regionalt) samt på 
regeringsnivå (nationellt). 

Även om det offentliga har ett omfattande 
ansvar för samhällets övergripande funktiona-
litet vid allvarliga händelser är det viktigt att 
framhålla att den enskilde, dvs. såväl individen 
som icke offentliga aktörer, har en skyldighet 
att kunna hantera sin egen situation och de 
omedelbara behov som kan uppstå framförallt 
i ett initialt skede. Det innebär att den enskilde 
har ansvar för sin egen beredskap och säkerhet 
vad avser att ha insikt om att allvarliga 
händelser och kriser kan uppstå, att samhället 
då kan behöva prioritera sina resurser och 
ansträngningar samt att för egen del förbereda 
sig därefter. Den enskilde har därmed också en 
viktig roll i krisberedskapsarbetet. 

Samhällets krisberedskap byggs främst av de 
åtgärder som genomförs i den normala 
verksamheten för att hantera störningar och 
olyckor som bränder, olyckor med t.ex. 
transportmedel, översvämningar, kortare eller 
längre avbrott i elförsörjning, IT-incidenter 
etc. Samhällets krisberedskap lägger i sin tur 
grunden för förmågan vid höjd beredskap för 
det civila försvaret, dvs. den verksamhet som 
ska bedrivas i händelse av krig. 

Myndigheter ska enligt förordningen 
(2006:942) om krisberedskap och höjd 
beredskap, vidta förberedelser för att skapa 
förmåga att hantera en kris och för att 
förebygga sårbarhet och motstå hot och risker. 
För att stödja samordningen före, under och 
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efter en kris inrättade regeringen den 1 januari 
2009 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. För att förbättra samordningen av 
krisberedskapen inom Regeringskansliet har 
också kansliet för krishantering inrättats i 
Regeringskansliet fr.o.m. den 31 mars 2008. 
Det är regeringens bedömning att dessa 
åtgärder har stärkt samhällets krisberedskap.  

4.2 Mål  

Med utgångspunkt i de övergripande målen 
för vår säkerhet, – värna befolkningens liv 
och hälsa, värna samhällets funktionalitet 
och värna vår förmåga att upprätthålla våra 
grundläggande värden som demokrati, rätts-
säkerhet och mänskliga fri- och rättigheter –, 
är målen för arbetet med samhällets 
krisberedskap att 

• minska risken för och konsekvenser-
na av allvarliga störningar, kriser och 
olyckor, 

• trygga hälsan och den personliga 
säkerheten för barn, kvinnor och 
män och 

• hindra eller begränsa skador på 
egendom och miljö. 

Arbetet med samhällets krisberedskap bör 
även bidra till att minska lidande och 
skadeverkningar av allvarliga olyckor och 
katastrofer i andra länder. 

4.3 Politikens inriktning 

De senaste årens händelser med den nya 
influensan A(H1N1), sträng kyla, jordbäv-
ningen på Haiti, vulkanutbrottet på Island, 
oljeutsläppet i den Mexikanska golfen, de 
omfattande bränderna i Ryssland samt 
översvämningskatastrofen i Pakistan, visar på 
ett fortsatt behov av att arbeta förebyggande 
för att minska risken för att allvarliga 
händelser inträffar och att kunna hantera 
allvarliga händelser. Arbetet bör präglas av 
samarbete och samverkan mellan myndigheter, 
kommuner, landsting, privata företag, frivillig-
organisationer och den enskilde. 

Civil-militär samverkan bör ytterligare 
utvecklas, såväl nationellt som internationellt, 

för att samhällets samlade resurser ska 
utnyttjas så effektivt som möjligt. Den ökade 
kapaciteten för militära strategiska transporter 
med C 17-flygplan som Sverige i och med 
SAC-samarbetet förfogar över, utgör också en 
resurs för civilt stöd. Exempelvis levererades 
den humanitära hjälp Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap bidrog med till 
Haiti, till största delen med dessa transport-
flygplan. Kustbevakningens bidrag till EU:s 
insats Atalanta med ett sjöövervaknings-
flygplan för att patrullera havsområdena 
utanför Somalias kust är ett annat exempel på 
framgångsrik civil-militär samverkan. Rörande 
sjöövervakning av Östersjön är det betydelse-
fullt att såväl civila som militära aktörer 
samverkar effektivt. Både Sjöbasis och Sucbas 
utgör positiva exempel på samverkan. 

Våren 2009 träffades för första gången 
ansvariga ministrar för krisberedskap i de 
nordiska länderna och enades om den s.k. 
Hagadeklarationen. Deklarationen ger uttryck 
för en politisk viljeinriktning att fördjupa 
samarbetet inom krisberedskapsområdet i 
Norden. Inom ramen för deklarationen har ett 
antal gemensamma nordiska projekt 
konkretiserats och bedrivs nu med det över-
gripande syftet att tillsammans kunna före-
bygga och begränsa de konsekvenser som kan 
bli följden av större olyckor, naturkatastrofer 
och andra samhällskriser. Ministermötet på 
Haga följdes upp vid ett möte i Oslo i 
december 2009 och nästa ministermöte är 
planerat till november 2010 i Danmark.  

I skrivelsen Samhällets krisberedskap – 
stärkt samverkan för ökad säkerhet, redogör 
regeringen för kommande års inriktning för 
arbetet med samhällets krisberedskap (skr. 
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr. 
2009/10:327). I skrivelsen framgår att resultat-
mål bör tas fram för samhällets krisberedskap 
för att förtydliga på vilken nivå vissa 
samhällsfunktioner bör fungera för att under 
en allvarlig händelse eller vid en kris kunna 
tillmötesgå individens grundläggande behov. 
Resultatmålen möjliggör också en förbättrad 
uppföljning av förmågan hos olika aktörer att 
motstå och hantera händelser. Uppföljningen 
bör ligga till grund för en samlad bedömning 
av samhällets krisberedskap och för styrningen 
av arbetet med att förbättra samhällets 
krisberedskap. Det är också viktigt att så långt 
som möjligt tydliggöra vad som är individens 
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respektive samhällets ansvar. För att säkerställa 
att gällande lagstiftning inte utgör ett hinder 
eller begränsar aktörers arbete att minimera 
konsekvenser av en allvarlig händelse eller kris, 
bör relevanta delar av sektorslagstiftningarna 
ses över. Syftet är därmed att med ansvars-
principen, dvs. den som har ansvaret i vardagen 
har också ansvaret i kris, som grund säkerställa 
att författningsstödet i tillräcklig omfattning är 
anpassat för allvarliga händelser och kriser. 

Beroendet av IT-system ökar samhällets 
sårbarhet på många olika sätt. Regeringen har 
beslutat om ett antal uppdrag i syfte att stärka 
samhällets informationssäkerhet och förmåga 
att förebygga och hantera IT-incidenter. 
Regeringen avser att fortsatt stödja och 
utveckla arbetet med att bättre kunna före-
bygga och hantera hot och risker mot sam-
hällets kritiska informationsinfrastrukturer.  

Regeringen har även beslutat om ett antal 
åtgärder inom området för skydd mot olyckor 
för att öka det förebyggande arbetet samt för 
att uppnå en över landet rimlig säkerhets- och 
trygghetsnivå. 

4.4 Resultatbedömning och 
inriktning  

Krisberedskapen i Sverige berör alla 
samhällsområden och kräver en samlad syn 
och ett tvärsektoriellt perspektiv på säker-
hetsarbete. 

I följande avsnitt redovisas regeringens 
resultatanalys och bedömning samt inriktning 
av arbetet indelat i tre delar 

• förebyggande och förberedande 
arbete, 

• samordning och stöd inför och vid 
olyckor och kriser samt 

• uppföljning, utvärdering och lärande. 

Sammanfattande resultatbedömning 

Under 2009 inträffade ett flertal händelser som 
fick mer eller mindre betydelsefulla samhälls-
konsekvenser och prövade samhällets 
krisberedskap. Några exempel är den nya 
influensan A(H1N1), omfattande IT-
incidenter, stora bränder samt omfattande el- 
och teleavbrott. 

Samhällets krisberedskap har utvecklats 
under senare år. Framsteg har gjorts när det 
gäller att institutionalisera, strukturera och 
organisera svensk krisberedskap på nationell, 
regional och lokal nivå. Planering och 
samverkan mellan myndigheter och aktörer 
inför och under allvarliga händelser har vid ett 
flertal tillfällen bidragit till en god hantering. 
Framförallt visade detta sig vid hanteringen av 
den nya influensan A(H1N1) då Social-
styrelsen som samordningsansvarig myndighet 
fick stöd av Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap. Regeringen bedömer att 
samverkan och samordning mellan berörda 
aktörer har fungerat väl och utvecklats 
positivt. Under det första verksamhetsåret för 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har myndighetens samordnande roll 
använts vid flera allvarliga händelser. 

Fortfarande kvarstår ytterligare arbete för 
att bl.a. utveckla samarbete samt tydliggöra 
roller och ansvar. Brister finns alltjämt i 
förmågan till sektorsövergripande samverkan, 
tillgänglighet till förstärkningsresurser och 
robusthet i de ordinarie verksamheterna. 

Regeringen har genomfört en uppföljning 
av reformen skydd mot olyckor (Ds 2009:47). 
Regeringens bedömning är att reformen stöder 
och driver på arbetet med hantering av 
vardagens olyckor. Reformen har bl.a. inne-
burit att kommunernas insatser i det före-
byggande arbetet har ökat. Ökad tvärsektoriell 
samverkan och samordning har bidragit till ett 
bredare säkerhetsarbete. 

Sammanfattande inriktning 

Arbetet med samhällets krisberedskap är en 
integrerad del av aktörernas verksamhet. I 
skrivelsen Samhällets krisberedskap – stärkt 
samverkan för ökad säkerhet (skr. 
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr. 
2009/10:327) redogör regeringen för en över-
gripande inriktning för krisberedskapen och 
hur den bör utvecklas. Behovet av utvecklad 
styrning och uppföljning av samhällets 
krisberedskap betonas och målen för 
samhällets krisberedskap behöver brytas ned i 
resultatmål för att tydliggöra krisberedskapens 
uppgift. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har den 14 april 2010 fått i uppdrag 
att föreslå resultatmål för samhällets 
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krisberedskap (Fö nr 7). Uppdraget ska 
genomföras i samverkan med övriga relevanta 
aktörer och redovisas senast den 4 april 2011. 

Den ökade globaliseringen, komplexiteten 
och snabbheten i samhällsutvecklingen gör att 
det blir allt svårare att få en helhetsbild av hot, 
risker och sårbarheter i samhället. Det är 
därför viktigt att både kort- och långsiktiga 
omvärldsanalyser genomförs. Även arbetet 
med att kartlägga och analysera kritiska 
beroenden mellan och inom samhällsviktiga 
verksamheter behöver fortsätta på nationell, 
regional och lokal nivå. För att uppnå ett 
effektivt krisberedskapsarbete mellan olika 
nivåer behöver samverkans- och samordnings-
förmågan utvecklas. 

Risk- och sårbarhetsanalyser tillsammans 
med aktörers bedömning av sin förmåga att 
hantera allvarliga händelser och kriser är 
viktiga underlag för att kunna bedöma och 
analysera samhällets samlade förmåga att 
hantera olika allvarliga händelser. De är även 
viktiga underlag i aktörers budgetarbete, 
verksamhetsplaner och för ansökan om bidrag 
från anslaget 2:4 Krisberedskap. Arbetet med 
samhällets krisberedskap är därmed en 
integrerad del av aktörernas verksamhets-
utveckling. 

Det offentliga har ett övergripande ansvar 
för samhällets funktionalitet vid allvarliga 
händelser. Det är icke desto mindre viktigt att 
framhålla att den enskilde också har ett ansvar 
och därför behöver vara förberedd att kunna 
hantera sin egen situation och de omedelbara 
behov som kan uppstå.  

Utvecklingen av samhällets krisberedskap 
bygger på ett långsiktigt, strukturerat arbete 
där det förebyggande arbetet bidrar till att 
minska risker och konsekvenser av händelser. 
Regeringen fäster stor vikt vid ett effektivt 
förebyggande arbete. Regeringen har därför 
den 4 februari 2010 givit Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap i uppdrag att 
lämna ett förslag till ett sammanhängande 
system för ersättningar till kommuner för 
förebyggande åtgärder med naturolyckor och 
krisberedskap m.m. som kopplas ihop med 
ersättningar för efterföljande åtgärder vid 
inträffade händelser (Fö nr 11). Uppdraget ska 
redovisas senast den 1 december 2010. 

För att stärka Sveriges förmåga att hantera 
IT-incidenter bör det förebyggande arbetet 
ske sammanhållet och utgå från en strategi. 

Sverige har lång erfarenhet av att ge stöd i 
samband med allvarliga händelser och kriser 
utanför landets gränser, men erfarenheterna av 
att ta emot internationellt stöd är begränsade. 
Genom Lissabonfördraget uttrycker EU:s 
medlemsstater en vilja att ge och ta emot stöd 
under såväl allvarliga händelser i fredstid som i 
händelse av väpnat angrepp mot någon 
medlemsstat. Mot denna bakgrund är det 
viktigt att Sverige har en god förmåga att både 
ge och ta emot internationellt stöd i samband 
med stora kriser och allvarliga händelser. 
Regeringen har därför fattat beslut om att 
tillsätta en särskild utredare som ska kartlägga 
de förutsättningar och hinder som kan finnas 
för Sveriges möjligheter att ta emot 
internationellt stöd vid kriser och allvarliga 
händelser i fredstid (dir. 2010:49). Stödet kan 
omfatta såväl personal som andra resurser. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 
2011. 

4.5 Förebyggande och 
förberedande arbete  

Målet med den förebyggande verksamheten 
är att minimera antalet olyckor och kriser 
och effekterna av dessa genom att berörda 
aktörer vidtar förebyggande och sårbarhets-
reducerande åtgärder. Genom den för-
beredande verksamheten ska de aktörer som 
har ansvar vid olyckor och kriser ha förmåga 
att begränsa konsekvenserna av händelser 
när de inträffar samt kunna fatta beslut inom 
det egna ansvarsområdet och kunna 
samverka med andra. 

4.5.1 Risk- och sårbarhetsanalyser samt 
samverkansområden  

Resultatanalys 
Statliga myndigheter, kommuner och lands-
ting ska upprätta risk- och sårbarhetsanalyser. 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap ska stödja och utveckla samhällets 
systematiska säkerhets- och krishanterings-
arbete. I samverkan med berörda aktörer har 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap under 2009 påbörjat arbetet med att ta 
fram föreskrifter om risk- och sårbarhets-
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analyser som riktar sig till kommuner, 
landsting och statliga myndigheter. Syftet är 
att öka kvaliteten i risk- och sårbarhets-
analyserna så att de ökar den enskilda aktörens 
och samhällets medvetenhet och kunskap om 
hot, risker och sårbarheter. Kvaliteten behöver 
också förbättras så att risk- och sårbarhets-
analyserna kan utgöra goda beslutsunderlag 
för såväl den enskilda aktörens som samhällets 
övergripande inriktning av arbetet inom 
krisberedskapsområdet. Ett enhetligt arbets-
sätt ska också möjliggöra jämförbarhet. Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap 
lämnade den 14 september 2009 förslag på 
vilka myndigheter som till Regeringskansliet 
ska lämna en redovisning av sin risk- och 
sårbarhetsanalys för år 2009 (dnr 
Fö2009/1914/SSK).  

Under det svenska ordförandeskapet i EU 
beslutade Europeiska unionens råd i november 
2009 om rådsslutsatser för förebyggande av 
naturkatastrofer. Rådsslutsatserna ger bl.a. 
kommissionen i uppgift att utveckla gemen-
skapsriktlinjer för kartläggning av hot och 
risker. Riktlinjerna ska färdigställas under 2010 
och syftar till att underlätta medlemsstaternas 
arbete med kartläggning, bedömning och 
analys av risker och till att möjliggöra en bättre 
jämförbarhet mellan medlemsstaterna. 

Regeringen bedömer att det arbete som 
genomförts inom området har ökat förut-
sättningarna för att risk- och sårbarhets-
analyser ska kunna utgöra goda underlag för 
uppföljning och styrning av samhällets kris-
beredskap.  

Enligt förordningen (2006:942) om kris-
beredskap och höjd beredskap ska vissa 
särskilt utpekade myndigheter bedriva gemen-
sam planering i så kallade samverkansområden. 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap deltar i och lämnar särskilt stöd till, 
samordning av arbetet i samverkansområdena.  

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap anger i sin egen risk- och sårbarhetsanalys 
för 2009 att de har valt ut två scenarier, 
elavbrott och störningar i de finansiella 
systemen. Bedömningen är att myndighetens 
krishanteringsförmåga för dessa scenarier är i 
huvudsak god men har vissa brister. 

Inriktning  
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 
syftar till att öka medvetenheten och 

kunskapen hos beslutsfattare och verksam-
hetsansvariga om hot, risker och sårbarheter 
inom det egna verksamhetsområdet samt att 
skapa ett underlag för egen planering. Det 
övergripande syftet med risk- och 
sårbarhetsanalyserna är att minska samhällets 
sårbarhet och stärka förmågan att hantera 
kriser. Att myndigheternas, landstingens och 
kommunernas arbete med risk- och 
sårbarhetsanalyser är viktigt visades t.ex. under 
vintern 2009/2010 då omfattande snömängder 
och kyla visade på brister i krisberedskaps-
förmågan i olika samhällssektorer. I syfte att 
stärka beredskapen för framtida svåra vinter-
oväder gav regeringen den 18 mars 2010 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap i uppdrag att ta fram ett scenario om en 
s.k. isstorm (Fö nr 4). Detta ska vara ett 
komplement till övriga framtagna scenarion i 
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser för 
ett antal utpekade myndigheter. Scenariot ska 
användas i myndigheternas bedömningar av 
vilken förmåga de har att kunna hantera och 
motstå en kris.  

Det är regeringens uppfattning att arbetet 
att utveckla och upprätthålla en god kris-
beredskap bör utgöra en integrerad del av 
verksamhetsplaneringen hos myndigheter, 
kommuner och landsting. Risk- och 
sårbarhetsanalyserna är tillsammans med 
förmågebedömningar från myndigheter, 
kommuner och landsting fortsatt de viktigaste 
underlagen för att kunna bedöma och 
analysera samhällets samlade krisberedskap. 
De är därför också viktiga underlag för en 
effektiv styrning av berörda aktörer. Arbetet 
med risk- och sårbarhetsanalyser bör bedrivas 
samordnat med riskanalyser som regleras i 
annan författning. Vidare ska ansökan om 
bidrag ur anslaget 2:4 Krisberedskap som regel 
kunna styrkas med identifierade brister i 
aktuell risk- och sårbarhetsanalys. 

För att möjliggöra en effektiv uppföljning, 
styrning och inriktning av den sammantagna 
krisberedskapen i samhället anser regeringen 
att kvaliteten på inlämnade analyser och 
bedömningar behöver höjas. Regeringen 
beslutade den 15 juli 2010 (Fö nr 2) om en 
ändring i förordningen (2006:942) om kris-
beredskap och höjd beredskap som innebär att 
endast de myndigheter som anges i 
krisberedskapsförordningen och de som 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
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skap beslutar, ska lämna in en risk- och 
sårbarhetsanalys och förmågebedömning till 
Regeringskansliet och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, (se 9 § förord-
ningen). Den föreskriftsrätt gällande risk- och 
sårbarhetsanalyser som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap planerar att 
använda sig av under 2011 kommer att 
underlätta detta arbete. Föreskrifterna bör 
åtföljas av metodstöd till aktörerna i hela den 
process som arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser och förmågebedömningar 
innebär, dvs. från förberedelse, genomförande 
och analys till uppföljning och utvärdering. 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap bör därför utveckla även dessa delar 
i arbetet att förbättra kvaliteten och 
användbarheten för risk- och 
sårbarhetsanalyserna. Regeringen anser att en 
samlad bedömning av samhällets krisbered-
skap, som inkluderar en nationell riskbedöm-
ning, bör genomföras kontinuerligt.  

Regeringen anser att Sverige bör ta aktiv del 
i det arbete som sker i EU med att utveckla 
gemenskapsriktlinjer för kartläggning av hot 
och risker. 

Samhällsutvecklingen karaktäriseras av en 
långtgående specialisering och privatisering 
även inom samhällsviktig verksamhet. 
Samtidigt är många verksamheter beroende av 
andra aktörers tjänster eller produkter för att 
kunna fungera, t.ex. behöver sjukvården till-
gång till el och vatten för att kunna fungera på 
en rimlig nivå. Dessa beroenden gör det 
nödvändigt att upprätthålla en god samverkan 
och dialog för att uppnå målen för samhällets 
krisberedskap. 

Idag finns sex samverkansområden; teknisk 
infrastruktur, transporter, farliga ämnen, 
ekonomisk säkerhet, geografiskt områdes-
ansvar samt skydd, undsättning och vård. 
Samverkansområden utgör en struktur för att 
genom förebyggande arbete minska samhällets 
sårbarhet och skapa en sådan robusthet i 
verksamheterna att de förmår att tillgodose 
samhällets grundläggande behov även vid 
allvarliga händelser och kriser. Därför bör 
samverkansområden enligt regeringen ha de 
resultatmål som nu utvecklas för samhällets 
krisberedskap som utgångspunkt för sitt 
arbete. Detta innebär att arbetet i samverkans-
områdena förtydligas.  

Regeringen anser att det är väsentligt att 
arbetet i samverkansområdena karaktäriseras 
av ett helhetsperspektiv på samhällets kris-
beredskap och att hänsyn tas till möjliga 
synergier, beroenden och andra gemensamma 
frågor. Arbetet i samverkansområdena bygger 
på att ansvarsprincipen fortsatt gäller. 

Det finns anledning att kontinuerligt se 
över och analysera vilken sammansättning av 
samverkansområden som på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt stödjer målen för sam-
hällets krisberedskap. Regeringen anser att det 
är av vikt att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap tillsammans med de myndig-
heter som ingår i samverkansområdena arbetar 
för och utvecklar former för privata aktörers 
deltagande i arbetet i samverkansområdena. 

4.5.2 Anslaget 2:4 Krisberedskap  

Resultatanalys 
Huvuddelen av de insatser som genomförs för 
att stärka samhällets krisberedskap finansieras 
och genomförs i den ordinarie verksamheten 
hos berörda aktörer enligt ansvarsprincipen. 
Vissa satsningar för att stärka krisberedskapen, 
genomförda av aktörer både inom och utom 
utgiftsområde 6, finansieras över anslaget 2:4 
Krisberedskap. Anslaget uppgick 2009 till 
1 205 miljoner kronor. 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap betalade under 2009 ut 479 miljoner 
kronor i syfte att vidmakthålla och förbättra 
samhällets krisberedskap. Ett exempel på 
åtgärd är det s.k. Certusprojektet i Jämtlands 
län som slutfördes under 2009. Projektet 
innebar att samtliga blåljusmyndigheter samt 
SOS Alarm Sverige AB från och med januari 
2010 sitter i en gemensam byggnad. Syftet är 
att möjliggöra ett effektivt vardagssamarbete 
mellan myndigheterna, ökad ledningsförmåga, 
samverkan och enhetlighet i bemötandet av 
individen vid allvarliga händelser. Myndig-
heten betalade också ut totalt 273 miljoner 
kronor till kommuner och 10 miljoner kronor 
till landstingen i enlighet med lagen (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. Vidare betalade Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap ut 109 
miljoner kronor till byggande av lednings-
platser på kommunal och regional nivå. 
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Myndigheten har också betalat ut totalt 36 
miljoner kronor till fem sjukhus för bl.a. 
reservkraft. 

Socialstyrelsen har med anledning av den 
nya influensan A(H1N1) genomfört ett antal 
krisberedskapsinsatser i samverkan med andra 
myndigheter och organisationer på nationell, 
regional och lokal nivå. Ett pilotprojekt 
genomfördes för att utveckla ett indikator-
baserat övervakningssystem, liksom ett 
webbaserat frågeverktyg för att skapa en 
gemensam lägesbild vid landstingen. Även ett 
system för återrapportering av användningen 
av beredskapslagret för antiviraler togs i drift. 

Transportstyrelsen anskaffade under 2009 
utrustning för att utrusta ytterligare ett 
flygplan inom det Svenska Nationella 
Ambulansflyget (SNAM) samt modifierade 
och förbättrade tidigare anskaffad utrustning. 

Regeringen bedömer att de åtgärder som 
under 2009 finansierades med anslaget 2:4 
Krisberedskap var ett bidrag till att stärka 
aktörernas samlade krisberedskapsförmåga. 

För att öka möjligheten att rikta anslagets 
användning till de verksamheter där det gör 
störst nytta bör processen för tilldelande av 
medel från anslaget 2:4 Krisberedskap 
effektiviseras. Regeringen gav därför den 18 
december 2008 (Fö nr 15) Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap i uppdrag att 
redovisa förslag till en sådan process. Upp-
draget redovisades i december 2009. Rege-
ringen bedömer att den process som nu 
implementeras innebär kortare tid mellan det 
att ett behov identifieras och beslut om åtgärd. 
Den nya processen innebär vidare en tydligare 
koppling mellan föreslagna åtgärder och 
identifierade behov och en ökad möjlighet att 
rikta anslagets användning till områden som är 
mest prioriterade. 

I syfte att effektivisera användningen av 
anslaget 2:4 Krisberedskap angav regeringen i 
budgetpropositionen för 2010 (prop. 
2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 
2009/10:104) vilka finansieringsprinciper som 
bör gälla för anslaget från och med 2010. 
Finansieringsprinciperna innebär att anslaget 
huvudsakligen bör användas för åtgärder som 
stärker samhällets samlade krisberedskap men 
där finansieringsansvaret för verksamheten 
inte kan knytas till en myndighet utifrån 
ansvarsprincipen. Under vissa förutsättningar 
kan dock medel från anslaget beviljas under en 

begränsad period för att förstärka samhällets 
samlade förmåga att hantera kriser och dess 
konsekvenser. Den verksamhet som 
finansieras över anslaget bör vidare ha påvis-
bara effekter på samhällets samlade kris-
beredskap eller på den samlade förmågan att 
hantera kriser och dess konsekvenser. Verk-
samheten bör vara förenlig med regeringens 
inriktning för anslaget och åtgärderna ska vara 
uppföljningsbara. 

Regeringen gjorde i budgetpropositionen 
för 2010 vidare bedömningen att de föränd-
rade finansieringsprinciperna kan komma att 
påverka vilka verksamheter som framöver 
skulle kunna få medel ur anslaget. Regeringen 
gav därför, i regleringsbrevet för budgetåret 
2010, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap i uppdrag att redovisa vilka verk-
samheter som myndigheter och affärsverk 
bedriver med medel ur anslag 2:4 
Krisberedskap och som inte överensstämmer 
med de nya villkoren. Regeringens bedömning 
är att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap bör arbeta vidare i enlighet med 
dess bedömning i rapporten som redovisades 
den 31 mars 2010 (dnr Fö2010/635/SSK). 
Processen bör löpande följas upp. 

Inriktning 
Arbetet med att renodla och effektivisera 
anslagets användning bör fortsätta under 2011. 
Inriktningen är att anslaget, efter en 
övergångsfas t.o.m. 2012, endast ska användas 
för verksamheter som är förenliga med de 
principer som gäller för anslaget. 

I skrivelsen Samhällets krisberedskap – 
stärkt samverkan för ökad säkerhet betonar 
regeringen vikten av samverkan i såväl 
förebyggande arbete som i krishantering (skr. 
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr. 
2009/10:327). Under 2011 bör anslagets 
användning därför inriktas på att stödja 
verksamhet som tillgodoser myndighets-
gemensamma behov såsom att förbättra 
förmågan att leda, samverka, informera och 
kommunicera, verka operativt samt att 
utveckla metoder och verktyg för det 
förebyggande och förberedande krisbered-
skapsarbetet. Anslaget bör även användas för 
kunskapsuppbyggnad där bl.a. lärande från 
övning och utbildning utgör en viktig del. 
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4.5.3 Skydd mot olyckor samt barns och 
ungas säkerhet  

Resultatanalys 
 
Skydd mot olyckor 
På uppdrag av regeringen har en uppföljning 
av reformen skydd mot olyckor genomförts 
(dnr Fö2009/921/SSK). Uppföljningen har 
redovisats i rapporten Reformen skydd mot 
olyckor – en uppföljning med förslag till 
utveckling (Ds 2009:47). Regeringens bedöm-
ning utifrån vad utredningen redovisat är att 
reformen skydd mot olyckor stöder och driver 
på arbetet med hantering av vardagens olyckor 
och att reformens lagstiftning och utformning 
är lämplig och accepterad av berörda parter 
men att tillämpningen behöver utvecklas 
ytterligare. Olyckor innebär fortfarande en 
stor belastning för samhället. Efter införandet 
av reformen skydd mot olyckor kan 
konstateras en svagt nedåtgående trend i 
flertalet olyckstyper. Det som tydligt avviker 
från denna trend är dels olyckor där äldre 
personer drabbas, dels bränder i skolmiljö. 
Mellan åren 1995 och 2007 har dock antalet 
dödsfall till följd av olyckor ökat med 30 
procent. Antalet dödsfall till följd av bränder 
har också ökat under de senaste åren. 

För att den enskilde ska känna till sitt ansvar 
och ha rimliga förväntningar på samhället i 
samband med olyckor och kriser har Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap 
inriktat sitt arbete bl.a. på att tillhandahålla ett 
skolmaterial och att arrangera temadagar för 
lärare. Myndigheten har vidare drivit 
webbplatserna www.skyddsnätet.se och 
www.säkerhetspolitik.se. Nya informations-
vägar har också startats för att öka allmän-
hetens kunskaper om brandskydd bl.a. via 
YouTube. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har vidare tagit fram 
informationsskrifter och allmänna råd inom 
brandskyddsområdet samt arbetat med att 
sprida information, bl.a. erfarenheter från 
brandutredningar för att öka kunskapen om 
brandorsaker och brandförlopp. Som en följd 
av branden i Rinkeby i juli 2009 har 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap tagit fram informationsmaterial, på olika 
språk, som underlättar för den enskilde att 
stärka sin förmåga och möjlighet att agera vid 
bränder i flerbostadshus.  

Regeringens bedömning är att det stöd som 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har givit till utvecklingen av samhällets 
systematiska säkerhetsarbete och bl.a. 
kommunernas arbete med riskanalyser, risk- 
och sårbarhetsanalyser samt handlingsprogram 
har bidragit till att förenkla arbetet för i första 
hand kommunerna. Reformen skydd mot 
olyckor har inneburit att kommunernas 
insatser i det förebyggande arbetet har ökat 
och har bidragit till ett bredare säkerhetsarbete 
genom ökad tvärsektoriell samverkan och 
samordning. 

Regeringens bedömning är att den enskildes 
kunskaper att förebygga och hantera olyckor 
har ökat genom de genomförda åtgärderna 
inom området.  

 
Barns och ungas säkerhet 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har utvecklat samordningsansvaret för 
barnsäkerhetsfrågor genom att etablera en 
myndighetsgemensam barnsäkerhetsplatt-
form. Inom ramen för plattformen ingår 
barnsäkerhetsrådet (15 myndigheter och 
organisationer deltar) och ett årligt möte 
mellan generaldirektörerna för berörda myn-
digheter för förankring av strategiska beslut. 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har inrättat ett sekretariat för barnsäker-
hetsfrågor. En myndighetsgemensam plan har 
antagits med målområdena; utveckla statistik-
underlag, drunkning samt alkoholrelaterade 
skador och olyckor. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har deltagit i 
EU-samarbetet och i andra internationella 
samarbetsforum inom området. 

Regeringens bedömning är att den myn-
dighetsgemensamma plattformen ger förut-
sättningar för samordning och utveckling av 
barnsäkerhetsarbetet. 

Inriktning 
 
Skydd mot olyckor 
Som framgår av regeringens skrivelse 
Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan 
för ökad säkerhet har regeringen beslutat om 
nio uppdrag inom området skydd mot olyckor 
(skr. 2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr. 
2009/10:327). Uppdragen som regeringen 
beslutade om den 14 april 2010 (Fö nr 11) 
syftar till att fortsätta utveckla arbetet med att 
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minimera antalet olyckor och kriser samt 
effekterna av dessa.  

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap bör aktivt delta i Socialstyrelsens arbete 
med att ta fram en nationell handlings- och 
åtgärdsplan för säkerhetsfrämjande arbete för 
äldre personer som regeringen beslutade om 
den 11 mars 2010 (S2010/2274/ST). 

Under 2009 anlades totalt 457 bränder i 
skolmiljö i Sverige. Kostnaden för de sex 
största bränderna beräknades uppgå till ca 500 
miljoner kronor. Ökningen av antalet bränder 
i skolmiljöer kräver särskild uppmärksamhet 
och tvärsektoriella initiativ och handlings-
planer. Regeringen har därför uppdragit åt 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap att i samverkan med berörda myndigheter 
och organisationer ta fram nationella hand-
lingsplaner med förslag till samverkansorgan 
och förbättringsåtgärder för att stärka arbetet. 
Uppdraget ska slutrapporteras senast den 
1 juni 2011. 

På landsbygden har det blivit svårare att 
rekrytera deltidsanställd personal till rädd-
ningstjänsten. Alternativa lösningar behöver 
prövas för att uppnå en för medborgarna god 
tillgänglighet vid nödlägen och en rimlig 
trygghets- och säkerhetsnivå avseende allmän 
ordning, säkerhet och hälsa. Regeringen har 
därför uppdragit åt Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap att i samverkan med 
berörda myndigheter och organisationer 
utreda förutsättningarna för försök avseende 
samverkan mellan den kommunala räddnings-
tjänsten, polisen och ambulanssjukvården. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 
2011. 

Brandskyddet bör utgå från den enskildes 
förutsättningar och behov. Det bör tas 
ytterligare steg för att stärka den enskildes 
brandskydd. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap har därför fått uppdraget att, 
med beaktande av den enskildes eget ansvar, 
redovisa hur brandskyddet i boendemiljöer 
och liknande miljöer kan stärkas. Uppdraget 
ska slutredovisas senast den 1 juni 2011. 

Tillsynen över den enskildes brandskydd 
bör också utvecklas. Den tillsyn som utövas av 
kommunerna bör vara likvärdig och rättssäker. 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har fått i uppdrag att ta fram en strategi i 
syfte att stärka och utveckla kompetensen hos 
kommunala tillsynsförrättare inom området 

skydd mot olyckor. Inom ramen för upp-
draget ska prövas om behörighetskrav för 
kommunala tillsynsförrättare bör införas. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 
2011. 

Samverkan mellan länsstyrelserna inom 
området skydd mot olyckor bör stärkas och 
utvecklas. Det gäller bl.a. inom områdena 
farlig verksamhet enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor och länsstyrelsernas tillsyn 
över kommunerna. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap har därför av regeringen 
fått i uppdrag att i samverkan med läns-
styrelserna föreslå hur länsstyrelsernas 
kompetens och förmåga kan stärkas och 
utvecklas inom dessa områden. Uppdraget ska 
redovisas senast den 31 december 2010. 

Tillsynen över den statliga räddnings-
tjänsten utövas av fyra olika myndigheter, 
Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen, Kust-
bevakningen och Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har till uppgift 
att granska samordningen mellan den statliga 
räddningstjänstens olika grenar. Tillsynen 
behöver effektiviseras och förstärkas samt 
präglas av tydlighet och enhetlighet. 
Regeringen har därför givit Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap i uppdrag att i 
samverkan med övriga myndigheter som 
utövar tillsyn över den statliga räddnings-
tjänsten lämna förslag till hur tillsynen kan 
utvecklas och hur Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap kan stödja de ansvariga 
myndigheterna i deras tillsynsverksamhet. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 
2011. 

Samordning och samverkan mellan kom-
munal och statlig räddningstjänst samt mellan 
den statliga räddningstjänstens olika grenar 
bör fortsatt utvecklas. Ett syfte med lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor är att 
räddningsinsatserna ska vara effektiva. Det ska 
bl.a. möjliggöras genom att underlätta sam-
ordningen mellan olika räddningsorgan och ge 
möjligheter för räddningsorganen att vid en 
räddningsinsats disponera andra resurser än de 
egna. I detta arbete bör också andra inom 
räddningstjänsten samverkande organ, t.ex. 
Försvarsmakten, involveras. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har därför fått i 
uppdrag av regeringen att i samverkan med 
myndigheter med ansvar för räddningstjänst 
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och andra inom räddningstjänsten sam-
verkande organ föreslå hur samordning och 
samverkan mellan samhällets olika grenar av 
räddningstjänst fortsatt kan utvecklas. Upp-
draget ska redovisas senast den 1 februari 
2011. 

Den kommunala räddningstjänstens perso-
nal bör spegla samhället. Jämställdhet, jämn 
könsfördelning och mångfald inom den 
kommunala räddningstjänsten är nödvändig. 
Därmed kan också allmänhetens tilltro till 
organisationen och verksamheten stärkas och 
förtroendet för räddningstjänsten öka hos 
dem som drabbas av olyckor och hos dem som 
ska informeras om hur olyckor kan undvikas. 
En förändrad personalsammansättning bör 
också bidra till att det blir lättare att rekrytera 
personal till den kommunala räddnings-
tjänsten. Det handlingsprogram och de forsk-
ningsuppdrag som Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap påbörjat är viktiga och 
arbetet bör fortsätta att utvecklas efterhand 
som nya erfarenheter dras. 

 
Barns och ungas säkerhet 
En gemensam syn på och samordning av 
barnsäkerhetsarbetet är viktigt för att lyckas 
med det skadeförebyggande arbetet avseende 
barns och ungas säkerhet. Skadeutvecklingen 
bland barn och unga bör fortsatt analyseras 
och följas upp och arbetet med den myndig-
hetsgemensamma plattformen bör fortsatt 
utvecklas. Arbetet enligt målområdena i den 
myndighetsgemensamma planen bör fortsätta 
att utvecklas. Samarbetet med ideella 
organisationer och med den lokala nivån bör 
utvecklas. 

4.5.4 Översvämningar och naturolyckor  

Resultatanalys 
Arbetet inom ramen för den nationella 
plattformen för arbete med naturolyckor har 
resulterat i positiv samverkan mellan 
deltagande myndigheter där t.ex. en 
sammanställning av gällande lagstiftning 
inom naturolycksområdet har upprättats. 
Kontakter har etablerats med andra länders 
motsvarande nationella plattformar för 
utbyte av erfarenheter och utveckling av 
arbetet med Hyogo Framework for Action 
(HFA). Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap är utsedd som kontaktpunkt för 
det nationella åtagandet enligt HFA. Arbetet 
ökar samhällets förmåga att förebygga och 
hantera konsekvenser av naturolyckor. 

Inom FN och EU pågår arbete för att möta 
och hantera klimatförändringarna och det 
ökande antalet naturolyckor. 

Sverige har införlivat EU:s översvämnings-
direktiv (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/60/EG om bedömning och 
hantering av översvämningsrisker) genom 
förordningen (2009:956) om översvämnings-
risker och genom myndighetsföreskrifter. 
Arbetet med den preliminära bedömningen av 
översvämningsrisker har påbörjats. Samman-
taget gör regeringen bedömningen att Sverige 
hittills följer de krav som ställs i EU:s 
översvämningsdirektiv. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har under 2009 utarbetat en plan för 
arbete med myndighetens klimatanpassning 
där bl.a. samverkan med myndigheter som 
exempelvis SMHI, Naturvårdsverket, Lant-
mäteriet, Statens geologiska institut, Energi-
myndigheten och Boverket har prioriterats. 
Portalen www.klimatanpassning.se har utveck-
lats. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap beviljade bidrag till förebyggande 
åtgärder mot naturolyckor med 39 850 000 
kronor från anslag 2:2 Förebyggande åtgärder 
mot jordskred och andra naturolyckor till 
sammanlagt 22 kommuner under 2009. 
Översiktliga karteringar för översvämnings-
risker har gjorts för fyra vattendrag och 
bedömning av markstabilitet har genomförts i 
fyra kommuner. 

Regeringen anser att bidragen till kom-
munerna har möjliggjort sådana förebyggande 
åtgärder mot jordskred och andra natur-
olyckor som höjer landets förmåga att hantera 
de ökade risker som ett förändrat klimat kan 
medföra. Översvämningskarteringar och 
skredförebyggande stabilitetskarteringar utgör 
underlag för klimatanpassningsåtgärder.  

Inriktning 
Europeiska unionens rådsslutsatser om före-
byggande av katastrofer (EU dok. 15394/09) 
uppmanar såväl kommissionen som medlems-
staterna att ta initiativ på förebyggande-
området. 
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Det är angeläget att arbetet med den natio-
nella plattformen för arbete med naturolyckor 
fortsätter, särskilt med hänsyn till samhällets 
anpassning till ett förändrat klimat och 
behovet av ett samlat stöd till länsstyrelser och 
kommuner som förväntas på grund av detta. 

För att bygga ett långsiktigt hållbart sam-
hälle bör i ett längre perspektiv klimatanpass-
ningsarbete, fysisk planering och byggande, 
arbete med olycks- och krisberedskap samt 
hantering av olyckor och allvarliga störningar 
ses i ett helhetsperspektiv. Åtgärder bör vidtas 
i den fysiska planeringen, både vad gäller 
nyexploatering och i befintlig bebyggelse, så 
att samhällsviktig verksamhet inte utsätts för 
t.ex. översvämningsrisker. Dessutom bör 
åtgärder vidtas på lokal nivå för att begränsa 
naturolyckors konsekvenser. Klimatanpass-
ningsåtgärder bör knytas ihop med före-
byggande åtgärder mot naturolyckor och 
frågor om markanvändning i samband med 
fysisk planering.  

Förebyggande åtgärder mot naturolyckor 
kommer att behöva vara prioriterat. Det ska 
fortsatt vara möjligt för kommuner att hos 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap i vissa fall ansöka om statligt bidrag för 
finansiering av upp till 60 procent av åtgärds-
kostnaderna för förebyggande åtgärder mot 
naturolyckor. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap prövar och bedömer var de 
medel som tilldelas under anslaget 2:2 
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra 
naturolyckor gör störst nytta. Grundprincipen 
ska fortsatt vara att den som har störst nytta av 
en åtgärd ska ta den största delen av kost-
naden. Arbetet enligt förordningen (2009:956) 
om översvämningsrisker ska fortsätta genom 
arbeten med riskkartering, identifiering av 
områden med översvämningsrisk och risk-
hanteringsplaner. 

Regeringskansliet har den 17 september 
2010 (dnr Fö2010/1603/SSK) lämnat uppdrag 
till en samordnare för att underlätta en effektiv 
process för samråd och klarläggande av frågor 
om ansvarsfördelning och finansiering av 
åtgärder för en ny reglering av Mälarens 
vatten. Utredaren ska i samråd med kom-
muner, länsstyrelser och andra berörda myn-
digheter och intressenter bl.a. finna principer 
för hur kostnader för byggande av anlägg-
ningar (slussar, kanaler och kulvertar) ska 
fördelas mellan olika intressenter. En förut-

sättning för arbetet är att inga statliga medel 
för översvämningsförebyggande åtgärder i 
Mälaren är avsatta. Utredningen ska redovisa 
resultatet av arbetet senast den 1 november 
2011. 

4.5.5 Farliga ämnen - Kemiska, 
biologiska, radiologiska och 
nukleära hot och risker (CBRN) 
samt kärnenergiberedskap  

Resultatanalys 
 
CBRN 
Under 2009 ansvarade Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap på regeringens 
uppdrag för genomförandet av en myndighets-
gemensam analys och konsekvensbedömning 
av de åtgärdsförslag som kommissionens 
CBRN Task Force presenterade i sin 
slutrapport i januari 2009. Under det svenska 
ordförandeskapet i EU förhandlades råds-
slutsatser för kemisk, biologisk, radiologisk 
och nukleär säkerhet i EU och en CBRN-
handlingsplan för EU. Rådsslutsatserna och 
handlingsplanen antogs vid ett 
ministerrådsmöte hösten 2009. 

För 2009 hade Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap i uppdrag att tillsammans 
med berörda myndigheter redovisa områden 
där det finns behov av ökad samordning inom 
CBRN-området. Myndighetens redovisning 
av uppdraget i december 2009 visade att det 
finns behov av ökad nationell samordning 
ifråga om bl.a. laboratorieförmåga, kontroll av 
legal och illegal in- och utförsel av ämnen, 
beredskap samt operativ förmåga på CBRN-
området (dnr Fö2009/2545/SSK). I juni 2010 
redovisade Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap ett förslag till en myndig-
hetsgemensam nationell handlingsplan för de 
områden som hade uppmärksammats i redo-
visningen från december 2009.  

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har även samordnat berörda myndig-
heters behov av forsknings- och teknikutveck-
ling samt expertstöd från Totalförsvarets 
forskningsinstitut. Redovisningen av projekte-
rade civila samverkansprojekt på CBRN-
området inlämnas till regeringen årligen. 

Regeringen bedömer att de ovan redovisade 
åtgärderna kommer att bidra till att 
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effektivisera samarbetet mellan berörda 
aktörer i fråga om att förebygga och hantera 
större händelser där kemiska, biologiska, 
radiologiska och nukleära ämnen förekommer. 

 
Transport av farligt gods 
Inom ramen för EU-samarbetet deltog 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap vid utarbetandet av regler för transport av 
farligt gods på land och införde reglerna i 
svenska föreskrifter. Under 2009 reviderade 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap föreskrifter för transport av farligt gods 
på väg och järnväg, ADR-S (MSBFS 2009:2) 
och RID-S (MSBFS 2009:3). Under 2009 har 
förändringar i myndighetsstrukturen, i synner-
het inrättandet av Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap och Transportstyrelsen, 
inneburit nya förutsättningar för det myndig-
hetsgemensamma arbetet på området.  

 
Kärnenergiberedskap  
En kärnteknisk olycka kan pågå under en 
längre tid och behovet av ett samlande forum 
med flera funktioner är stort. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har mot denna 
bakgrund utvecklat en samverkansplattform 
där alla berörda myndigheter och samhälls-
aktörer ingår. Samverkansplattformen syftar 
till att minska tiden från kärnkraftverkets larm 
till dess att samtliga berörda aktörer har fått 
information om händelsen, samt att ytterligare 
förbättra förutsättningarna för samverkan och 
samordning mellan berörda aktörer.  

För 2009 hade Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap regeringens uppdrag att 
redovisa vilka åtgärder som myndigheten 
tillsammans med berörda aktörer hade vidtagit 
för att höja förmågan att hantera kärnkrafts-
olyckor. Uppdraget redovisades i december 
2009 (dnr Fö2009/2522/SSK). Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap har inom 
ramen för samverkansplattformen tagit fram 
en inriktning för kärnenergiberedskapen för 
2015 med en tillhörande handlingsplan, vilka 
redovisades tillsammans med uppdraget. 
Inriktningen innehöll bl.a. förslag till 
organisation för förbättrad samverkan för 
kommunikation och lägesuppfattning vid en 
kärnkraftsolycka och inriktning för den 
operativa förmågan. Inriktningen kommer att 
uppdateras årligen.  

Under 2009 anskaffade Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap direktvisande 
dosimetrar till länens beredskapsorganisatio-
ner. Med hjälp av dem går det direkt att avläsa 
vilken stråldos en person blivit utsatt för. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har ansvar för 
att det finns en nationell strålskyddsberedskap 
som är samordnad och som på ett effektivt sätt 
bidrar till att mildra effekterna av nukleära eller 
radiologiska händelser som kan leda till skador 
på människors hälsa eller miljön. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har under 2009 
genomfört inspektioner av beredskapsverk-
samheterna vid ett antal svenska kärntekniska 
anläggningar. Myndigheten har förlängt 
avtalen med de beredskapslaboratorier som 
ingår i den nationella strålskyddsberedskapen 
till att gälla under hela 2010. I avtalen ingår 
även att Strålsäkerhetsmyndigheten genomför 
utbildnings- och övningsverksamhet. 
Strålsäkerhetsmyndigheten har driftsatt nya 
gammastationer i det riksomfattande systemet 
för tidig varning och kontinuerlig övervakning 
av strålningsnivån i Sverige, vilket bedöms ha 
höjt förmågan att tidigt upptäcka utsläpp av 
radioaktiva ämnen som når Sverige vid olyckor 
utomlands. 

 
Seveso  
Den s.k. Sevesolagstiftningen, omfattar bl.a. 
lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalie-
olyckor. Lagstiftningen, som tar sin grund i 
rättsakter från EU, är en viktig del i arbetet 
med att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. I rapporten om 
Sveriges genomförande av Seveso II-direktivet 
till EU-kommissionen redovisade Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap att 
Sveriges uppfyllande av vissa krav, såsom 
externa planer för räddningsinsatser, har för-
bättrats avsevärt sedan föregående 
rapporteringsperiod. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har under året deltagit i förberedelse-
arbetet för genomförandet av EU-
förordningen om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar (CLP) 
i Sevesodirektivet. 

Regeringen bedömer att den verksamhet 
som bedrivits inom området har bidragit till 
ökade kunskaper och säkrare hantering av 
farliga ämnen. 
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Brandfarliga och explosiva varor  
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har under 2009 påbörjat arbetet med att 
förnya föreskrifterna kopplat till den nya lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor som trädde i kraft den 1 september 2010. 
Regeringen har den 14 april 2010 givit 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap i uppdrag att i samråd med Rikspolis-
styrelsen och i samverkan med berörda 
myndigheter upprätta en nationell spräng-
ämnesarbetsgrupp för att ansvara för den 
nationella implementeringen av EU:s hand-
lingsplan för ökad sprängämnessäkerhet (dnr 
Fö2010/699/SSK). Gruppen inrättades den 
18 maj 2010. Gruppens uppdrag syftar även till 
att förbättra samordningen och informations-
utbytet mellan berörda myndigheter i arbetet 
med ökad säkerhet kring sprängämnen. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har under 2009 utarbetat föreskrifter och 
deltagit i standardiseringsarbete med målet att 
i svensk lagstiftning införliva EU-direktivet 
(2008/43/EG) om inrättande av ett system för 
identifiering och spårning av explosiva varor 
för civilt bruk och EU-direktivet 
(2007/23/EG) om utsläppandet på marknaden 
av pyrotekniska artiklar. 

Regeringen bedömer att de ovan redovisade 
åtgärderna kommer att öka det förebyggande 
arbetet och säkerheten i samhället i fråga om 
transport, hantering och försäljning av 
brandfarliga och explosiva varor. Regeringen 
avser att följa utvecklingen. 

Inriktning 
 
CBRN 
Regeringen anser att Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap fortsatt bör 
ansvara för den nationella samordningen av 
tvärsektoriella CBRN-verksamheter. Genom-
förandet av EU:s CBRN handlingsplan 
kommer att innebära krav på nationell samord-
ning. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap bör tillsammans med berörda myn-
digheter ansvara för samordningen av den 
nationella implementeringen av handlings-
planen. 

I den samordnande rollen bör Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap utveckla 
samarbetet mellan civila och militära aktörer i 

fråga om konsekvenshantering av större 
CBRN-relaterade händelser.  

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap bör även fortsatt samordna beställ-
ningar till Totalförsvarets forskningsinstitut 
av forsknings- och teknikstöd samt expert-
stöd från civila myndigheter. Regeringen gör 
bedömningen att samverkan och samordning 
mellan myndigheter på vissa områden bör 
öka vad gäller forskning på CBRN-området. 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap bör även fortsatt samordna och 
utveckla CBRN-samarbetet på nordisk nivå i 
de aktiviteter som pågår inom ramen för den 
s.k. Hagadeklarationen som de nordiska 
ministrarna med ansvar för samhällets 
krisberedskap enades om i Stockholm i april 
2009. 

 
Transport av farligt gods 
För att få till stånd en fördjupad samverkan 
och stärka skyddet inom området transport av 
farligt gods anser regeringen att det krävs en 
ökad tydlighet ifråga om roller och ansvar 
mellan berörda myndigheter samt en ökad 
enhetlighet mellan de fyra transportslagen i 
fråga om tillsyn och efterlevnad av regelverk. 

Regeringen avser, bl.a. med beaktande av 
vad Riksrevisionen har framhållit i rapporten 
Skyddet för farligt gods (RiR 2008:29), 
analysera och se över hur skyddet av farligt 
gods tillgodoses enligt nuvarande regelverk 
samt föreslå förbättringar och förtydliganden 
som skulle stärka skyddet. Utgångspunkten 
från regeringens sida är att resultatet ska kunna 
utmynna i strategiska riktlinjer för samverkan. 

 
Kärnenergiberedskap  
Det myndighetsöverskridande samarbetet vad 
avser förebyggande åtgärder och beredskaps-
planering bör fortsätta. Regeringen bedöm-
ning är att fokus för verksamheten under 2011 
bör vara att berörda myndigheter och 
kommuner i samverkan utvecklar samarbetet i 
enlighet med inriktningen för 2015 och den 
tillhörande handlingsplanen. 

Under perioden 2008-2010 har de avgifter 
som Strålsäkerhetsmyndigheten tar ut från de 
kärntekniska anläggningarna successivt höjts. 
Avgifterna finansierar delvis beredskaps-
åtgärder inom kärnkraftsområdet. Regeringen 
anser att de avgifter som tas ut av kärnkrafts-
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industrin i fortsättningen bör täcka kostnader 
för beredskapen för kärnenergiolyckor. 

Regeringen bedömer att de ovan redovisade 
åtgärderna kommer att effektivisera sam-
arbetet mellan berörda myndigheter vad gäller 
beredskapen för kärnkraftsolyckor. 

De strukturer och åtgärder som finns för att 
hantera en olycka på det kärntekniska området 
utgör även grunden för förmågan att hantera 
hot och avsiktliga handlingar mot kärnenergi-
anläggningar. Förmågan att förebygga och 
hantera hot på det kärntekniska området är 
emellertid beroende av ytterligare åtgärder och 
kan kräva samverkan med andra aktörer och i 
andra strukturer än vad som krävs för för-
mågan att hantera en olycka. Mot denna bak-
grund gav regeringen den 1 juli 2010 
Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att 
tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Affärs-
verket svenska kraftnät och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap genomföra en 
översyn av tillståndshavarnas och samhällets 
förmåga att skydda kärntekniska anläggningar 
och transporter av kärnämnen mot 
antagonistiska hot (M nr 41). 
 
Seveso  
Genom Sevesolagen genomfördes en ny 
princip inom miljöområdet som innebär att 
domstolar och tillsynsmyndigheter är skyldiga 
att beakta olycksförebyggande åtgärder när de 
prövar tillståndsfrågor och utövar tillsyn. 
Sevesolagen reglerar ca 400 verksamheter där 
det förekommer farliga ämnen över vissa 
gränsmängder. Tillsynen bedrivs idag av 
länsstyrelserna och i viss uträckning av 
kommunerna. 

Regeringen kan konstatera att skrivningen 
angående tillsynsansvaret i Sevesolagen 
kommit att tolkas på olika sätt, samtidigt som 
finansieringen av Sevesotillsynen har utgått 
från att enbart länsstyrelsen har uppgiften. 

Regeringen anser att en översyn av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor bör göras. Översynen bör 
fokusera på lagens praktiska tillämpning 
framförallt gällande tillsynsansvar och 
finansiering men även på regelförenklande 
åtgärder i enlighet med gällande närliggande 
svensk lagstiftning och relevanta EU-direktiv.  

 
 

Brandfarliga och explosiva varor  
I och med ikraftträdandet av den nya lagen om 
brandfarliga och explosiva varor, den 
1 september 2010, kommer tillståndspröv-
ningen avseende hantering m.m. av explosiva 
varor att övergå från polisen till kommunerna. 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap bör i möjligaste mån bistå kommunerna 
med utbildning och information under 
omställningsperioden. 

Regeringen anser att det är angeläget att 
Sverige agerar för att förebygga brott där 
sprängämnen används. Det är också viktigt att 
stärka den nationella kompetensen i fråga om 
sprängämnen, inklusive forensiska kunskaper. 
Precis som i arbetet med övriga farliga ämnen 
är det flera myndigheter som har ansvar för 
olika delar i hanteringen. Regeringen anser att i 
arbetet med att implementera åtgärderna i 
EU:s handlingsplan för förbättrad spräng-
ämnessäkerhet bör den nationella spräng-
ämnesarbetsgruppen även sträva efter att 
förmågan att tidigt upptäcka, förebygga och 
hantera händelser med sprängämnen stärks 
genom att det nationella samarbetet ökar. 

4.5.6 Informationssäkerhet  

Resultatanalys 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har under 2009 i samarbete med berörda 
aktörer bedrivit ett arbete enligt den nationella 
handlingsplan för informationssäkerhet som 
den dåvarande Krisberedskapsmyndigheten 
tog fram under 2008 på uppdrag av regeringen 
(dnr Fö2009/2566/SSK). 

Under året genomförde Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap flera seminarier 
med temat informationssäkerhet. Regeringen 
bedömer att dessa aktiviteter är av betydelse 
för att utveckla informationssäkerheten. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har under året publicerat en bedömning 
av samhällets informationssäkerhet. Redovis-
ningen bör öka medvetenheten hos olika 
aktörer om hot och risker som kan förknippas 
med användning av informationsteknik. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har tillsammans med berörda aktörer 
inom offentlig och privat sektor arbetat vidare 
med den samordnade satsningen på säkerhet i 
digitala kontrollsystem inom samhällsviktiga 
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verksamheter (SCADA). Arbetet bedöms 
ökat medvetenheten kring dessa frågor vilket 
successivt ökar samhällets förmåga att 
motverka och hantera allvarliga risker 
kopplade till kritisk infrastruktur. Under året 
etablerade Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap i samverkan med Total-
försvarets forskningsinstitut laboratorieverk-
samhet för tester och övningsverksamhet 
inom området. Regeringen delar bedömningen 
att detta förväntas bidra ytterligare till 
samhällets förmåga att motverka och hantera 
IT-incidenter. 

Ett informationssäkerhetsråd, knutet till 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, med externa ledamöter har inrättats 
under 2009 som ett stöd för arbetet på 
området. 

Inriktning 
Regeringen har den 14 april 2010 beslutat om 
fem uppdrag till Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap på informationssäker-
hetsområdet (Fö nr 12). Uppdragen, som 
syftar till att stärka samhällets informations-
säkerhet och förmåga att förebygga och 
hantera IT-incidenter, handlar bl.a. om att 
utreda hur en säker digital informations- och 
kommunikationsinfrastruktur för offentlig 
sektor kan skapas. Vidare uppdras åt myndig-
heten att ta fram en nationell plan som klargör 
hur allvarliga IT-incidenter ska hanteras, samt 
hur tekniska kompetensnätverk av experter 
kan skapas för att stödja samhället vid 
allvarliga IT-incidenter och skapa en ökad 
förmåga till respons. Myndigheten ska också 
utreda hur ett system för obligatorisk 
incidenthantering för statliga myndigheter kan 
utformas. Regeringen har dessutom, som ett 
bidrag till att stärka lägesbilden och skapa 
möjlighet till förvarning, uppdragit åt 
Försvarets radioanstalt att i samråd med de 
myndigheter som ingår i samverkansgruppen 
för informationssäkerhet (Samfi) lämna 
förslag på hur ett detekterings- och 
varningssystem för samhällsviktig verksamhet 
och kritisk infrastruktur kan utformas och 
införas. I uppdraget ingår också att Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap utifrån 
analyser av förmågebedömningar, genomförda 
risk- och sårbarhetsanalyser samt bedöm-
ningar av beroendeförhållanden ska kunna 
föreslå enskilda myndigheter att anlita 

Försvarets radioanstalt för IT-säkerhets-
analyser. Detta ska ske i samråd med 
tillsynsmyndigheterna enligt säkerhetsskydds-
förordningen (1996:633). Uppdragen ska 
redovisas till regeringen senast den 1 mars 
2011. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap ska enligt beslutet även konti-
nuerligt analysera och bedöma omvärlds-
utvecklingen avseende hot, sårbarheter och 
risker inom informationssäkerhetsområdet 
samt konsekvenser för viktiga funktioner i 
samhället. Den samlade bedömningen ska tas 
fram i samverkan med berörda aktörer i 
samhället. Detta ska ses som ett komplement 
till den löpande rapportering och 
lägesbedömning som försvarsunderrättelse-
myndigheterna och Säkerhetspolisen lämnar 
till regeringen inom ramen för sina respektive 
uppdrag. 

I skrivelsen Samhällets krisberedskap – 
stärkt samverkan för ökad säkerhet (skr. 
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr. 
2009/10:327) betonar regeringen vikten av att 
det fortsatta informationssäkerhetsarbetet 
bedrivs på ett strategiskt och sammanhållet 
sätt på nationell nivå i Sverige. Regeringen 
understryker vikten av en tydlig strategi med 
bred förankring i samhället. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap har i juni 2010 
redovisat en strategi för samhällets informa-
tionssäkerhet för perioden 2010 – 2015. 
Strategin utgör tillsammans med den 
handlingsplan som nämnts tidigare en grund 
för inriktning av arbetet med att öka 
säkerheten på området.  

För att förbättra samhällets förmåga att 
förebygga och hantera allvarliga IT-incidenter 
anser regeringen att det krävs en mer 
sammanhållen struktur på området. Ett viktigt 
medel för att uppnå detta mål är inrättandet av 
en nationell samverkansfunktion för informa-
tionssäkerhet. Regeringen anser därför att 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap i samverkan med berörda myndigheter 
bör verka för en sådan funktion. 

Regeringen redovisar i skrivelsen Samhällets 
krisberedskap – stärkt samverkan för ökad 
säkerhet, att nuvarande ansvarsuppdelning på 
ett stort antal olika myndigheter och aktörer 
kan innebära en risk för att styrningen och 
samordningen av arbetet försvåras samt att 
resurser inte nyttjas på ett effektivt sätt. 
Därför har regeringen den 8 juli 2010 beslutat 
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att Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap och Post- och telestyrelsen ska förbereda 
och genomföra inordnandet av Sverige IT-
incidentcentrum (Sitic) som i dag finns vid 
Post- och telestyrelsen i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap från den 
1 januari 2011. 

Regeringen anser vidare att internationell 
samverkan är en grundförutsättning för att 
öka informationssäkerheten i Sverige, både när 
det gäller förebyggande arbete och när det 
gäller att hantera inträffade störningar. 
Sveriges medverkan i internationella sam-
arbeten inom informationssäkerhetsområdet 
är av strategisk betydelse och bör fortsatt 
stödjas och utvecklas. 

4.5.7 Skydd av samhällsviktig verksam-
het  

Resultatanalys 
Samhällsviktig verksamhet finns, lokalt, 
regionalt och nationellt samt kan bedrivas av 
aktörer utanför landets gränser. Exempel på 
sådan verksamhet är samhällets elförsörjning 
avseende produktion, distribution och handel. 
Ett bortfall av eller en störning i samhällsviktig 
verksamhet kan ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter 
på kort tid leda till att en kris inträffar i 
samhället. Samtidigt är ofta upprätthållande av 
verksamheten i sig en förutsättning för att 
kunna hantera händelser så att skade-
verkningarna blir så små som möjligt. Målet 
med skydd av samhällsviktig verksamhet är 
bl.a. att säkerställa en robusthet för att kunna 
motstå och hantera olyckor och allvarliga 
händelser. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap är svensk kontaktpunkt för arbetet i EU 
inom ramen för rådsdirektivet (ECI direktivet 
2008/114/EG) som anger EU:s mål när det 
gäller att identifiera och klassificera europeisk 
kritisk infrastruktur. I dagsläget omfattar ECI-
direktivet transport- och energisektorerna. 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har i samarbete med Sjöfartsverket, 
Banverket, Transportstyrelsen, Vägverket, 
Energimyndigheten och Svenska kraftnät, 
utifrån de tre sektorsövergripande kriterier 
som anges i ECI direktivet, gjort tvär-

sektoriella bedömningar där ömsesidiga 
beroenden har beaktats. 

Regeringen ser positivt på arbetet och det 
sektorsövergripande samarbetet i Sverige med 
skydd av samhällsviktig verksamhet. 

Inriktning 
Arbetet med att ta fram en nationellt strategi 
för skydd av samhällsviktig verksamhet bör 
fortsätta liksom arbetet med att identifiera 
grundläggande säkerhetsnivåer inom olika 
områden för upprätthållande av samhällets 
funktionalitet. Grundläggande säkerhetsnivåer 
utgör den lägsta nivå av funktionalitet och 
säkerhet som bör råda oavsett händelse eller 
påfrestning på samhället. 

Regeringen har den 14 april 2010 uppdragit 
åt Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap att i nära samverkan med berörda myn-
digheter ta fram en nationell strategi för skydd 
av samhällsviktig verksamhet (Fö nr 8). 
Näringslivet bör involveras i arbetet utifrån 
rollen som ägare av en stor del av den sam-
hällsviktiga verksamheten och kritiska infra-
strukturen. Uppdraget ska redovisas senast 
den 1 mars 2011. Frågor som en sådan strategi 
ska omfatta är bl.a. en tydligare definition av 
de centrala begreppen samhällsviktig verksam-
het och kritisk infrastruktur. Vidare bör 
strategin ge en långsiktig vision som väg-
ledning för arbetet, vilka prioriteringar som 
bör göras och vilket mervärde det innebär för 
inblandade aktörer. Den nationella strategin 
bör även kunna fungera som vägledning för 
svenska aktörer i arbetet på EU-nivå. 

4.5.8 Sjöövervakning  

Resultatanalys 
Kustbevakningen genomför verksamhet inom 
sjöövervakning och räddningstjänst, inklusive 
ett brett internationellt samarbete. Kustbevak-
ningens befogenheter samt fartyg och flygplan 
m.m. utgör en plattform för dessa uppgifter. 
Detta gör att Kustbevakningen har en central 
roll avseende samhällets säkerhet och 
krisberedskap till sjöss. 

Kustbevakningens totala produktion i dess 
kärnverksamhet blev något lägre 2009 jämfört 
med 2007-2008. Genom Kustbevakningens 
arbete med att förbättra urvalet av 
kontrollobjekt har utfallet av kontrollåtgärder-
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na ökat. Detta trots att antalet kontroll-
åtgärder inom sjöövervakningen år 2009 sjönk 
jämfört med tidigare år (2009; 52 831 st, 2008; 
59 327 st., 2007; 56 136 st.).  

Inom ramen för sjöövervakningen har 
Kustbevakningen under 2009 deltagit i flera 
stora operativa insatser mot grov organiserad 
brottslighet i samverkan med polisen och 
Tullverket. 

Kustbevakningens fiskerikontrollverksam-
het under 2009 har omfattat övervakning och 
kontroll av både fritids- och yrkesfisket. 
Övervakning och kontroll av fisket har skett 
genom riktade kontroller som föregåtts av en 
riskanalys genomförd av Kustbevakningen och 
Fiskeriverket gemensamt, för att öka 
träffsäkerheten i verksamheten. Kustbevak-
ningens inspektioner till sjöss i samband med 
EU:s gemensamma geografiska kontrollplaner, 
s.k. JDP, har ökat under 2008-2009. Ett ökat 
antal överträdelser har även observerats i 
fritidsfisket under de senaste åren. Sedan 
årsskiftet 2008-2009 har Kustbevakningen 
tillsammans med Fiskeriverket en gemensam 
årlig tillsynsplan som styr mycket av kontroll-
verksamheten. Fiskerikontrollen har 
genomförts i enlighet med den gemensamma 
fiskeripolitiken inom EU. 

Kustbevakningen har regeringens uppdrag 
att utveckla och driva ett myndighets-
gemensamt system för sjöinformation 
(sjölägesinformation och tilläggsinformation), 
SJÖBASIS. Systemet driftsattes internt inom 
Kustbevakningen i oktober 2009 och övriga 
myndigheter fick tillgång till det i mars 2010. 

Regeringen bedömer att arbetet med att 
samordna de civila behoven av sjöövervakning 
och därigenom samla befintlig information, 
gör att informationen kan utnyttjas på ett 
bättre sätt av de civila myndigheterna.  

Kustbevakningen har under 2009 startat ett 
projekt, Maritim sjöövervakning i Nord-
europeiska havsområden (MARSUNO), som 
delvis finansieras av EU-kommissionen. 
Projektet är en del i arbetet med att genomföra 
EU:s havspolitik, delområdet integrerad sjö-
övervakning, i vilket 24 myndigheter från 10 
länder deltar som projektpartners och 
delfinansiärer. 

På regeringens uppdrag deltog Kustbevak-
ningen, i EU:s insats (Atalanta) mot pirater 
utanför Somalias kust. Kustbevakningen 

deltog med ett sjöövervakningsflygplan. 
fr.o.m. mars 2010 och under fyra månader. 

Sammantaget anser regeringen att Kust-
bevakningen under 2009 och de första sex 
månaderna under 2010 genomfört civil 
sjöövervakning med gott resultat. Verksam-
heten har inneburit positiva effekter för 
Kustbevakningen och de myndigheter som 
Kustbevakningen samverkar med. 

Inriktning 
Myndigheternas behov av att veta vad som 
händer till sjöss kommer att öka i framtiden, 
inte bara när det gäller gränskontroller och 
gränsöverskridande brottslighet, utan också 
för att kunna öka säkerheten och framkom-
ligheten till sjön beroende på bl.a. den ökade 
trafiken till sjöss. Enligt regeringens 
bedömning är Kustbevakningens arbete med 
sjöövervakning viktigt för säkerhet och 
trygghet i Östersjöområdet och angränsande 
områden. 

Under det svenska ordförandeskapet i EU 
hösten 2009 var en viktig prioritering att 
arbeta för en integrering av sjöövervakning 
och därmed öka möjligheterna till gränsöver-
skridande informationsutbyte mellan med-
lemsstaterna. Rådet fattade beslut om att en 
färdplan skulle utvecklas på området före 
utgången av år 2010. Sverige deltar aktivt i 
detta arbete och bidra med erfarenheter. 
Genom en ökad integrering av förmåga till 
sjöövervakning, både nationellt och inom EU, 
skapas förutsättningar för en utvecklad 
krishantering. 

Regeringen anser att MARSUNO:s roll i 
såväl EU:s havspolitik som Östersjöstrategin 
är betydelsefull och fortsatt bör stödjas då det 
är ett praktiskt inriktat projekt som väntas få 
stor betydelse för handlingsplanens genom-
förande. Projektet beräknas pågå till december 
2011. 

Regeringen avser att utvärdera Kustbevak-
ningens insatser i EU:s Atalantainsats. 
Utvärdering kommer att utgöra en grund inför 
eventuella framtida beslut om insatser av 
liknande karaktär. 

Regeringen anser att möjligheterna till ökad 
resurseffektivitet genom samverkan mellan de 
sjöverkande myndigheterna bör ses över. 
Statskontoret har därför fått i uppdrag att 
utreda och lämna förslag på hur ökad 
samverkan mellan i första hand Kustbevak-
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ningen, Försvarsmakten och Försvarets 
materielverk kan bidra till ökad resurs-
effektivitet inom Utgiftsområde 6, Försvar 
och samhällets krisberedskap (dnr 
Fö2010/846/SSK). 

Utredningen om Kustbevakningens rätts-
liga befogenheter överlämnade i maj 2008 
betänkandet Kustbevakningens rättsliga 
befogenheter (SOU 2008:55). Utredningen 
lämnade förslag på en helt ny lagstiftning 
rörande Kustbevakningens och en kustbevak-
ningstjänstemans rättsliga befogenheter. 
Betänkandet har remissbehandlats och rege-
ringen avser att återkomma till riksdagen med 
förslag till en ny lag som reglerar Kustbevak-
ningens rättsliga befogenheter. 

4.5.9 Utbildning och övning  

Resultatanalys 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap ska enligt sin instruktion se till att 
utbildning och övningar kommer till stånd 
inom sitt ansvarsområde. Myndigheten 
bedriver utbildning vid två egna verksam-
hetsställen: Revinge och Sandö. Vid anlägg-
ningen i Skövde, där Statens räddningsverk 
bedrev utbildningsverksamhet, finns i dag två 
privata företag som bedriver utbildning inom 
områdena skydd mot olyckor och kris-
beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har under 2009 arbetat med att samordna 
det kursutbud som myndigheten erbjuder. 
Under 2009 och 2010 har arbetet inriktats mot 
att utveckla och kvalitetssäkra de utbildningar 
som bedrivs i myndighetens regi. Under 2009 
upphandlade Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 24 kurser av fem olika 
leverantörer. 

Ett stort antal tvärsektoriella övningar 
genomfördes under 2009 inom området 
samhällets krisberedskap. En betydande del av 
dessa hade internationell anknytning. Sverige 
har deltagit i övningar inom ramen för EU och 
Nato/Pff-samarbetena. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap genomförde 
övningen EU-SweNorEx 2009. Övningen 
genomfördes i samarbete med Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA, EU DG Environment samt det 
norska Direktoratet för samfunnssikkerhet 

och beredskap (DSB) och syftade bl.a. till att 
öva samverkan mellan EU och FN-organ i 
samband med insatser. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap svarade under 
2009 även för att samordna det svenska 
deltagandet i övningen Barents Rescue som 
hölls i Ryssland under hösten 2009 och som 
syftade till att öva räddningstjänst och 
krisberedskap i Barentsregionen. Under 2009 
lämnade Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap stöd till 10 regionala samverkans-
övningar vilka genomförs i länsstyrelsers regi. 

Regeringen gav för 2009 Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap i uppdrag att 
redovisa en nationell plan över tvärsektoriella 
övningar. I slutet av 2009 redovisade Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap ett 
förslag till nationell plan över tvärsektoriella 
övningar. Under sommaren 2010 har Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap inom 
ramen för detta utarbetat en webbaserad 
kalender som visar de tvärsektoriella övningar 
som olika myndigheter kommer att bedriva 
under kommande år. Detta kommer att 
förbättra möjligheterna till övergripande 
planering inom övningsområdet och skapar 
möjlighet till ökad nordisk samverkan. 

Inriktning 
Regeringen har i skrivelsen Samhällets 
säkerhet – stärkt samverkan för ökad 
säkerhet angett inriktning för området 
utbildning och övning (skr. 2009/10:124, 
bet. 2009/10:FöU9, rskr. 2009/10:327). 

Övningar är av central betydelse för arbetet 
med skydd mot olyckor och krisberedskap. 
Den tvärsektoriella övningsverksamheten är 
särskilt viktig och behöver en tydligare 
inriktning. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap bör med utgångspunkt i det 
regeringsuppdrag på området som redovisades 
under 2009, arbeta för att vidareutveckla och 
implementera en nationell övningsplan. 
Arbetet bör innefatta att ta fram en 
övergripande inriktning för den tvärsektoriella 
övningsverksamheten. Inriktningen bör ta sin 
grund i erfarenheter från inträffade händelser, 
genomförda övningar samt myndigheters risk- 
och sårbarhetsanalyser och förmågebedöm-
ningar. 

Att privata aktörer ges en ökad roll i den 
tvärsektoriella övningsverksamheten är av stor 
vikt. Likaså vill regeringen framhålla vikten av 
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att civila och militära aktörer övar samverkan. 
Vidare bör den internationella aspekten få ett 
ökat genomslag vid den tvärsektoriella 
övningsverksamheten. Det är också viktigt att 
Sverige deltar i internationellt anordnade 
övningar. 

Utvärdering bör ingå som en naturlig del av 
övningsverksamheten, särskilt vid tvär-
sektoriella övningar. Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap har en viktig roll att 
kunna utvärdera och ta fram metoder för 
utvärdering. Särskild vikt bör läggas på att 
utvärdera identifierade brister i krishante-
ringen.  

Regeringen vill framhålla att ansvaret för att 
personalen inom en verksamhet är tillräckligt 
utbildad vilar på den som bedriver verksam-
heten. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap har det övergripande uppdraget att 
verka för att utbildning inom området skydd 
mot olyckor och krisberedskap kommer till 
stånd. Myndigheten bör kontinuerligt ut-
värdera samhällets behov på området och vid 
behov initiera utbildnings- och 
övningsinsatser. 

4.6 Samordning och stöd inför och 
vid olyckor och kriser  

Vid en olycka eller i en kris måste berörda 
myndigheter och andra aktörer agera snabbt, 
effektivt och samordnat. De åtgärder som 
vidtas bör baseras på en helhetssyn och en 
delad lägesbild. Förmåga att lämna och ta 
emot internationellt stöd samt att genom-
föra räddnings- och katastrofinsatser är 
viktig och bör utvecklas i samverkan med 
berörda nationella och internationella myn-
digheter och organisationer. 

Länsstyrelserna har enligt förordning 
(2006:942) om krisberedskap och höjd bered-
skap ett geografiskt områdesansvar. Ansvaret 
innebär bl.a. att verka för att nödvändig 
samverkan inom länet och med angränsande 
län kommer till stånd, samt att under en kris 
samordna verksamhet mellan kommuner, 
landsting och myndigheter.  

 Kommuner ska utifrån sina behov 
dimensionera sina resurser och organisera sin 
verksamhet för att kunna hantera olyckor och 
extraordinära händelser vilket framgår i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor och lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. Det kan dock 
uppstå situationer där det inte är rimligt att 
varje enskild kommun eller kommuner i 
samverkan har erforderliga resurser, utan att 
staten måste prioritera, samordna och 
förstärka insatserna för att förebygga, begränsa 
och mildra konsekvenserna. Det är viktigt att 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap arbetar vidare med att ta fram ett framtida 
system för förstärkningsresurser som tar sin 
utgångspunkt i ansvarsprincipen. 

4.6.1 Insatser  

Resultatanalys 
 
Nationellt 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap ska ha förmåga att bistå med stöd-
resurser i samband med allvarliga olyckor 
och kriser samt att stödja samordningen av 
berörda myndigheters åtgärder vid en kris. 
Exempel på händelser som krävde insatser 
under 2009 var glasbitar i kyckling, väder-
relaterade händelser, den nya influensan 
A(H1N1) och under 2010 effekten av stora 
mängder med snö och stark kyla över 
mellersta och södra Sverige samt askmolnet 
från vulkanutbrottet under glaciären 
Eyjafjallajökull på Island.  

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap utövade sin samordnande roll bl.a. genom 
stöd till ett koordinerat beslutsfattande för 
ansvariga myndigheter och genom sam-
verkanskonferenser med såväl länsstyrelser 
som centrala myndigheter. Stöd och råd har 
också i förekommande fall lämnats till 
näringslivet för deras planering. I den 
samordnande rollen bidrar myndigheten till att 
berörda aktörer kan kommunicera med 
allmänheten på ett samordnat sätt. Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap 
tillhandahåller metoder, nätverk och tjänster 
som används av berörda myndigheter i 
kontakter med allmänheten. Exempel är den 
nationella informationstjänsten som användes 
i arbetet med den nya influensan A(H1N1) 
och som består av webbplatsen 
www.krisinformation.se och en myndighets-
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gemensam telefontjänst dit allmänheten kunde 
vända sig. I samband med vulkanutbrottet på 
Island etablerade Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap kontakt med mot-
svarande myndigheter inom Norden för att ha 
gemensam lägesbild och gemensam bakgrund 
till analyser bl.a. av de långsiktiga kon-
sekvenserna av hur ett eventuellt nedfall skulle 
kunna påverka människor och djur, miljö och 
kritisk infrastruktur samt konsekvenser för 
samhällsviktiga verksamheter med anledning 
av vulkanutbrottet. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har genomfört nationella stödinsatser, 
bl.a. beredskapshöjande insatser med personal 
och materiel för hantering av händelser med 
inslag av kemikaliska risker i samband med 
toppmöten under det svenska EU-
ordförandeskapet. Under en period med höga 
flöden i vattendrag i mellersta Sverige 
lämnades också visst materiellt stöd till de 
kommuner som berördes. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har arbetat med att utveckla sin 
organisatoriska beredskap, insatsberedskap 
och samordningsberedskap. Exempel på detta 
är att en operativ mötesplats har utvecklats där 
bl.a. en lägesbild hålls kontinuerligt upp-
daterad utifrån omvärldsbevakning och för-
djupad analys. Vidare har ett arbete med att 
kartlägga de experter som kan delta i nationella 
stödinsatser påbörjats med målet att 
myndighetens personalpool på sikt ska 
omfatta insatspersonal för såväl nationella som 
internationella insatser. Ett exempel i utveck-
lingen av samordningsberedskapen är en ny 
applikation av det webbaserade informations-
systemet WIS för att underlätta arbetet med 
lägesrapportering. 

Regeringen bedömer att i och med att 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap bildades och att ansvaret för både insatser 
och samordningsaktiviteter samlats, från att 
tidigare genomförts av Statens räddningsverk 
och Krisberedskapsmyndigheten, har goda 
förutsättningar skapats för en integrerad 
organisatorisk beredskap. Samordningsverk-
samheten har bidragit till att ansvariga 
myndigheter haft god kunskap om läget och 
varandras arbete. Samverkanskonferenserna 
har bidragit till att sprida information mellan 
berörda aktörer på ett bra sätt. Regeringen 
bedömer också att myndigheternas budskap 

till allmänheten varit avstämda och sam-
ordnade vilket bidragit till en förhållandevis 
balanserad och saklig medierapportering. 

 
EU och internationellt 
Under första verksamhetsåret 2009 deltog 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap i totalt 125 internationella räddnings- och 
katastrofinsatser samt andra bistånds-
finansierade insatser såsom stöd till civil 
konflikthantering, stärkande av katastrof-
beredskap, tidig återuppbyggnad och min-
hantering. Bland annat har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap under 2009 
byggt fältkontor för FN-organ i Bagdad i Irak 
och i Dungu i Demokratiska Republiken 
Kongo.  

Under 2009 var antalet förfrågningar om 
insatser fortsatt högt. Det humanitära arbetet 
innefattade bl.a. ett flertal sekonderingar till 
FN i samband med stridigheterna i Gaza 
under början av året, samt i samband med 
naturkatastroferna i Indonesien och 
Filippinerna under hösten. Rollen som 
ordförande i EU under andra halvåret 2009 
innebar också en utökad roll i att bedöma 
förfrågningar om stöd till tredje land inkomna 
till gemenskapsmekanismen. 

Inom områdena stärkande av katastrof-
beredskap och tidig återuppbyggnad fortgick en 
del insatser från tidigare år samtidigt som nya 
startades. Den största insatsen var utveck-
lingen av sök- och räddningskapacitet åt den 
pakistanska katastrofhanteringsmyndigheten 
NDMA. Under året har Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap också tagit fram 
ett koncept för hur myndigheten ska utveckla 
arbetet med katastrofriskreducerande insatser. 

Under året avslutades två längre insatser 
inom området humanitär minhantering. Det 
gäller dels ammunitionsröjningsarbetet efter 
stridigheterna i Libanon sommaren 2006 och 
dels stödet till minhanteringsprogrammet i 
Sudan. Större minhanteringsinsatser bedrivs i 
Demokratiska Republiken Kongo och 
Somalia. Under andra halvåret gav Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap även 
stöd till Internationella Röda korsets arbete 
med att röja oexploderad ammunition i Basra-
området i Irak. 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps mest omfattande insatser inom 
civil konflikthantering var under året insatserna 
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för EULEX Kosovo och EU Monitoring 
Mission Georgien. 

I insatsverksamheten riktas stort fokus mot 
kvinnors rättigheter och möjligheter i 
katastrofsituationer i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820. 
Under 2009 fortskred arbetet med att 
åstadkomma en jämnare könsbalans (minst 40 
procent av underrepresenterat kön) vid 
rekrytering och bemanning av insatser. Under 
2009 färdigställdes och lanserades den tidigare 
på svenska framtagna jämställdhetshandboken 
på engelska. Boken ska fungera som stöd för 
projektledare och insatspersonal vid inter-
nationella insatser och kommer också att delas 
ut till samarbetsorganisationer och användas 
vid internationella utbildningar. Regeringen 
ser positivt på myndighetens arbete med att 
bidra till implementeringen av FN:s säkerhets-
råds resolutioner 1325 och 1820. 

2010 inleddes med en stor utmaning för 
internationell krishantering. Jordbävningen på 
Haiti den 12 januari 2010 var en av de största 
humanitära katastroferna någonsin. 

Sverige bidrog bl.a. med stöd genom 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap som tillsammans med partners inom 
International Humanitarian Partnership 
(IHP) byggde bostäder och arbetsplatser för 
ca 300 av FN:s biståndspersonal på plats. 
Dessutom upprättades ett Humanitarian 
Information Centre (HIC) för FN. Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap bidrog 
med 200 tält för jordbävningsdrabbade, ett 
terränggående fordon, en fältambulans, 
vattenreningsvätska för hushåll m.m. 

Utöver detta ställde Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap personal till 
WFP:s och Unicef:s förfogande. 

Sex fullastade flygplan med utrustning och 
personal flögs till Haiti kort efter jord-
bävningen. Tre av dessa flygningar skedde med 
militära transportflygplan (C-17) som Sverige 
har tillgång till inom ramen för det strategiska 
flygtransportsamarbetet SAC (Strategic Airlift 
Capability). Samarbetet mellan Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap och 
Försvarsmakten var ett tydligt exempel på de 
fördelar civil-militär samverkan kan innebära. 

Den 27 februari drabbades även Chile av en 
mycket kraftig jordbävning. Trots att 
jordbävningen var mycket starkare än den i 
Haiti blev skadeverkningarna i Chile mycket 

mindre. Chile kom dock ändå att efterfråga 
internationell hjälp och bl.a. EU skickade i väg 
en bedömningsstyrka där svensk personal 
ingick, bl.a. som s.k. team leader. Sverige 
beslutade att genom Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, bidra i det tidiga 
återuppbyggnadsarbetet med åtta broar samt 
tillhörande experter. 

Inom Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap finns en stödstyrka som är utbildad 
och övad och ingår i beredskapen för att med 
kort varsel ställas till förfogande för insats 
efter hemställan från UD. Stödstyrkan har till 
uppgift att stödja utlandsmyndigheter och 
nödställda i de fall då många svenska med-
borgare eller i Sverige bosatta har drabbats av 
en allvarlig katastrof eller olycka i utlandet. 
Utbildning och övning har genomförts där 
personal från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, Socialstyrelsen, Rädda Barnen, 
Svenska Kyrkan, polisen och UD har med-
verkat. I maj 2010 ägde en regionutbildning 
med deltagare från Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap och UD rum i 
Nairobi. En liknande utbildning kommer att 
genomföras under hösten i Thailand. 

Regeringen bedömer att insatsverksamheten 
i den nybildade myndigheten svarat upp mot 
ställda förväntningar från internationellt håll 
och från EU.  

Uppbyggnaden av SNAM (Svenska 
Nationella Ambulansflyget) har fortsatt. Idag 
finns utrustning för två ambulansflyg med 
förmåga att genomföra ambulansflyg-
transporter med intensivvårdskapacitet. För 
ett av dessa pågår den certifiering som krävs 
innan en insats kan genomföras. Kvalificerad 
utbildning och övning har genomförts under 
året. Ingen insats har ägt rum under 2009. 

Inriktning 
 
Nationellt 
Arbetet med att utveckla generella rutiner, 
funktioner och förmågor bör fortsätta liksom 
arbetet med att ta tillvara synergier mellan den 
nationella och den internationella verksam-
heten. Erfarenheter från hanteringen av den 
nya influensan A(H1N1) och andra händelser 
bör ligga till grund för att utveckla förmågan 
till koordinerat beslutsfattande och samordnad 
information till allmänheten bl.a. genom att 
identifiera och utveckla nätverk, metoder och 
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stöd för det vardagliga arbetet. Arbetet med 
samverkanskonferenser och liknade forum bör 
fortsätta med målet att dessa ska utvecklas och 
bli en viktig faktor i arbetet med att 
koordinera beslut vid en kris. Utvecklings-
arbetet när det gäller befintliga instrument 
som t.ex. www.krisinformation.se för informa-
tion till allmänheten bör fortsätta. 

 
EU och internationellt 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps förmåga att på kort tid kunna organisera 
ett behovsbaserat stöd i form av t.ex. sök- och 
räddningsteam, resurser för sjukvård, vatten-
rening och informations- och kommunika-
tionsteknologi bör fortsatt stärkas och 
utvecklas. Myndighetens kompetenser och 
resurser bör kunna användas såväl inom ramen 
för Sveriges internationella humanitära 
verksamhet som vid insatser gällande civil 
konflikthantering. 

Sverige bör fortsatt tillhöra kärnan i EU:s 
katastrofhanteringsarbete och fortsätta bidra 
med behovsbaserat stöd till FN:s katastrof-
insatser, t.ex. genom det fortsatta utvecklandet 
av moduler, byggda på nationella resurser men 
avsedda att kunna vara till stöd för både EU:s 
inre och yttre krishanteringsarbete samt för 
FN:s katastrofinsatser. Sverige bör fortsatt 
verka för att FN ska ha en ledande roll i 
samordningen av internationella katastrof-
insatser och att det drabbade landet får 
möjlighet att leda sitt land ur katastrofen. 

Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps partnerskap med FN-aktörer som 
t.ex. UN-OCHA, UNHCR, Unicef, WFP 
och UNDP är av stor vikt vid insatser 
internationellt och bör fortsatt utvecklas, 
liksom samverkan med andra internationella 
organisationer och partners. 

Sverige bör genom Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap verka för att det 
katastrofriskreducerande arbetet, med fokus 
på förebyggande åtgärder, utvecklas. Syftet är 
att stärka motståndskraften hos särskilt 
sårbara samhällen och områden, katastrof-
hanterings- och beredskapsförmågan hos 
nationella myndigheter och institutioner i 
särskilt utsatta länder, samt katastrofbered-
skapsförmågan hos internationella, regionala 
och nationella humanitära organisationer som 
verkar för att avhjälpa följdverkningarna av 
katastrofer. 

Civila och militära aktörer bör verka för 
samma övergripande mål och i ökad utsträck-
ning samordnas i de insatser där det är efter-
frågat och möjligt, för att uppnå synergi-
effekter i både planering, genomförande och 
utvärdering av insatser. Stärkt samverkan är 
viktigt för att åstadkomma en mer effektiv 
användning av resurser. Erfarenheter från 
insatser inom ramen för den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken har visat att 
t.ex. kommunikationer, transporter, medi-
cinskt stöd, skydd av personal och logistik är 
områden där synergieffekter kan uppnås. De 
lösningar som Sverige utvecklar för civil-
militär samverkan ska vara förenliga med de 
som relevanta internationella och regionala 
organisationer utvecklar. Genom att utveckla 
vår krishanteringsförmåga tillsammans med 
andra skapas användbara och efterfrågade 
resurser. 

Sverige bör i sitt arbete verka för att undvika 
onödig dubblering av strukturer på inter-
nationell nivå. Regeringen anser att det är 
viktigt att berörda myndigheter fortsatt ser 
över på vilket sätt de kan samverka i insatser, 
både nationellt och internationellt. 

Regeringen anger i skrivelsen Samhällets 
krisberedskap – stärkt samverkan för ökad 
säkerhet att ansvaret för SNAM bör flyttas 
från Transportstyrelsen till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (skr. 
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr. 
2009/10:327). Överflyttningen ska vara 
genomförd den 1 januari 2011. Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap bör fortsatt 
arbeta med SNAM-konceptet så att det 
utvecklas till att bli en alltmer integrerad del av 
den svenska förmågan gällande insatser 
nationellt och internationellt. 

4.6.2 Miljöräddning till sjöss 

Resultatanalys 
Kustbevakningen har under 2009 givits en för-
bättrad förmåga till nödbogsering, nödläktring 
och brandbekämpning till sjöss genom att tre 
nya stora kombinationsfartyg levererats. 

Under 2009 har Kustbevakningen genom-
fört 51 oljeskyddsoperationer (2007; 34 st, 
2008; 35 st). Av oljeskyddsoperationerna 
under 2009 har två varit internationella inom 
ramen för gällande samverkansavtal, operation 
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Full City i Norge och operation Artic Sky i 
Ålands hav. 

Antalet upptäckta oljeutsläpp minskade 
med nästan 10 procent jämfört med 2008 och 
tyder på att sjöfarten fått ökad respekt för 
regelverket, tar större hänsyn till den känsliga 
marina miljön och är mer noggrann vid hante-
ring av oljor. En annan bidragande orsak är 
Kustbevakningens ökade förmåga att med det 
nya flygövervakningssystemet kompletterad 
med satellitövervakning övervaka stora 
havsområden och möjligheten att därmed 
kunna ta utsläppande fartyg på bar gärning. En 
ökad kännedom om dessa nya förmågor torde 
även ha en avskräckande effekt. 

Utsläpp från sjunkna större fritidsbåtar, där 
ägareförhållandena ibland är tveksamma, ligger 
fortfarande på en hög nivå och utgör en lokal 
belastning på vattenmiljön samt föranleder ett 
antal insatser från Kustbevakningen eller den 
kommunala räddningstjänsten. 

Mörkertalet för utsläpp inom svensk 
ekonomisk zon bedöms ha minskat betydligt 
de senaste åren som en följd av kombinerad 
flyg- och satellitövervakning. 

Regeringen bedömer att målet med att 
utsläppen i svensk ansvarszon ska vara 
försumbara ur ekologisk synvinkel är uppnått. 

Vidare har Kustbevakningen under 2009 
bland annat medverkat i fortsatt kvalitets-
utveckling av Sea Track Web (system för 
oljedriftsprognoser utvecklat av SMHI) och 
bedrivit nationell samverkan inom räddnings-
tjänstområdet. Det internationella samarbetet 
spelar en stor roll i arbetet med att tidigt 
upptäcka överträdelser av gällande utsläpps-
bestämmelser och för att kunna bekämpa när 
de skett. Kustbevakningen deltar bl.a. i arbetet 
inom IMO, EU, HELCOM, Bonn- och 
Köpenhamnsavtalet, Artic Council samt 
North Atlantic Coast Guard Forum. Vid ett 
scenario med en stor oljeolycka till havs är alla 
länder runt Östersjön beroende av väl 
fungerande internationella samarbeten. 

Regeringen bedömer att Kustbevakningen 
har uppfyllt målet med att ständigt kunna 
påbörja och leda oljebekämpningsinsatser till 
sjöss genom Kustbevakningens organisation 
med en grundbemanning dygnet runt i 
ledningscentralerna och genom att varje region 
har räddningsledare i ständig beredskap. Varje 
kustbevakningsregion har ständigt minst ett 
miljöskyddsfartyg och ett antal övervaknings-

fartyg till sjöss, vilka tillsammans uppfyller 
kraven på ständig beredskap för att kunna 
påbörja oljebekämpningsinsatser. Även Kust-
bevakningens omfattande satellit- och 
flygspaning skapar förutsättningar för tidig 
upptäckt av utsläpp varigenom även målet med 
att tidigt kunna bekämpa utsläpp kan uppnås. 
Detta reducerar även risken för att utsläppt 
olja når land. 

Genom tillförsel av tre nya flygplan och 
kombinationsfartyg med betydligt större 
kapacitet har inte minst Sveriges insatsförmåga 
inom miljöräddningstjänstområdet stärkts. 

Regeringens bedömning är att miljörädd-
ningstjänstberedskapen anpassats till rådande 
och bedömd hotbildsutveckling och genom 
internationella samarbeten medverkat till att 
stärka miljöräddningstjänsten till sjöss.  

 

Inriktning 
Stora mängder olja transporteras årligen på 
Östersjön. Vid ett givet tillfälle pågår i 
genomsnitt ca 2 000 fartygsrörelser på Öster-
sjön. Genom detta och Östersjöns känslighet 
är det av stor vikt att Sverige fortsätter att 
utveckla förmågan att hantera olyckor till sjöss 
med allvarliga utsläpp som följd. 

Genom driftsättningen av Kustbevak-
ningens tre nya kombinationsfartyg med 
större läktrings- och bogseringskapacitet 
under år 2010 har Kustbevakningens förmåga 
att hantera större olyckor stärkts. Utöver de 
tre driftsatta kombinationsfartygen kommer 
ytterligare fyra något mindre kombinations-
fartyg att börja levereras i april 2011. 
Inriktningen är att placera ett fartyg i varje 
kustbevakningsregion för att ersätta en del av 
de äldre miljöskyddsfartygen i den nuvarande 
flottan. Vidare har Kustbevakningen en 
ständig beredskap för att både nationellt och 
internationellt kunna påbörja och leda miljö-
räddningstjänst till sjöss. Den pågående 
förnyelsen av fartygsflottan kommer på sikt 
att innebära en ökad förmåga att hantera 
allvarliga utsläpp till sjöss. 

Genom ett fortsatt aktivt deltagande i 
internationella samarbeten och internationell 
övningsverksamhet stärks den gemensamma 
förmågan att hanterar olyckor och kriser. 

91 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 6  

4.6.3 Information mellan aktörer och till 
allmänheten samt frivilliga 

Resultatanalys 
 
Information mellan aktörer och till allmänheten 
I syfte att sprida information om den nya 
influensan A(H1N1) genomförde Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap ett 
flertal aktiviteter t.ex. togs ett särskilt 
faktablad fram. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap anordnade också 
tillsammans med övriga myndigheter i den 
Nationella pandemigruppen ett informations-
möte om den nya influensan A(H1N1) för 
branschorganisationer och företag. Under 
arbetet med den nya influensan användes 
bland annat Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps nationella informationstjänst 
som består av webbplatsen 
www.krisinformation.se och en myndig-
hetsgemensam telefontjänst dit allmänheten 
kunde vända sig för att få svar på sina frågor. 
Genom dessa kanaler kunde allmänheten få 
ensad och samlad information från berörda 
myndigheter. Målsättningen är att människor 
enkelt ska kunna hitta till relevant och 
bekräftad information från myndigheter och 
andra ansvariga, oavsett vem som hanterar 
krisen. Under de första fyra månaderna 2009 
hade www.krisinformation.se ca 64 000 besök. 
Detta kan jämföras med den stora ökningen 
till ca 1 192 000 besök som gjordes till portalen 
under maj-december, vilket sannolikt berodde 
på det informationsbehov som uppstod i 
samband med den nya influensan A (H1N1). 

Regeringens bedömning är att information 
till och interaktion med allmänheten har 
fungerat bra i samband med den nya 
influensan A(H1N1). 

 
Frivilliga 
För att åstadkomma en effektiv krishantering 
har frivilligorganisationerna en viktig uppgift 
att fylla genom att ta tillvara den enskilda 
individens engagemang för att därigenom 
förbättra samhällets krishanteringsförmåga 
och att stimulera frivilligarbetet. Ideellt 
engagemang har vidare en positivt effekt på 
människors tillit till samhället och till varandra, 
vilket är av värde för krisberedskapen. Av de 
32 miljoner kronor som regeringen ställde till 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skaps förfogande under anslaget 2:4 Krisbered-
skap för ersättning till frivillig försvarsverk-
samhet har 28,9 miljoner kronor förbrukats 
under 2009. Medlen har bl.a. använts för att 
genomföra befattningsutbildningar för fri-
villiga försvarsorganisationers medlemmar. Av 
anslaget 6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisa-
tioner har vidare 22,9 miljoner kronor betalats 
ut till Frivilliga Automobilkårernas Riks-
förbund, Frivilliga Flygkåren, Svenska Blå 
Stjärnan samt Sveriges Civilförsvarsförbund 
inom ramen för krisberedskapsområdet. 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har vidare fördelat ut bidrag om 32 
miljoner kronor från anslaget 2:7 Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap till ideella 
organisationer för genomförande av kurs-
verksamhet riktad till allmänheten. Bland de 
större bidragsmottagarna finns Svenska Röda 
Korset, Sveriges Civilförsvarsförbund, Svenska 
Brandskyddsföreningen och Svenska Livrädd-
ningssällskapet. Bidragen användes till att 
genomföra utbildningar inom bl.a. brand-
kunskap, vattensäkerhet, säkerhet till vardags 
och vid kris, första hjälpen och hjärt- och 
lungräddning. 

Regeringens bedömning är att i de frivilliga 
organisationerna har en viktig bidragande roll 
för samhällets beredskap och förmåga att 
hantera såväl vardagliga händelser som 
allvarliga händelser. 

Inriktning 
 
Information mellan aktörer och till allmänheten 
Allmänheten behöver information för att 
kunna agera på lämpligt sätt men också för att 
övergripande förstå vad som händer. Informa-
tion om säkerhet i samhället behöver utvecklas 
för att skapa förtroende för samhällets 
förmåga och bidra till att den enskildes 
förmåga att agera stärks. Kommunikation bör 
också leda till ökad kunskap hos allmänheten 
om samhällets arbete med skydd mot olyckor, 
krisberedskap, försvar och säkerhetspolitik. I 
detta sammanhang är det även av vikt att 
kunna nå ut till personer som inte är svensk-
talande. Den enskilda individen har en 
skyldighet och behöver vara förberedd för att 
kunna hantera sin egen situation och själv klara 
de omedelbara behov som kan uppstå. Det är 
därför angeläget att Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap fortsätter att informera 
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och tydliggöra förhållandet mellan förvänt-
ningar på det allmännas ansvar och individens 
ansvar. 

Regeringen har den 18 mars 2010 givit 
Socialstyrelsen och Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap i uppdrag att utvärdera 
förberedelserna inför och hanteringen av den 
nya influensan A(H1N1) (S nr 3:3). I upp-
draget ingår bl.a. en utvärdering av kom-
munikationsfrågor rörande pandemin, ut-
värdering av portalen www.krisinformation.se, 
det myndighetsgemensamma informations-
systemet WIS och den myndighetsgemen-
samma telefontjänsten 020-202000, Uppdraget 
ska slutredovisas senast den 1 mars 2011. 

 
Frivilliga 
De frivilliga försvarsorganisationernas insatser 
har en viktig roll för krisberedskapen. För att 
regeringen ska kunna göra en bedömning av 
behovet av frivilliga inom krisberedskaps-
området bör Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap hålla samman arbetet med att 
sammanställa, prioritera och beräkna behov av 
ekonomiska resurser. Mot bakgrund av detta 
lämnar Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap uppdrag till frivilligorganisationerna 
med ett såväl kort som långsiktigt perspektiv. 
Som tidigare har aviserats avser regeringen att 
se över de författningar som reglerar den 
frivilliga försvarsverksamheten. 

Enligt förordningen (2008:1097) om 
beredskapspolisen ska beredskapspoliser kallas 
in till polismyndigheterna under höjd 
beredskap. Vidare får beredskapspoliser som 
ingått avtal med Rikspolisstyrelsen också 
kallas in för tjänstgöring vid allvarliga eller 
omfattande störningar på samhället. Mot 
bakgrund av bl.a. de senaste årens 
säkerhetspolitiska utveckling med en 
förändrad personalförsörjning för 
totalförsvaret där uttag med bl.a. civilplikt inte 
längre sker samt den kraftiga ökningen av 
antalet poliser i tjänst avser regeringen att 
pröva det fortsatta behovet av 
beredskapspolisen inför budgetpropositionen 
2012. I avvaktan på den prövningen ska ingen 
repetitions- och nyutbildning av 
beredskapspolisen ske och målsättningen om 
1500 beredskapspoliser underskridas. 

4.6.4 Rakel  

Resultatanalys 
Det gemensamma radiokommunikations-
systemet Rakel byggs ut i sju etapper. Under 
2009 har etapp fyra och fem färdigställts. Rakel 
har under 2009 främst finansierats via anslaget 
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd 
och säkerhet.  

Regeringen gjorde i budgetpropositionen 
för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1, 
rskr. 2009/10:104) bedömningen att det vid 
utgången av 2009 skulle finnas ca 25 000 
abonnemang i Rakel och att systemet skulle ha 
160 miljoner kronor i intäkter. Utfallet för 
2009 var 22 500 abonnemang (aktiva och 
beställda) med intäkter på sammanlagt 158 
miljoner kronor. Vid utgången av augusti 2010 
fanns drygt 30 000 abonnemang i Rakel och 
över 100 kommuner har anslutit sig till 
systemet. Utgångspunkten för Rakel har varit 
att systemet när det är fullt utbyggt ska ha 
50 000 abonnemang. 

I april 2009 fick en arbetsgrupp inom 
Regeringskansliet i uppdrag att genomföra en 
översyn av Rakel (dnr Fö2009/922/SSK). 
Arbetsgruppen redovisade i februari 2010 
slutrapporten Rakel, nuläge och framtid – 
Kommunikation, samordning och inter-
operabilitet (dnr Fö2009/1090/SSK). Delar av 
rapporten har varit föremål för remiss. En 
remissammanställning finns tillgänglig i För-
svarsdepartementet (dnr Fö2009/1090/SSK). 
Arbetsgruppens rapport bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet. 

Inriktning 
Vid utgången av 2010 bedöms etapp sex och 
sju av Rakel vara färdigställda. Den tekniska 
utbyggnaden av Rakel kommer därmed att 
vara slutförd. Det är regeringens bedömning 
att utbyggnaden kommer att vara färdigställd 
inom angivna budgetramar. 

Rakel spelar en viktig roll i arbetet med 
skydd mot olyckor och krisberedskap. Vid 
olyckor och allvarliga händelser är robust och 
säker kommunikation av yttersta vikt. Rakel 
ökar också förutsättningarna till samverkan 
mellan aktörer och underlättar utvecklandet av 
gemensamma metoder för ledning och 
kommunikation. Rakel bör därför också ha en 
integrerad roll i övningsverksamhet inom 
skydd mot olyckor och krisberedskap. För att 
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kunna understödja arbetet inom skydd mot 
olyckor och krisberedskap på ett optimalt sätt 
är det viktigt att Rakel löpande anpassas efter 
uppkomna behov. 

I skrivelsen Samhällets säkerhet – stärkt 
samverkan för ökad säkerhet (skr. 
2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, rskr. 
2009/10:327) konstaterades att Rakel är ett 
mycket bra samverkansverktyg, men att 
förbättringar kan göras i Rakelverksamheten.  

Regeringen kan vidare konstatera att 
anslutningsgraden till Rakel är lägre än 
förväntat, vilket medför ett underskott i 
verksamheten som under 2011 föreslås 
finansieras via utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap respektive utgifts-
område 4 Rättsväsendet (se avsnitt 4.10.5). 
För att undvika ytterligare underskott måste 
anslutningsgraden öka. Detta gäller särskilt 
användare inom kommuner och landsting 
samt inom privat sektor.  

Rakel bygger på premissen att centrala 
aktörer inom skydd mot olyckor och 
krisberedskap använder systemet. Systemet 
kan bara fullt ut spela rollen som samverkans-
verktyg om alla berörda aktörer är anslutna. 
När Rakel är fullt utbyggt är det därför 
mycket angeläget att anslutningen till Rakel 
blir komplett. Regeringen anser mot denna 
bakgrund att utgångspunkten bör vara att 
samtliga statliga myndigheter som enligt 
förordningen (2006:942) om krisberedskap 
och höjd beredskap som har ett särskilt ansvar 
vad gäller krisberedskap, liksom samtliga 
statliga myndigheter som har en skyldighet att 
ha en tjänsteman i beredskap bör vara anslutna 
till och använda Rakel. 

Vid sidan av detta är det avgörande att 
kommunala och privata aktörer ansluter sig till 
Rakel. För att detta ska kunna ske skyndsamt 
är det viktigt att det finns en långsiktig avgifts-
bild för kommunala användare vad gäller 
grundtjänsterna i Rakel samt att Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap intensifierar 
arbetet med att förbättra försäljningsverksam-
heten och kundstödet för att öka anslutnings-
graden.  

Regeringen vill framhålla vikten av att 
anslutningsprocessen görs så enkel och lättill-
gänglig som möjligt. Regeringen avser att nog-
grant följa utvecklingen av anslutningsgraden 
och vid behov vidta de åtgärder som behövs. 
Utfasning av äldre kommunikationsnät samt 

möjligheterna att finna kostnadseffektiva 
tillgänglighetslösningar där privata aktörer kan 
ta ett större ansvar bör särskilt beaktas.  

Regeringen gav i mars 2010 Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap i uppdrag att 
utarbeta en nationell Rakelstrategi. Myndig-
heten redovisade uppdraget i juni 2010. 
Regeringen vill framhålla vikten av att strategin 
implementeras och att den uppdateras efter 
behov.  

4.6.5 Alarmeringstjänsten – 112 samt 
inrättande av särskilt informa-
tionsnummer  

Resultatanalys 
 
Alarmeringstjänsten - 112 
Alarmeringsavtalet mellan staten och SOS 
Alarm Sverige AB löper tillsvidare. I avtalet 
regleras ersättningen från staten för SOS-
tjänsten för perioden 2009-2011. Syftet med 
avtalet är att säkerställa en effektiv SOS-tjänst 
och skapa möjlighet att tillkalla eller komma i 
förbindelse med polis, statlig eller kommunal 
räddningstjänst samt ambulans. Staten ställer i 
avtalet bl.a. krav på att SOS Alarm Sverige AB 
ska driva centraler som upprätthåller SOS-
tjänsten för larmnumret 112 i hela landet 
avseende inkommande nödsamtal. SOS Alarm 
Sverige AB ska erbjuda kommuner och 
landsting och statliga myndigheter med ansvar 
för räddningstjänst möjligheten att skriva egna 
avtal med SOS Alarm Sverige AB. Dessa 
aktörers avtal reglerar villkoren för utlarmning 
av den kommunala räddningstjänsten och 
landstingens ambulansverksamhet. Utlarm-
ningen av dessa resurser regleras således i 
särskilda avtal mellan dessa parter. 

Under den senaste 10-årsperioden har 
antalet verkliga nödsamtal legat varaktigt kring 
cirka 1,5 miljoner per år. Enligt SOS Alarms 
alameringsavtal med staten ska medel-
svarstiden för 112 vara högst 8 sekunder. Den 
sammanlagda ackumulerande svarstiden för 
samtliga SOS–centraler var 6,8 sekunder för 
2009. 

I avtalet anges vidare att SOS Alarm Sverige 
AB är en resurs för samhällets krisberedskap. 
Krav ställs vidare på att SOS Alarm Sverige AB 
ska kunna tillhandahålla landstäckande 
kommunikation i Rakel i takt med att 
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systemet byggs ut och medverka till en 
effektiv kommunikationssamordning samt 
administrera, utveckla och erbjuda samord-
ningstjänster inom systemet. 

Av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps tillsynsrapport av statens 
alameringsavtal med SOS Alarm Sverige AB 
framgår att SOS Alarm Sverige AB i huvudsak 
uppfyllt åtagandet enligt avtalet (dnr 
Fö2010/990/SSK). Regeringens bedömning är 
att de uppgifter som SOS Alarm Sverige AB 
utför enligt alarmeringsavtalet bidrar till 
samhällets förmåga inom områdena skydd mot 
olyckor och krisberedskap. 

 
Inrättande av särskilt informationsnummer 
I samband med att en allvarlig händelse 
drabbar samhället uppstår ett stort behov 
bland allmänheten av att få information om 
vad som hänt, vad det innebär för den enskilde 
och dess anhöriga samt hur händelsen kan 
komma att utvecklas. En allvarlig händelse 
skapar också ett behov, både hos myndigheter 
och hos allmänheten, av att kunna lämna 
information. 

I enlighet med regeringens tidigare proposi-
tion Stärkt krisberedskap för säkerhets skull 
(prop. 2007/08:92, bet. 2007/08:FöU12, rskr. 
2007/08:193) behöver stödet i form av 
information och kommunikation till allmän-
heten och olika aktörer stärkas vid allvarligare 
händelser och kriser. 

SOS Alarm Sverige AB har i en redogörelse 
(dnr Fö2010/153/SSK), sammanställt erfaren-
heter från inträffade större händelser under 
perioden 2007-2009, som pekar på att allmän-
heten, trots insikt om att det inte rör sig om 
en akut situation, ringer 112 för att få och 
kunna lämna information på grund av att det 
inte finns kännedom om något alternativ-
nummer. Därmed skulle informationsnumret, 
enligt redogörelsen, kunna komplettera och 
framförallt avlasta nödnumret 112. 

Inriktning 
 
Alarmeringstjänsten - 112 
I alarmeringsavtalet mellan staten och SOS 
Alarm Sverige AB regleras en extra ersättning 
till SOS Alarm Sverige AB för att kunna 
bedriva radiokommunikation i både det 
analoga systemet och i det digitala Rakel-
systemet under en övergångsperiod. Rege-

ringen avser att fasa ut den extra ersättningen 
från och med 2012. 

 
Inrättande av särskilt informationsnummer 
Regeringen anser att stödet till allmänheten 
och aktörerna inom krisberedskapssystemet 
avseende information och kommunikation i 
samband med en allvarlig händelse eller kris 
bör stärkas. Tidigare händelser har visat att 
nödnumret 112 blir hårt belastat. Som exempel 
kan nämnas ett åskoväder i Örebro i maj 2010 
vilket medförde att anslutna till kommunens 
vattenledningar blev utan vatten och nöd-
numret 112 användes av många invånare. 

Regeringen har den 14 april 2010 (Fö nr 6) 
uppdragit åt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap i samverkan med SOS Alarm 
Sverige AB (SOS Alarm), Rikspolisstyrelsen 
och övriga berörda aktörer att redovisa en plan 
för hur inrättandet av ett särskilt informations-
nummer kan genomföras. Planen ska precisera 
innehållet i tjänsten, hur tjänsten kompletterar 
polisens kontaktnummer 114 14 och hur den 
kan införas. I planen ska även lämplig ansvars-
fördelning för tjänstens utveckling och drift 
beskrivas och motiveras. Bedömda kostnader 
för informationsnumrets införande och drift 
samt förslag på hur tjänsten ska finansieras ska 
redovisas. Uppdraget har redovisas den 1 
oktober 2010. 

4.7 Uppföljning, utvärdering och 
lärande  

Förmågan i samhället att förebygga och 
hantera olyckor och kriser bör kontinuerligt 
förbättras genom lärande från inträffade 
händelser samt genom att erfarenheter och 
erhållna kunskaper från tillsyn, uppföljning 
och utvärdering tillvaratas och förmedlas. 
Arbete med att inhämta och förmedla 
kunskaper bör ske på ett systematiskt och 
strukturerat sätt och genomföras såväl 
områdesvis som på en övergripande 
samhällsnivå. Tvärsektoriella och samlade 
bilder och bedömningar som tillgodoser 
nationella, regionala och lokala behov bör 
kunna förmedlas. Inriktning och finansiering 
av forskning och annat utvecklingsarbete för 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt 
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försvar är väsentligt för att stärka skyddet och 
beredskapen i samhället. 

4.7.1 Förmåga att lära och återföra 
kunskap från olyckor och kriser  

Resultatanalys 
För att samhällets förmåga att förebygga och 
hantera olyckor och kriser ska öka är det 
viktigt att erfarenheter och lärdomar löpande 
tas tillvara för att öka förmågan att hantera en 
olycka eller kris. 

Arbetet med olycksundersökningar har 
påbörjats i de flesta kommuner. Det finns 
dock skillnader i hur långt kommunerna har 
kommit i arbetet. För att få systemet med 
olycksundersökningar att fungera tillfred-
ställande i samtliga kommuner behövs 
utbildning, information och stöd. 

Under 2009 sammanställde, sekretess-
granskade och analyserade Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap cirka 70 olycks-
undersökningar och 400 brandutredningar 
från kommunerna. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har i samverkan med polis och åklagare i 
Gävleborgs län genomfört ett projekt i syfte 
att öka kvalitén i brandutredningar vid anlagda 
bränder. Vidare genomförde myndigheten i 
samverkan med Socialstyrelsen och Livs-
medelsverket en konferens om erfarenheter 
från observatörsinsatser och ett seminarium 
om lärande från olycksutredningar och om hur 
åtgärder, som en konsekvens av olyckutred-
ningen, genomförs. En guide för sekretess-
hantering vid olyckundersökningar publicera-
des. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap har genomfört en kurs i kvalificerad 
olycksutredningsmetodik i samverkan med 
Karlstad universitet med deltagare från statliga 
myndigheter, kommuner och företag. 

Regeringen bedömer att insatser inom 
området har bidragit till att förmågan hos 
beslutsfattare och andra berörda att lära och 
återföra kunskap från olyckor och kriser har 
ökat. 

Inriktning 
Krisberedskapsarbetet är en lärande verksam-
het som genererar kunskap och insikt genom 
att erfarenheter av övade och inträffade 

händelser tas tillvara. Arbetet med uppfölj-
ning, utvärdering och lärande behöver bedrivas 
strukturerat och tvärsektoriellt. Målet med 
den lärande verksamheten är att öka aktörer-
nas förmåga att förebygga och hantera olyckor 
och kriser. Detta sker genom inriktning, 
samverkan, tillsyn, analys, uppföljning, 
utvärdering, beställning av forskning och 
studier samt lärande från inträffade händelser. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skaps arbete med statistik och analys av 
olyckor, kriser och säkerhets- och krishante-
ringsarbete bör fortsatt utvecklas. 

Inom området för metoder och system för 
lärande från olyckor och kriser bör arbetet 
med att förvalta och utveckla metodik för 
olycksundersökningar och observatörsverk-
samhet fortsatt utvecklas. 

Vidare bör myndigheten påbörja ett lång-
siktigt arbetet med att utveckla och förbättra 
information och stöd till kommunerna, och 
samverkan mellan kommunerna, avseende 
olycksundersökningar, erfarenhetsåterföring 
och effektiva lärprocesser. 

4.7.2 Utredning av olyckor 

Resultatanalys 
Statens haverikommission verkar inom 
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets kris-
beredskap och inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer. I detta avsnitt redogörs 
endast för verksamhet inom utgiftsområde 6, 
Försvar och Samhällets krisberedskap. Inom 
dessa områden inkom totalt 27 stycken nya 
ärenden under året, varav fyra ledde till att 
undersökningar inleddes. Under 2009 lämnade 
totalt 1 stycken slutrapport med 17 stycken 
rekommendationer. Vid ingången av 2009 
fanns 45 rekommendationer som inte genom-
förts av tillsynsmyndigheterna och vid 
utgången av 2009 återstod 19 stycken. Den 
särskilda satsning på att hålla 
utredningstiderna inom 12 månader, som 
anges i myndighetens regleringsbrev, fortsatte 
under 2009. Utredningstiden inom området 
annan verksamhet har dock överskridit den 
angivna tidsgränsen. Statens haveri-
kommission anger att anledningen till det är 
att utredningar inom området regelmässigt är 
mycket omfattande och komplexa. 
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Det är regeringens bedömning att Statens 
haverikommission i huvudsak har uppfyllt de 
av regeringen ställda målen. Se vidare 
utgiftsområde 22 Kommunikationer för redo-
visning av Statens haverikommissions 
verksamhet inom civil luftfart, spårbunden 
trafik och civil sjöfart. 

Inriktning 
Regeringen gav i februari 2009 Statskontoret i 
uppdrag att analysera Statens haverikom-
missions verksamhet och finansiering (dnr 
Fö2009/477/SSK). Uppdraget redovisades till 
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) 
den 1 december 2009 i rapporten Statens 
haverikommissions verksamhet – inriktning, 
omfattning, finansiering (dnr 
Fö2009/2370/MFU). Statskontorets rapport 
har beretts genom att ett remissmöte har 
hållits. Mötesanteckningar och skriftliga 
kommentarer finns tillgängliga i Försvars-
departementet (dnr Fö2009/2370/MFU). 

Statskontoret konstaterar i rapporten att 
Statens haverikommission i hög grad lyckats 
klarlägga händelseförlopp och orsaker i de 
undersökta olyckorna. Rekommendationer 
om säkerhetshöjande åtgärder har också i 
allmänhet hörsammats av ansvariga myndig-
heter. Däremot har Statens haverikommission 
haft svårt att nå upp till målen regeringen satt 
för handläggningstid. Statskontoret anser att 
Statens haverikommission fortsatt bör 
upprätthålla dagens roll då det bl.a. krävs ett 
oberoende utredningsorgan för att kunna leva 
upp till kraven i internationella konventioner 
och EU-lagstiftning. Statskontoret ifrågasätter 
dock om Statens haverikommission har 
tillräckliga resurser för att fullt ut svara upp 
mot de internationella krav som finns. I likhet 
med Statskontoret anser regeringen att det bör 
övervägas om myndigheten skulle kunna 
minska ambitionsnivån i vissa olycksutred-
ningar för att därigenom anpassa resurs-
åtgången till utredningarnas förväntade nytta. 
Myndighetens befogenheter i detta hänseende 
bör förtydligas. Regeringen delar Stats-
kontorets bedömning att en minskning av 
detaljeringsgraden i den reglering av perso-
nalens sammansättning och kompetens som i 
dag finns i Statens haverikommission instruk-
tion bör övervägas. 

När det gäller finansieringsmodell för 
Statens haverikommission anser Statskontoret 

att myndighetens verksamhet i fortsättningen 
bör finansieras via ett ramanslag. 

Regeringen bedömer utifrån utredningens 
förslag och de synpunkter på förslaget som 
inkommit att ett ramanslag ger Statens 
haverikommission bästa möjligheten att 
uppfylla nuvarande och kommande uppgifter 
för myndigheten. Regeringen föreslår därför 
att ett ramanslag skapas fr.o.m. 2011 för 
Statens haverikommission. 

4.8 Avveckling av myndigheter, en 
slutredovisning  

Resultatanalys 
Regeringen beslutade den 15 maj 2008 att en 
särskild utredare skulle ansvara för avveck-
lingen av Statens räddningsverk (SRV), Kris-
beredskapsmyndigheten (KBM) och Styrelsen 
för psykologiskt försvar (SPF). Den 1 januari 
2009 bildades Avvecklingsmyndigheten för 
SRV, KBM och SPF då sammanlagt 253 
personer kom till Avvecklingsmyndigheten. 

Avvecklingsmyndigheten har sedan dess 
ansvarat för avvecklingen, vilket inneburit att 
• fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt 

trygghetsavtalet och så långt möjligt 
aktivt medverka till att den övertaliga 
personalen kan få nytt arbete eller finna 
en annan acceptabel lösning i enskilda 
fall, 

• vidta övriga åtgärder, t.ex. avveckla och 
återställa lokaler och utrustning, 

• verkställa slutlig arkivläggning samt 
• avsluta alla kontrakt eller andra 

åtaganden. 
Avvecklingsmyndigheten upphörde den 

30 april 2010. Vid detta datum hade 140 
personer anställning eller bedrev eget företag, 
64 var pensionärer, 30 personer var arbetslösa, 
12 bedrev studier och 7 var sjukskrivna eller 
hade uppsägningstid kvar. Avvecklingen 
finansieras via anslag 2:8 Avvecklingsmyndig-
heten för SRV, KBM och SPF. Kostnaden 
uppgår till ca 300 miljoner kronor för perioden 
2008-2010. Av dessa är 200 miljoner kronor 
personalkostnader, dvs. 67 procent. 

Av den slutrapport som lämnats framgår att 
samtliga avvecklingar fullföljts förutom frågan 
om behov av sanering av mark vid f.d. 
räddningsskolan i Rosersberg (dnr 
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Fö2010/821/SSK). Arbetet med att hantera 
saneringsfrågan bedrivs nu av Sveriges 
geologiska undersökning på uppdrag från 
regeringen (dnr Fö2010/805/SSK). 

Regeringen bedömer att avvecklingen 
genomförts med ett gott resultat, framförallt 
avseende utfallet när det gäller sysselsättning 
för de personer som kom till Avvecklings-
myndigheten. 

4.9 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser 
utan invändning för Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap och Kustbevak-
ningen med bedömningen att myndigheternas 
årsredovisningar för 2009 i allt väsentligt är 
rättvisande. Riksrevisionen har även lämnat en 
revisionsrapport för Kustbevakningen med 
fem rekommendationer rörande redovisning 
av kostnader för prestationer, redovisning av 
intäkter och kostnader per verksamhets-
område, brister i underlag till resultatredovis-
ningen, avgiftsverksamheten och lagerredovis-
ning. För Avvecklingsmyndigheten för SRV, 
KBM och SPF har Riksrevisionen lämnat 
revisionsberättelse utan invändning med 
bedömningen att myndighetens årsredovis-
ning för 2009 och 2010 i allt väsentligt är 
rättvisande. För Statens haverikommission har 
Riksrevisionen lämnat en revisionsrapport 
med två rekommendationer rörande behov av 
ytterligare kvalitetssäkring av uppgifter i 
redovisade tabeller samt bristfällig information 
om vad som ingår i ett nyckeltal. För de 
myndigheter som vidtagit åtgärder med medel 
från anslaget 2:4 Krisberedskap utgör denna 
verksamhet endast en del av myndigheternas 
totala verksamhet. Riksrevisionens iakttagelser 
för dessa kommenteras i respektive berört 
utgiftsområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 Budgetförslag 

4.10.1 2:1 Kustbevakningen 

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
819 620 

 

   
Anslags-
sparande 174 375

 
2010 

 
Anslag 

 
990 586 

 

1 
Utgifts- 
prognos 933 678

2011 Förslag 999 336    

2012 Beräknat 968 679 2 

2013 Beräknat 982 156 3 

2014 Beräknat 1 001 525 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 958 966 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 958 966 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 956 845 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Kustbevakningens 
verksamhet att utföra sjöövervakning och 
annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt 
räddningstjänst till sjöss. Anslaget används 
även till Kustbevakningens kostnader för 
samordning av de civila behoven av 
sjöövervakning och sjöinformation. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 3 633  3 633 0 

Prognos 2010 4 000  4 000 0 

Budget 2011 4 000  4 000 0 
 
Intäkterna avser oljeskadeersättning som 
påförs fartygsägare för uppkomna oljeskador. 
Intäkterna för denna inkomsttitel är svåra att 
prognostisera. För att få ut avgiften krävs 
ibland att den som vållat skada förs inför 
domstol, vilket gör att det kan dröja flera år 
innan statens fordran säkrats. 

Mot inkomsttiteln redovisas även vatten-
föroreningsavgifter som redovisas av 
Tullverket för Kustbevakningens räkning (se 
vidare utgiftsområde 3, anslaget 1:3 
Tullverket). 
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Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 4 619 4 619 0

(varav tjänsteexport)   

Prognos 2010 5 000 5 000 0

(varav tjänsteexport)   

Budget 2011 5 000 5 000 0

(varav tjänsteexport)   

Kustbevakningen utför uppdrags- och 
serviceverksamhet åt samverkande myndig-
heter samt andra uppdragsgivare och 
avnämare. Myndigheten får disponera 
intäkterna. 

 
 
 
 
 
 
 

Investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2011–2013 godkänns 
(tabell 4.4). 

 

 
Tabell 4.4 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Flygplan (typ 501) 630 17 - - - 

Större kombinationsfartyg  1 140 140 - - - 

Kombinationsfartyg (typ 031) 1 050 77 620 245 - 

Övervakningsfartyg (typ 312) 200 12 50 90 37 

Svävare 18 12 4   

Övriga investeringar  70 50 50 50 

Summa investeringar 3 038 328 724 385 87 

Lån i Riksgäldskontoret  328 724 385 87 

Summa finansiering  328 724 385 87 

 
Skälen för regeringens förslag: Kustbevakningen bör under 2011 fullfölja redan påbörjade 
materielanskaffningar, dock bör inga ytterligare upphandlingar och beställningar av fartyg påbörjas 
under 2011. Regeringen anser att de förändrade ekonomiska förutsättningarna till viss del påverkar 
myndighetens möjlighet att uppnå fastställda mål för den operativa förmågan. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. Anslaget har engångsvis 
ökats med 40 miljoner kronor 2010 och 2011 för 
att finansiera tillkommande kostnader för räntor 
med koppling till investeringsplanen ovan. År 
2012 beräknas beloppet åter i lika delar under 
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och 
anläggningar respektive anslaget 1:4 Vidmakt-
hållande, avveckling m.m. av materiel och 
anläggningar.  

Anslaget har engångsvis ökats med 780 000 
kronor 2011 till och med 2013 för att finansiera 
åtgärder mot sjö- och rattfylleri. 

Till sist har anslaget från och med 2011 
minskats med 140 000 kronor tillföljd av verk-
samhetsstöd för den statliga budgetprocessen.  

 
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:1 
Kustbevakningen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 989 546 989 546 989 546 989 546

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 9 150 19 266 33 301 55 784

Beslut 780 -39 991 -40 547 -42 255

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -147

Övrigt3  -1 404

Förslag/ 
beräknat 
anslag  999 336 968 679 982 156 1 001 525

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.2 2:2 Förebyggande åtgärder mot 
jordskred och andra olyckor 

Tabell 4.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
39 850 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
54 850 

 

1 
Utgifts- 
prognos 54 850

2011 Förslag 59 850    

2012 Beräknat 39 850    

2013 Beräknat 24 850    

2014 Beräknat 24 850    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att finansiera ersättning till 
kommuner för åtgärder som vidtas för att före-
bygga jordskred och andra naturolyckor. 

Anslaget används även för finansiering av vissa 
åtgärder för att stärka samhällets förmåga att 
bedöma och hantera översvämningsrisker. 
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder 
mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor under perioden 2012-2014 
(tabell 4.7). 

 

 
Tabell 4.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 24 330 34 269 39 239 - - 

Nya åtaganden 15 191 17 970 25 000 - - 

Infriade åtaganden -5 252 -13 000 -25 000 -25 000 -15 000 

Utestående åtaganden 34 269 39 239 39 239 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 40 000 40 000 40 000 - - 

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet avser bidrag till kommunernas verksamhet att 
förebygga jordskred och andra naturolyckor för att stimulera sådana åtgärder. 
 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. 

I statsbudgeten för 2010 ökades anslaget med 
30 miljoner kronor 2010, 35 miljoner kronor 
2011 och 15 miljoner kronor 2012 för åtgärder 
för att anpassa Sverige till de effekter som följer 
av ett förändrat klimat. I förhållande till 2010 
ökas därför anslaget med 5 miljoner kronor 2011 
och minskas med 15 miljoner kronor 2012 samt 
30 miljoner kronor från och med 2013.  

 
Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:2 
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra olyckor 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 54 850 54 850 54 850 54 850

Förändring till följd av:  

Beslut 5 000 -15 000 -30 000 -30 000

Förslag/ 
beräknat 
anslag  59 850 39 850 24 850 24 850

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

4.10.3 2:3 Ersättning för räddningstjänst 
m.m. 

Tabell 4.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 28 429

 

   
Anslags- 
sparande -1 349

 
2010 

 
Anslag 21 080

 

1 
Utgifts- 
prognos 19 290

2011 Förslag 21 080     

2012 Beräknat 21 080     

2013 Beräknat 21 080     

2014 Beräknat 21 080     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

Ändamålet med anslaget är att, i enlighet med 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, 
finansiera vissa ersättningar till följd av upp-
komna kostnader vid genomförda räddnings-
insatser, finansiera insatser för att bekämpa olja 
m.m. till sjöss. Anslaget används även för 
kostnader i ett initialt skede för räddnings-
tjänstinsatser som lämnats efter förfrågan genom 
den s.k. Gemenskapsmekanismen inom EU. 
Den aktör som begärt hjälpen betalar 
motsvarande belopp till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
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Regeringens överväganden 

Utfallet på anslaget varierar kraftigt mellan åren. 
Detta beror på att det är svårt att förutsäga 
antalet olyckor som kräver räddningsinsatser 
och konsekvenserna av dessa.  
 
Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:3 Ersättning för räddningstjänst 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 21 080 21 080 21 080 21 080

Förslag/ 
beräknat 
anslag  21 080 21 080 21 080 21 080

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.4 2:4 Krisberedskap 

Tabell 4.11 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 487 105 

 

   
Anslags- 
sparande 79 881

 
2010 

 
Anslag 

 
1 162 120 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 204 801

2011 Förslag 1 154 178    

2012 Beräknat 1 302 523 2 

2013 Beräknat 1 321 123 3 

2014 Beräknat 1 344 699 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 284 258 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 284 258 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 282 461 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Ändamålet med anslaget är att finansiera 
åtgärder som stärker samhällets samlade bered-
skap och förmåga att hantera allvarliga kriser och 
deras konsekvenser. Anslaget finansierar också i 
viss utsträckning åtgärder för att kunna ge stöd 
till och ta emot stöd från andra länder vid en 
allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. 
Anslaget finansierar även i viss utsträckning 
åtgärder som syftar till att skapa eller vid-
makthålla förmågan vid höjd beredskap för det 
civila försvaret. 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta 
om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt 
åtgärder för att hantera allvarliga/extraordinära händelser som, inklusive tidigare gjorda beställningar 
medför behov av framtida anslag på högst 560 000 000 kronor under perioden 2012-2017. 

 

 
Tabell 4.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2017 

Ingående åtaganden 316 424 352 619 339 579 - - 

Nya åtaganden 272 268 196 336 420 150 - - 

Infriade åtaganden -236 073 -209 376 -200 251 -300 000 -259 478 

Utestående åtaganden 352 619 339 579 559 478 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 365 000 360 000 560 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet avser verksamhet som bedrivs inom samverkans-
områdena Teknisk infrastruktur, Transporter, Geografiskt områdesansvar, Skydd, Undsättning och 
vård samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps forskningsbidrag. Med anledning av de nya 
finansieringsprinciperna för bidrag till andra myndigheterna ser regeringen behov av en ökad 
bemyndiganderam för att kunna hantera bidrag som innebär åtaganden (projekt) över flera år. 
 
 
Beredskapsinvesteringar 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret för 
beredskapsinvesteringar inom ramen för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
verksamhet intill ett belopp av 500 000 000 
kronor.  

Regeringen bemyndigas att för 2011 besluta 
om lån i Riksgäldskontoret för beredskaps-
investeringar inom ramen för Socialstyrelsens 
verksamhet intill ett belopp av 350 000 000 
kronor. 

 

Skälen för regeringens förslag: Låneramen för 
beredskapsinvesteringar behövs bl.a. för att 
stärka den nationella beredskapen mot en 
influensapandemi. 

Regeringens överväganden 

Från och med 2011 utökas ändamålet med 
anslaget till att i viss utsträckning finansiera 
åtgärder för att kunna ge stöd till andra länder 
inför en möjlig eller vid en allvarlig kris samt att 
möjligheten att ta emot stöd från andra länder 
utökas till att gälla även inför en kris. Den 
internationella utvecklingen har visat att det är 
viktigt att, där det är möjligt, ge stöd till andra 
länder också i förberedande och förebyggande 
syfte för att effektivt kunna begränsa 
konsekvenserna av en potentiell allvarlig kris. 
Detta kan t.ex. gälla vid större internationella 
evenemang eller möten där det uppenbart finns 
en hotbild mot viktiga samhällsfunktioner eller 
grundläggande värden. Detta är i linje med den 
ökade tonvikt som EU, Sverige och övriga 
nordiska länder lägger på förebyggande åtgärder 
för att stärka krisberedskapen. Regeringen har 
för 2011 beräknat 10 miljoner kronor inom 
anslaget för dessa delvis nya ändamål.  

Regeringen har för 2011 beräknat 1,5 miljoner 
kronor för drift av system för central personal-

redovisning av totalförsvarets personal som ska 
genomföras av Totalförsvarets rekryterings-
myndighet. 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. 

Anslaget ökas med 108,5 miljoner kronor från 
och med 2011. Beloppet beräknades tidigare 
under anslaget 2:5 Gemensam radiokommunika-
tion för skydd och säkerhet. Som framgår under 
det nyss nämnda anslaget behöver driften av det 
gemensamma radiokommunikationssystem för 
skydd och säkerhet till del anslagsfinansieras 
även under 2011. Anslaget har därför engångsvis 
minskats med 100 miljoner kronor 2011.  

Anslaget ökar med 25,4 miljoner kronor från 
och med 2012. Beloppet har tidigare beräknats 
under anslaget 2:8 Avvecklingsmyndigheten för 
SRV, KBM och SPF. 

Anslaget har minskats med 18,5 miljoner 
kronor från och med 2011 som i stället beräknas 
under anslaget 1:9 Totalförsvarets forsknings-
institut.  

Anslaget har minskats med 6 miljoner kronor 
från och med 2011 som i stället beräknas under 
anslaget 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

Anslaget har minskats med 5 miljoner kronor 
engångsvis 2011 som i stället beräknas under 
tjugoandra utgiftsområdets anslag 2:5 Post- och 
telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa 
myndighetsuppgifter för finansiering av vissa 
avvecklingskostnader med anledning av att 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
övertar ansvaret för Sveriges IT-incidentcentrum 
(Sitic) den första januari 2011. 
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Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:4 Krisberedskap 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 171 370 1 171 370 1 171 370 1 171 370

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 778 20 491 37 511 60 808

Beslut 3 530 135 510 137 445 140 094

Överföring 
till/från andra 
anslag -24 500 -24 848 -25 203 -25 689

Övrigt3  -1 885

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 154 178 1 302 523 1 321 123 1 344 699

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.10.5 2:5 Gemensam radiokommunika-
tion för skydd och säkerhet 

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
198 993 

 

   
Anslags- 
sparande 352 749

 
2010 

 
Anslag 

 
211 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 377 284

2011 Förslag 122 000    

2012 Beräknat 0    

2013 Beräknat 0    

2014 Beräknat 0    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 

lläggsbudget i samband med denna proposition. ti
 
Anslagets ändamål är att finansiera utbyggnad, 
uppbyggnad, drift och förvaltning av ett 
gemensamt radiokommunikationssystem för 
skydd och säkerhet.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.15 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 167 638 267 162 -99 524

(varav tjänsteexport)   

Prognos 2010 232 200 467 700 -235 500

(varav tjänsteexport)   

Budget 2011 297 200 543 800 -246 600

(varav tjänsteexport)   

 
Myndigheten för samhällsskydd och bered-

skap får ta ut avgifter för finansiering av drift 
och förvaltning av Rakelsystemet. Intäkterna 
disponeras av myndigheten. 

Intäkterna 2011 kan härledas till den överens-
komna fördelningen per departement och 
myndighet samt beräknade intäkter från övriga 
användare. 

Driften och förvaltningen finansieras även 
från anslaget 2:5 Gemensam radiokommunik-
ation för skydd och säkerhet. I tabellen ovan 
redovisas även anslagsfinansierade kostnader.  

Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande. 

I budgetpropositionen för 2010 beräknades 
inga medel under anslaget från och med 2011 då 
systemet helt skulle finansieras genom avgifter. 
Anslutningsgraden har dock inte nått den 
beräknade nivån, varför driften av systemet även 
under 2011 till del behöver finansieras med 
anslag (se avsnitt 4.6.4). I förhållande till 2010  
minskas anslaget med 211 miljoner kronor från 
och med 2011. Medlen beräknas åter under 
anslag 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 
samt anslag 2:4 Krisberedskap. Med anledning av 
fortsatt behov av anslagsfinansiering av drift, 
ökas anslaget med 122 miljoner kronor för 2011. 
Medlen har tidigare beräknats under anslaget 2:4 
Krisberedskap, 2:7 Myndigheten för samhällets 
krisberedskap och fjärde utgiftsområdets anslag 
1.1 Polisorganisationen. 
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Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 211 000 211 000 211 000 211 000

Förändring till följd av:  

Beslut -89 000 -211 000 -211 000 -211 000

Förslag/ 
beräknat 
anslag  122 000 0 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

4.10.6 2:6 Ersättning till SOS Alarm AB 
för alarmeringstjänst enligt avtal 

Tabell 4.17 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
178 000 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
178 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 178 000

2011 Förslag 178 000     

2012 Beräknat 178 000     

2013 Beräknat 178 000     

2014 Beräknat 178 000     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

 
Ändamålet med anslaget är att finansiera 
ersättning från staten till SOS Alarm Sverige AB 
enligt avtal.  
 
Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:6 Ersättning till SOS Alarm för alarmeringstjänst enligt 
avtal 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 178 000 178 000 178 000 178 000

Förslag/ 
beräknat 
anslag  178 000 178 000 178 000 178 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.7 2:7 Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

Tabell 4.19 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 802 161

 

   
Anslags- 
sparande 39 569

 
2010 

 
Anslag 960 989

 

1 
Utgifts- 
prognos 994 000

2011 Förslag 988 046     

2012 Beräknat 1 000 036 2  

2013 Beräknat 1 014 255 3  

2014 Beräknat 1 035 615 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 990 045 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 990 046 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 988 660 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps förvaltningskostnader. 

Ändamålet med anslaget är att finansiera 
verksamhet avseende skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar däribland inom 
räddningstjänstområdet inklusive olycks- och 
skadeförebyggande åtgärder samt beredskap och 
indirekta kostnader för internationella 
räddnings- och katastrofinsatser samt andra 
internationella insatser inom ramen för EU-
samarbetet och Nato/PFF. Vidare finansierar 
anslaget verksamhet för att upprätthålla 
beredskap samt indirekta kostnader beträffande 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
förmåga att stödja utlandsmyndigheter och 
nödställda i en situation då många svenska 
medborgare eller personer med hemvist i Sverige 
drabbas till följd av allvarlig olycka eller katastrof 
i utlandet. 

Anslaget används även för bidrag till främjan-
de av den enskilda människans förmåga. Delar av 
utbildningsverksamheten finansieras från 
anslaget. Ändamålet med anslaget är även att 
finansiera ersättning till länsstyrelserna för 
tillkommande uppgifter med anledning av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Anslaget finansierar också den verksamhet 
som myndigheten genomför inom områdena 
massmediernas beredskap, kunskapsspridning 
och information om säkerhetspolitik, informa-
tion om försvar, samhällets krisberedskap och 
totalförsvar samt opinionsundersökningar, dvs. 
att följa svensk opinionsutveckling av betydelse 
för totalförsvaret. Anslaget finansierar även drift 
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och vidmakthållande av vissa reservfunktioner 
inom etermedia. 

Anslaget används även för stöd till frivilliga 
försvarsorganisationer. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.20 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 16 800  16 800 0

Prognos 2010 17 000  17 000 0

Budget 2011 17 000  17 000 0

 
Avgifter som tas ut med stöd av lagen 
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor 
redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga 
offentligrättsliga avgifter. 

Inkomster från oljeskadeersättning enligt 
sjölagen (1994:1009) redovisas mot inkomsttitel 
2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. 

 
Tabell 4.21 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 253 798 248 391 5 406

(varav tjänsteexport) 25 665 21 964 3 701

Prognos 2010 263 000 263 500 -500

(varav tjänsteexport) 29 000 28 000 1 000

Budget 2011 289 000 289 800 -800

(varav tjänsteexport) 30 000 28 500 1 500

 
Med uppdragsverksamhet avses i detta sam-
manhang den avgiftsbelagda verksamhet som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
ska bedriva. 

Myndigheten får åta sig att mot avgift ut-
veckla och förvalta tekniskt stöd åt andra myn-
digheter samt åt kommuner och landsting. 

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap ska vidare utföra uppdrags- och service-
verksamhet åt samverkande myndigheter och 
andra uppdragsgivare. Med uppdragsverksamhet 
avses i detta sammanhang bl.a. tjänsteexport 
enligt tjänsteexportförordningen (1992:192). 
Myndigheten får disponera intäkterna. 

Myndigheten får delta i internationella rädd-
nings- och katastrofinsatser förutsatt att det 

finns en extern finansiering. Vidare får Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, om 
verksamheten har anknytning till myndighetens 
uppgifter, mot avgift tillhandahålla fortbildning, 
uppdragsutbildning samt konferens- och 
internattjänster. 
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Investeringsplan 

 
Regeringens förslag: Förslaget till investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
för 2011–2013 godkänns (tabell 4.22). 

 

 
Tabell 4.22 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Rakelverksamhet 371,6 1 009,7 363,5 125,2 80 

Beredskapstillgångar 7,3 24,12 60,6 164,2 8,3 

Förvaltningstillgångar 56,9 118,9 49,4 46,2 44,6 

Summa investeringar 435,8 1 152,7 473,5 335,5 132,9 

Lån i Riksgäldskontoret 393,8 980,8 455,1 320,5 132,9 

Anslag 42 171,9 18,4 15 - 

Summa finansiering 435,8 1 152,7 473,5 335,5 132,9 

 
Regeringens överväganden 

Regeringen har i förhållande till 2010 beräknat 
anslaget enligt följande.  

Ansvaret för det Svenska Nationella 
Ambulansflyget (SNAM) flyttas från Transport-
styrelsen till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap den 1 januari 2011. Anslaget ökas 
därför med 6 miljoner kronor från och med 
2011. Beloppet har tidigare beräknats under 
anslaget 2:4 Krisberedskap. 

Anslaget ökas med 18,3 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 för finansiering av Sitic. Medlen har 
tidigare beräknats under utgiftsområde 22 anslag 
2:1 Post och telestyrelsen: Förvaltningskostnader 
för vissa myndighetsuppgifter.  

Från och med 2011 ökas anslaget med 5 
miljoner kronor för finansiering av informa-
tionsinsatser om försvaret och samhällets 
krisberedskap. Beloppet har tidigare beräknats 
under anslaget 1:6 Totalförsvarets pliktverk.  

Anslaget minskas engångsvis 2011 med  
2 miljoner kronor för finansiering av driften av 
det gemensamma radiokommunikationssystem 
för skydd och säkerhet (Rakel). Om Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att öka anslutningsgraden 
under 2011 och att dessa medel då inte behöver 
användas för driften av Rakel är regeringens 
avsikt att på tilläggsbudget till statsbudgeten åter 
beräkna beloppet under föreliggande anslag. 

Anslaget har minskats med 6 miljoner kronor 
från och med 2011 som istället beräknas under 
anslaget 2:9 Statens haverikommission. 

Till sist har anslaget från och med 2011 
minskats med 200 000 kronor till följd av 
verksamhetsstöd för den statliga budget-
processen. 

 
Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:7 Myndighetens för samhällsskydd och beredskap 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 960 989 960 989 960 989 960 989

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 957 15 714 29 601 51 881

Beslut -2 000 0 0 0

Överföring 
till/från andra 
anslag 23 100 23 333 23 665 24 197

Övrigt3  -1 452

Förslag/ 
beräknat 
anslag  988 046 1 000 036 1 014 255 1 035 615

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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4.10.8 2:8 Avvecklingsmyndigheten för 
SRV, KBM och SPF 

Anslaget ska finansiera avvecklingen av Statens 
räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och 
Styrelsen för psykologiskt försvar. 

 
Tabell 4.24 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
207 553 

 

   
Anslags- 
sparande -3 653

 
2010 

 
Anslag 

 
95 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 89 251

2011 Förslag 45 024    

2012 Beräknat 0  

2013 Beräknat 0  

2014 Beräknat 0  

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

Regeringens överväganden 

Avvecklingsmyndigheten upphörde den 30 april 
2010. Samtliga avvecklingar har genomförts (se 
avsnitt 4.8) utom frågan om behov av sanering av 
mark vid den tidigare räddningsskolan i 
Rosersberg. Denna fråga hanteras av Sveriges 
geologiska undersökningar. Medel för detta kan 
således behövas under 2011. I förhållande till 
2010 minskas anslaget med 50 miljoner kronor 
2011 och 96 miljoner kronor från och med 2012 
då anslaget inte längre beräknas på stats-
budgeten. Medlen beräknas i stället åter under 
anslaget 2:4 Krisberedskap. 
 
Tabell 4.25 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 95 000 95 000 95 000 95 000

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 50 1 004 2 350 4 566

Beslut -50 026 -96 003 -97 349 -99 565

Förslag/ 
beräknat 
anslag  45 024 0 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

4.10.9 2:9 Statens haverikommission 

Tabell 4.26 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 40 000    

2012 Beräknat 40 386 1 

2013 Beräknat 40 946 2 

2014 Beräknat 41 832 3 

1  Motsvarar 40 000 tkr i 2011 års prisnivå. 
2  Motsvarar 40 000 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 39 944 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Ändamålet med anslaget är att finansiera Statens 
haverikommissions förvaltningskostnader och 
deras verksamhet med undersökningar enligt 
lagen (1990:712) om undersökning av olyckor 
och samarbete med berörda säkerhetsmyn-
digheter i deras olycksförebyggande verksam-
het.  

Regeringens överväganden 

Anslaget har inte tidigare funnits uppfört på 
statsbudgeten. Medel för ändamålet har till och 
med budgetåret 2010 beräknats under anslaget 
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 2:7 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 
inom utgiftsområde tjugotvå Kommunikationer 
delvis under anslag 1:18 Transportstyrelsen. Till 
och med 2010 har Statens haverikommission inte 
disponerat något eget anslag. Istället har 
regeringen varje år beslutat om en ram för 
kostnaderna som betalas av Transportsstyrelsen 
Försvarsmakten och Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 
 
Tabell 4.27 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:9 Statens haverikommission 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Överföring 
till/från andra 
anslag 40 000 40 386 40 946 41 891

Övrigt1  -59

Förslag/ 
beräknat 
anslag  40 000 40 386 40 946 41 832

1 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 

108 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 6  

5 Strålsäkerhet 

5.1 Omfattning 

Området omfattar frågor om strålskydd och kärnsäkerhet. Verksamheten vid Strålsäkerhetsmyndig-
heten ingår i området.  

5.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom området Strålsäkerhet 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Strålsäkerhet   

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 301 329 323 309 313 317 324

Summa Strålsäkerhet 301 329 323 309 313 317 324

Äldreanslag   

2009 3:2 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI 9 0 1 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 9 0 1 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
 

5.3 Resultatredovisning 

Resultatredovisningen nedan omfattar resultat 
samt analys och slutsatser för området Strål-
säkerhet. Resultatredovisning för miljö-
kvalitetsmålet Säker strålmiljö finns under 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 
 
 
 
 
 

5.3.1 Resultat 

 I den årliga rapporten Strålsäkerhetsläget vid 
de svenska kärnkraftverken 2009, som 
lämnades i maj 2010 (SSM 2010:11, 
M2010/2197/Mk), bedömer Strålsäkerhets-
myndigheten (SSM) att strålsäkerhetsläget, 
dvs. kärnsäkerheten, det fysiska skyddet inkl. 
kärnämneskontrollen och strålskyddet, vid de 
svenska kärnkraftverken upprätthålls på en 
acceptabel nivå. Det har inte heller upptäckts 
några brister i barriärerna som medför utsläpp 
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av radioaktiva ämnen som överstiger gällande 
gränser. Inte heller har några andra 
radiologiska händelser inträffat som innebär en 
risk för allmänheten eller yrkesverksamma. 

De granskningar som Internationella 
atomenergiorganet (IAEA) genomför i 
Sverige går enligt plan. Granskningarna sker på 
begäran av den tidigare myndigheten Statens 
kärnkraftinspektion som i sin tur fått 
regeringens uppdrag att begära sådana 
granskningar från IAEA. Under 2008 
genomfördes granskningen av Forsmarks 
kärnkraftverk och under 2009 och 2010 
genomfördes motsvarande granskningar av 
Oskarshamn och Ringhals. IAEA genomförde 
i Forsmark under 2009 även den första 
uppföljningen av hur IAEA:s rekommenda-
tioner omhändertagits. IAEA:s rapporter för 
Forsmark och Oskarshamn samt uppfölj-
ningen för Forsmark har publicerats på SSM:s 
hemsida. Resultaten från IAEA:s granskningar 
sammanfaller i stora delar med myndighetens 
slutsatser från sina egna tillsynsinsatser. 
IAEA:s granskningar utgör ett  viktigt 
komplement till myndighetens tillsyn men är 
inte en del av den.  

Regeringen och SSM deltar aktivt i 
internationellt samarbete inom strålsäkerhets-
området. Främst bedrivs arbetet inom EU, 
IAEA, FN:s vetenskapliga strålningskommitté 
(UNSCEAR), OECD:s kärnenergibyrå 
(NEA) samt Internationella strålskydds-
kommittén (ICRP). Under 2009 antogs 
Rådets direktiv 2009/71/Euratom om upp-
rättande av ett gemenskapsramverk för 
kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar. 
Till IAEA rapporterar Strålsäkerhetsmyndig-
heten bland annat händelser av säkerhets-
mässig betydelse inom strålsäkerhetsområdet 
genom den s.k. INES-skalan.  

I början av 2010 satte Strålsäkerhets-
myndigheten Karolinska Universitetssjuk-
huset i Solna under särskild tillsyn vilket 
föranletts av att brister i utbildningsrutiner 
uppdagats. 

5.3.2 Analys och slutsatser 

Kärnkraftsindustrin är sedan ett antal år inne i 
en mycket intensiv period. De svenska kärn-
kraftverken moderniseras för att öka säker-
heten samtidigt som det genomförs åtgärder 

för att förstärka det fysiska skyddet i syfte att 
försvåra intrång i anläggningarna. Därutöver 
genomförs åtgärder för att höja effekten i flera 
av reaktorerna. Strålsäkerhetsmyndigheten 
(SSM) granskar dessa projekt. Projektens 
storlek i kombination med att industrins 
tidplaner inte håller i alla avseenden gör att 
komplexiteten i och omfattningen av gransk-
ningarna av dessa projekt har varit större än 
förutsett. 

Regeringen bedömer att IAEA:s gransk-
ningar är en hjälp för kraftbolagen i utveck-
lingen av driften av kärnkraftverken men 
också ett stöd för SSM i sin tillsyn. 
Granskningarna visar därmed på nyttan av en 
öppen, oberoende internationell granskning. 

Den särskilda tillsynen av kärnkraftverket i 
Ringhals fortsätter. 

Efter att i flera decennier ha byggt upp 
kunskap och kompetens ska Strålsäkerhets-
myndigheten genomföra en granskning av den 
ansökan om tillstånd till slutförvaring av 
kärnavfall som Svensk kärnbränslehantering 
AB planerar att lämna in. Granskningen 
kommer att ta flera år och innehålla många 
svåra avvägningar. För att myndigheten ska 
vara väl förberedd har ett omfattande 
planerings- och rekryteringsarbete genomförts 
och förberedelserna kommer att fortsätta 
under hela 2010 fram till dess att ansökan 
lämnas till myndigheten. 

Under sommaren 2010 lämnade Sverige sin 
femte nationalrapport enligt kärnsäkerhets-
konventionen till IAEA. Sverige uppfyller 
konventionens samtliga artiklar. Gransknings-
mötet hålls våren 2011 i Wien. 

Kraven i EU-direktivet om kärnsäkerhet ska 
genomföras i svensk författning senast den 
22 juli 2011. Sverige uppfyller dock redan i 
dag, i allt väsentligt, de krav som ställs i 
direktivet. 

5.4 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några 
invändningar i revisionsberättelsen för 2009 
avseende Strålsäkerhetsmyndigheten. 
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5.5 Politikens inriktning 

Regeringen har genomfört en rad åtgärder för 
att skapa ett tydligare ansvarssystem för 
kärnsäkerheten och ett större ansvar för de 
som bedriver den kärntekniska verksamheten. 
Riksdagen har beslutat dels om lagstiftning 
som möjliggör kontrollerade generations-
skiften inom den svenska kärnkraften men 
också om ökat skadeståndsansvar i händelse av 
en radiologisk olycka. Den nya lagen 
(2010:950) om ansvar och ersättning vid 
radiologiska olyckor innebär ett ökat skydd 
för skadelidande. Lagen kommer att träda i 
kraft gemensamt med övriga EU-stater som är 
parter till Pariskonventionen. När lagen träder 
i kraft kommer regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer att pröva 
om de ökade säkerheter som behövs för att 
täcka ersättningsansvaret är tillräckliga. Det 
kommer att införas regler om tillsyn över att 
den nya lagen följs. Strålsäkerhetsmyndigheten 
övertar samtidigt från länsstyrelsen ansvaret 
för tillsynen enligt miljöbalken i frågor som 
rör kärnteknisk verksamhet enligt kärnteknik-
lagen och verksamhet med strålning enligt 
strålskyddslagen. 

Regeringen tillsatte 2008 en utredning för 
att se över lagstiftningen på strålsäkerhets-
området. Utredningen ska enligt direktiven 
lämna sitt slutbetänkande senast den 
22 december 2010. Utredningens betänkande 
kommer att ligga till grund för en ny lag-
stiftning på strålsäkerhetsområdet som 
eventuellt kommande tillståndsansökningar 
kommer att prövas emot. 

Regeringen fortsätter att förstärka tillsynen 
av de kärntekniska anläggningarna och 
användningen av radiologisk diagnostik inom 
sjukvården.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Budgetförslag 

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3:1 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 300 928

 

   
Anslags- 
sparande 4 624

 
2010 

 
Anslag 329 416

 

1 
Utgifts- 
prognos 323 414

2011 Förslag 309 452     

2012 Beräknat 312 589 2  

2013 Beräknat 316 951 3  

2014 Beräknat 323 562 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 309 452 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 309 452 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 309 018 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är 
förvaltningsmyndighet med ansvar för tillsyn 
av strålskydd och kärnsäkerhet, säkerheten för 
kärnavfallet, fysiska skyddet vid kärntekniska 
anläggningar, icke-spridningsfrågor samt 
beredskap mot radiologiska olyckor. Myndig-
heten är också ansvarig myndighet för 
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Anslaget 
används för att finansiera SSM:s förvaltnings-
kostnader samt för att finansiera kostnader för 
forskning. Anslaget får användas för att täcka 
underskotten som finns på äldreanslagen 
(2008) 34:1 Statens strålskyddsinstitut och 
(2008) 34:3 Statens kärnkraftinspektion: 
Kärnsäkerhetsforskning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 5.3 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 280 815 2 479 -240 217 26 937

Prognos 2010 285 300 6 500 -271 123 20 677

Budget 2011 274 100 9 000 -262 800 20 300
 
SSM:s verksamhet finansieras delvis via 
avgifter enligt förordningen (2008:463) om 
vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. 
Ansökningsavgifter som berör kärnteknisk 
verksamhet enligt 3 och 4 §§ i nämnda förord-
ning disponeras av myndigheten.  

Avgifter som berör icke-kärnteknisk verk-
samhet enligt 3 och 4 §§ i nämnda förordning 
förs till inkomsttitel 2511 Ansökningsavgifter. 
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Övriga avgifter förs till inkomsttitel 2551 
Avgifter från kärnkraftverken. Myndigheten 
disponerar inte dessa avgifter. 

Två forskningsanläggningar (ESS och 
MAX IV) som är tillståndspliktiga enligt 
strålskyddslagen kommer sannolikt att 
uppföras i Sverige. Regeringen avser att genom 
förordningsändring besluta om avgifter för 
dessa båda tillståndsprövningar. Myndigheten 
avses få  disponera dessa avgifter.  

Riksdagen har antagit regeringens förslag 
till en ny lag om ansvar och ersättning vid 
radiologiska olyckor (prop. 2009/10:173). Det 
är oklart när lagen träder i kraft eftersom det 
är beroende av när den reviderade 
Pariskonventionen träder i kraft. Regeringen 
avser att lämna ett förslag till ett 
bemyndigande för regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer att 
meddela föreskrifter om avgifter enligt lagen 
om ansvar och ersättning vid radiologiska 
olyckor. I propositionen bedöms SSM vara 
lämplig som tillsynsmyndighet. För 
verksamhet enligt lagen föreslås att SSM får 
disponera avgiftsintäkterna. 

Riksdagen har antagit lagändringar som 
möjliggör kontrollerade generationsskiften i 
den svenska kärnkraften (prop. 2009/10:172). 
Av propositionen framgår att SSM:s kostnader 
för granskning av eventuella ansökningar ska 
finansieras via avgifter som betalas av 
sökanden. Regeringen avser att genom 
förordningsändring besluta om avgifter för 
dessa eventuella tillståndsprövningar. 

 
Tabell 5.4 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 1 742 -2 430 -959

(varav tjänsteexport)  

Prognos 2010 4 600 -4 430 170

(varav tjänsteexport)  

Budget 2011 4 650 -4 480 170

(varav tjänsteexport)  

 
SSM:s uppdragsverksamhet berör östsam-
arbetet och utbildningsinsatser. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att under 2011 för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 
ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 90 000 000 kronor under perioden 2012–2015. 

 

 
Tabell 5.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2015 

Ingående åtaganden 47 681 41 781 63 642   

Nya åtaganden 34 230 51 007 65 666   

Infriade åtaganden -40 130 -29 146 -47 719 -47 858 -33 731 

Utestående åtaganden 41 781 63 642 81 589   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 59 000 65 000 90 000   

 
Skälen för regeringens förslag: Behovet av bemyndigande på anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 
uppstår genom myndighetens beställningar av forskning inom ansvarsområdet. Flera av åtagandena 
inom forskningsområdet är långsiktiga. Detta gäller framför allt finansiering av professors- och 
doktorandtjänster. Därför ser regeringen behov av att förlänga perioden för infriade åtaganden från 
tre till fyra år samt att bemyndiganderamen utökas i motsvarande grad. För 2011 föreslås 
bemyndiganderamen öka med 25 miljoner kronor jämfört med innevarande år.  
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Regeringens överväganden 

För att få en tydlighet i finansieringen av 
verksamhet som avser granskning av slutförvar 
av kärnavfall föreslår regeringen att denna 
verksamhets finansiering övergår från 
anslagsfinansiering till fondfinansiering. Detta 
innebär att anslaget minskas med 30 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2011 samt att Strålsäker-
hetsmyndigheten fr.o.m. 2011 tilldelas ökade 
medel från Kärnavfallsfonden.  

Anslaget minskas med 100 000 kronor per 
år fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering 
av verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–
2014. 

Regeringen föreslår därmed att 309 452 000 
kronor anvisas under anslaget 3:1 Strålsäker-
hetsmyndigheten för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget uppgå till 312 589 000 kronor, för 
2013 till 316 951 000 kronor och för 2014 till 
323 562 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 

Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 329 416 329 416 329 416 329 416

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 136 5 497 10 171 17 740

Beslut -22 000 -22 223 -22 533 -23 035

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt   -454

Förslag/ 
beräknat 
anslag  309 452 312 589 316 951 323 562

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3. Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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6 Elsäkerhet

6.1 Budgetförslag 

6.1.1 4:1 Elsäkerhetsverket 

Tabell 6.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 51 063  
Anslags- 
sparande -1 253

2010 Anslag 45 332 1 
Utgifts- 
prognos 44 424

2011 Förslag 49 624   

2012 Beräknat 51 084 2  

2013 Beräknat 51 805 3  

2014 Beräknat 52 909 4  
 
1 Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna 
proposition. 
2 Motsvarar 50 575 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 50 575 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 50 575 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Under anslaget anvisas medel till förvaltnings-
kostnader vid Elsäkerhetsverket. Inkomster 
hos Elsäkerhetsverket som myndigheten inte 
får disponera redovisas på statsbudgetens 
inkomstsida under inkomsttiteln 2552 Övriga 
offentligrättliga avgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 6.2  Avgiftsbelagd verksamhet 
Tusental kronor 

 Offentlig-
rättslig 

verksamhet
Intäkter till 

inkomsttitel
(som inte får 
disponeras) 

Resultat-
område 

Publikation- 
försäljning 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 311 408 119 144 -25

Prognos 2010 311 400 100  100 0

Budget 2011 307 600 100 100 0

Regeringens överväganden 

Elsäkerhetsverket har under senare tid ålagts 
ett antal nya uppgifter. Myndigheten berörs i 
hög grad av exempelvis utvecklingen av 
produkter inom områdena elbilar, laddinfra-
struktur, vindenergi och solenergi. Enligt 
regeringens bedömning är tidig marknads-
kontroll och tillsyn av elektriska anläggningar 
centralt för att etablera rätt krav på ny teknik 
när det gäller elsäkerhet och elektromagnetisk 
kompatibilitet. Regeringen föreslår därför att 
myndighetens förvaltningsanlag tillförs ytter-
ligare 4 miljoner kronor för 2011 och 
5 miljoner kronor per år fr.o.m. 2012. Anslaget 
1:5 Energiforskning inom utgiftsområde 21 
Energi minskas med motsvarande belopp. 

Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor 
anvisas under anslaget 4:1 Elsäkerhetsverket 
för 2011. För 2012 beräknas anslaget till 51 
miljoner kronor. För 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 52 respektive 53 miljoner kronor.  
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Tabell 6.3  Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
4:1 Elsäkerhetsverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 45 332 45 332 45 332 45 332

Förändring till följd av:  

Pris- och löneomräkning 2 352 812 1 463 2 521

Beslut  

Överföring till/från andra 
anslag 3 940 4 940 5 009 5 123

Övrigt 3  -67

Förslag/beräknat anslag 49 624 51 084 51 805 52 909
 
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt 
genomförs samt övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av 
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 
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Samarbetsstrategier 

Tabell 1.1 Samarbetsstrategier 1 
Tusental kronor 

 Tidsperiod Kommentar Utbetalat stöd 2009 

AFRIKA    

Regional strategi Afrika 2002–2009 Beslut om ny strategi (2010–2015) planeras tas under 2010 1 180 451 

Botswana  2010–2013  21 744 

Burkina Faso 2004–2010 Förlängd del av Västafrikastrategin 169 753 

Burundi 2009–2012  13 461 

Demokratiska Republiken Kongo 2009–2012  139 757 

Etiopien 2003–2010 Utarbetande av ny strategi pågår  236 177 

Kenya 2009–2013  382 496 

Liberia 2008–2013  105 000 

Malawi 2006–2010 Utfasning pågår (delegerat partnerskap med Norge) 28 542 

Mali 2004–2010 Utarbetande av ny strategi pågår 217 440 

Moçambique 2008–2012  741 992 

Namibia 2010–2013  13 631 

Rwanda 2010–2013                 92 329 

Sierra Leone 2009–2013  7 381 

Somalia 2007–2010 Förlängt förhållningssätt 71 613 

Sudan 2008–2011  160 668 

Sydafrika 2009–2013  44 254 

Tanzania 2006–2011 Strategi förlängd (med uppdrag till Sida om fortsatt 

sektorkoncentration)  711 234 

Uganda 2009–2013  317 955 

Zambia 2008–2011  170 213 

Zimbabwe 2007–2010 Förlängt förhållningssätt 110 641 

ASIEN, MELLANÖSTERN 
OCH NORDAFRIKA 

    
 

Regional strategi Asien2 2005–2010    303 703 

Regional strategi Mellanöstern3 

och Nordafrika 

2006–2010   

162 482 

Afghanistan 2009–2013  444 719 

Bangladesh 2008–2012  259 090 

Indien 2009–2013  38 534 

Indonesien 2009–2013  44 209 

Irak 2009–2014  38 442 

Kambodja 2008–2010 Utarbetande av ny strategi pågår 171 096 

Kina 2009–2013  37 180 

Laos 2008–2011 Utfasning pågår 131 078 

Sri Lanka 2008–2010 Utfasning pågår 70 404 

Vietnam 2009–2013  154 720 

Västbanken och Gaza 2008–2011  264 084 

Östtimor  2009–2011  29 948 

LATINAMERIKA OCH 
KARIBIEN 

    
 

Regional strategi Latinamerika   190 510 

Bolivia 2009–2013   213 801 

Colombia 2009–2013   137 323 

5 



PROP.  2010/11 :1  UTGIFTSOMRÅDE 7  BILAGA 1  

6 

Guatemala 2008–2012  186 017 

Honduras 2008–2011 Utfasning pågår  51 147 

Nicaragua 2008–2011 Utfasning pågår  197 930 

 
ÖSTEUROPA OCH 
CENTRALASIEN 

    

  
Regional strategi Centralasien 2008–2010 Utfasning pågår   116  032 

Albanien 2009–2012  78 782 

Bosnien-Hercegovina  2011–2014  237 947 

Kosovo 2009–2012  93 539 

Makedonien 2010–2012 Utfasning pågår 72 521 

Moldavien 2007–2010 Utarbetande av ny strategi pågår 152 985 

Georgien 2010–2013  93 499 

Serbien 2009–2012  119 720 

Turkiet 2010–2013  42 327 

Ukraina 2009–2013  201 449 

Vitryssland 2007–2010 Utarbetande av ny strategi pågår 78 827 
1 Summorna består av bilateralt utvecklingssamarbete och Forskningssamarbete. Globala utvecklingsprogram, Humanitära insatser och konflikthantering, 
Informationsinsatser, U-krediter och Stöd till enskilda organisationer är inte inkluderade.  
2 Regeringen beslutade om en ny regional strategi för Asien 2010–2015. Den nya strategin gäller fr.o.m. 2010-09-09 (datumet då beslutet togs). 
3 Regeringen beslutade om en ny regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika 2010 –2015. Den nya strategin gäller fr.o.m. 2010-09-09 (datumet då beslutet togs). 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. fastställer biståndsramen för 

internationellt utvecklingssamarbete till 
1 procent av vid budgeteringstillfället 
beräknad bruttonationalinkomst (BNI) 
för 2011 (avsnitt 2.1), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet be-
sluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av fram-
tida anslag på högst 51 630 000 000 
kronor under 2012–2028 (avsnitt 3.7.1), 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet ikläda 
staten betalningsansvar i form av statliga 
garantier som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden uppgår till ett belopp av högst 
10 220 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1), 

4. bemyndigar regeringen att under 2011 
ikläda staten betalningsansvar i form av 
statliga garantier för Nordiska investe-
ringsbankens miljöinvesteringslån som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden 
uppgår till ett belopp av högst 
103 720 437 euro (avsnitt 3.7.1), 

5. godkänner att Sverige medverkar i 
kapitalhöjningen i Afrikanska utveck-
lingsbanken (AfDB), som innebär att 
Sverige under 2011–2018 till AfDB ska 
inbetala 436 956 000 kronor, och bemyn-
digar regeringen att ikläda staten betal-
ningsansvar i form av statliga garantier till 
AfDB som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden uppgår till ett belopp av högst 

936 640 000 Units of Accounts  (avsnitt 
3.7.1), 

6. godkänner att Sverige medverkar i 
kapitalhöjningen i Interamerikanska 
utvecklingsbanken (IDB), som innebär 
att Sverige under åren 2011–2015 till IDB 
ska inbetala 39 062 000 kronor, och 
bemyndigar regeringen att ikläda staten 
betalningsansvar i form av statliga garan-
tier till IDB som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden uppgår till ett belopp av högst 
538 318 607 US-dollar (avsnitt 3.7.1), 

7. godkänner att Sverige medverkar i 
kapitalhöjningen i Internationella åter-
uppbyggnads- och utvecklingsbanken 
(IBRD), som innebär att Sverige under 
2012–2016 till IBRD ska inbetala 
246 614 000 kronor, och bemyndigar 
regeringen att ikläda staten betalnings-
ansvar i form av statliga garantier till 
IBRD som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden uppgår till ett belopp av högst  
2 247 182 392 US-dollar (avsnitt 3.7.1), 

8. godkänner ändringen av Internationella 
Finansieringsorganets (IFC) stadgar som 
ökar tilldelningen av basröster till med-
lemsländerna (avsnitt 3.7.1), 

9. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet be-
sluta om kapitaltillskott om 250 000 000 
kronor till det statligt ägda bolaget 
Swedfund International AB (avsnitt 
3.7.1), 
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10. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

ramanslaget 2:1 Reformsamarbete i 
Östeuropa besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst  
2 974 000 000 kronor under 2012–2017 
(avsnitt 4.6.1),  

 
11. för budgetåret 2011 anvisar anslagen 

under utgiftsområde 7 Internationellt 
bistånd, såvitt avser anslag som står till 
regeringens disposition, enligt följande 
uppställning: 

 

 
 
Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen 

 
12. bemyndigar Riksrevisionen att under 2011 

för ramanslaget 1:5 Riksrevisionen: Inter-
nationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om 
samarbetsprojekt som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 28 000 000 kronor under 
2012–2014 (avsnitt 3.7.4), 

13. för budgetåret 2011 anvisar ett anslag under 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, när 
det gäller anslaget som är avsett för 
Riksrevisionen, enligt följande uppställning: 

 

 
 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Biståndsverksamhet Ramanslag 28 101 418

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) Ramanslag 946 110

1:3 Nordiska Afrikainstitutet Ramanslag 14 963

1:4 Folke Bernadotteakademin Ramanslag 55 675

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete Ramanslag 40 000

1:6 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Ramanslag 22 656

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa Ramanslag 1 332 163

Summa  30 512 985

 
 

6 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 7  

2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd under-
indelas i Internationellt utvecklingssamarbete 
och Reformsamarbete i Östeuropa.  

Ramen för utgiftsområdet 

Regeringen föreslår att biståndsramen för 2011 
uppgår till 35,2 miljarder kronor, vilket 
motsvarar 1 procent av beräknad brutto-
nationalinkomst (BNI). Från biståndsramen 
görs avräkningar i enlighet med Organisationen 
för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) och dess biståndskommitté (DAC):s 
definition av bistånd för biståndsklassificerade 
kostnader. De sammanlagda avräkningarna från 
biståndsramen uppgår 2011 till 4,7 miljarder 
kronor. I utgiftsområdet ingår 20,3 miljoner 
kronor som avser förvaltningskostnader för 
samarbete inom Östersjöregionen som inte 
klassificeras som utvecklingsbistånd enligt 
OECD/DAC. Det föreslagna beloppet för 
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppgår 
därmed till 30,5 miljarder kronor. 

Avräkningar från biståndsramen 

I den svenska biståndsramen ingår kostnader 
från andra delar av statsbudgeten som 
klassificeras som bistånd enligt OECD/DAC. 

De sammanlagda avräkningarna från bistånds-
ramen uppgår 2011 till 4,7 miljarder kronor. Det 
är en minskning med 288 miljoner kronor jäm-
fört med föregående år. Avräkningarna som 

andel av biståndsramen uppgår 2011 till 13 
procent jämfört med 16 procent 2010.  

Nedan följer en beskrivning av de områden 
som för närvarande avräknas från den svenska 
biståndsramen. 

Skuldavskrivningar 
Sverige medverkar i multilateralt överenskomna 
skuldavskrivningar inom ramen för  den s.k. 
Parisklubben. Det handlar oftast om avskriv-
ningar som ett led i åtagandena under HIPC-
initiativet, dvs. det särskilda skuldlättnads-
initiativet för de fattigaste och mest skuldtyngda 
länderna. De multilaterala  överenskommelserna 
om skuldlättnader följs sedan upp med bilaterala 
avtal mellan Sverige och de berörda länderna. 

Skuldlättnader är utvecklingsfrämjande efter-
som de bl.a. skapar möjligheter för utvecklings-
länder att använda medel, som annars skulle gå 
till betalningar av räntor och amorteringar, för 
fattigdomsminskande åtgärder. Eftersom landet i 
fråga, för att få skuldavskrivning, måste efterleva 
program överenskomna med IMF (International 
Monetary Fund) och Världsbanken med krav på 
reformering av ekonomin, inklusive 
genomförande av en strategi för fattigdoms-
minskning, finns det en rimlig förväntan att de 
frigjorda medlen verkligen används till detta 
ändamål. 

Från biståndsramen avräknas planerade bila-
terala skuldavskrivningar för de fattigaste och 
mest skuldtyngda länderna som baseras på 
multilaterala överenskommelser och där 
bilateralt avtal om avskrivningen undertecknas av 
båda parter. Det finns emellertid fortfarande i 
det läget en betydande osäkerhet kring när en 
planerad bilateral skuldavskrivning kommer att 
genomföras och till vilket belopp.  
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För ett enskilt år kan därför beloppet för av-
räkningen för de  bilaterala skuldavskrivningarna 
från biståndsramen och den faktiska kostnaden 
för den bilaterala skuldavskrivningen vara i otakt. 
Denna diskrepans mellan planerade och faktiska 
kostnader för bilaterala skuldavskrivningar 
korrigeras i efterhand. Det innebär över tiden att 
avräkningen, som görs från biståndsramen, och 
de faktiska kostnaderna för de bilaterala skuld-
avskrivningarna kommer att överensstämma. 
Prognosen för 2007 för bilaterala skuldavskriv-
ningar avseende Liberia uppgick till 200 miljoner 
kronor och avräknades biståndsramen. Den 
faktiska kostnaden för den bilaterala skuld-
avskrivningen till Liberia uppgick till 
184 miljoner kronor. Biståndsramen tillförs 
därmed 16 miljoner kronor 2011. 

Regeringen har beslutat (UD2006/4028/MU) 
att Exportkreditnämnden (EKN) ska kompen-
seras för kostnader orsakade av bilaterala skuld-
avskrivningar. Kompensationen till EKN för 
skuldavskrivningar avseende de fattigaste 
länderna motsvaras av värderingen av fordran 
enligt EKN:s värderingsmodell.  

Flyktingkostnader 
Kostnader för mottagande av asylsökande från 
utvecklingsländer under deras första år i 
Sverige ingår som en del av den svenska 
biståndsramen. Sverige ska såväl kunna hjälpa 
en person i behov av skydd i ett flyktingläger i 
t.ex. Sudan, som bekosta omhändertagandet av 
en flykting under den första tiden han eller 
hon befinner sig i Sverige.  

År 2011 beräknas kostnaden för asylsökande 
från utvecklingsländer som räknas in i bistånds-
ramen uppgå till 2,6 miljarder kronor, vilket 
motsvarar cirka 7 procent av det totala biståndet.  

Migrationsverket har enligt lagen (1994:137) 
om mottagande av asylsökande m.fl. ett huvud-
ansvar för mottagandet av asylsökande från det 
att ansökan om asyl lämnas in till dess att perso-
nen tas emot i en kommun, om uppehållstill-
stånd har beviljats, alternativt lämnar landet vid 
avslagsbeslut. Fram till att personen lämnat 
mottagandet, t.ex. genom bosättning i en kom-
mun eller återvändande till hemlandet, omfattas 
han eller hon av lagen (1994:137) om motta-
gande av asylsökande m.fl. Vissa insatser inom 
mottagandet av asylsökande åligger kommuner 
och landsting. Det rör sig i första hand om skol-
gång, omsorg och hälso- och sjukvård. Migra-
tionsverket ansvarar för att ordna boende för de 

asylsökande som inte ordnar boende på egen 
hand. Vidare prövar Migrationsverket behovet av 
dagersättning och särskilt bidrag till den asyl-
sökande. Därutöver ansvarar Migrationsverket 
för att erbjuda den asylsökande så kallad organi-
serad sysselsättning, som i dag främst består av 
svenskundervisning, samt att bistå vid bosätt-
ning eller återvändande. Från biståndsramen 
avräknas kostnader för denna verksamhet under 
det första året, dvs. exempelvis lokaler för mot-
tagande och boende, dagersättning till sökande, 
ersättningar till landsting (främst hälso-och 
sjukvård) och kommuner (främst skolkost-
nader) och organiserad sysselsättning. Utöver 
kostnader för mottagandet av asylsökande 
räknas bl.a. även kostnader av för mottagandet 
av kvotflyktingar och deras resor till Sverige. 

Utöver detta görs också en avräkning för 
kvotflyktingar som överförs till Sverige i form av 
ett års schablonersättning till kommuner och för 
kvotflyktingars resor.  

EU-bistånd 
Från biståndsramen avräknas vidare kostnader 
för det svenska bidraget till den del av 
Europeiska unionens (EU) gemensamma 
bistånd som finansieras genom EU:s reguljära 
budget. För avräkningen 2011 har Sveriges 
faktiska kostnader för biståndet på den totala 
EU-budgeten 2009 använts. För 2011 uppgår 
avräkningen till knappt 1,3 miljarder kronor. 
Utöver detta bidrar Sverige även till den 
Europeiska utvecklingsfonden, EUF, för stöd till 
länder i Afrika, Karibien och Stilla havsregionen. 

EU-kommissionen bedriver utvecklings-
samarbete med nästan alla utvecklingsländer och 
inom ett stort antal sektorer. Utöver de 
geografiska biståndsprogrammen har EU även 
tematiska biståndsprogram och instrument. Det 
finns bl.a. instrument för stöd vid kriser och 
instabilitet samt för främjande av demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

I ministerrådets arbetsgrupper utarbetas för-
slag till EU:s gemensamma utvecklingspolitik. 
Sverige är även med och påverkar utformningen 
av EU:s bistånd i genomförandekommittéerna, 
expertgrupper och via ambassaderna i fält.  

Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader 
DAC:s riktlinjer lägger fast ett antal principer 
för vad som kan räknas som förvaltnings-
resurser för policyarbete och genomförande av 
utvecklingssamarbete. DAC:s regler omfattar 
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lönekostnader för personal med bistånds-
relaterat arbete vid huvudkontor och vid 
utlandsmyndigheter samt drift av berörda 
myndigheter, inklusive kostnader för lokaler, 
IT, fordon m.m.  

Modellen för beräkning av förvaltnings-
kostnaderna baseras på en  bedömning av hur 
stor del av varje individuell utlands-
myndighet/enhets verksamhet som bedriver 
utvecklingssamarbete och i övrigt arbetar med 
utvecklingsrelaterade frågor. För avräkningen 
2011 används 2009 års kostnader.  Avräkningen 
justeras mellan åren för större kända föränd-
ringar såsom nedläggningar, omvandlingar eller 
etablering av nya utlandsmyndigheter.   

Övrigt 
Myndigheten för samhällsskydd och  beredskap 
(MSB) disponerar 115 miljoner kronor för sin 
internationella biståndsverksamhet, vilket 
avräknas från biståndsramen. 

Vidare avräknas bidrag till Världssjö-
universitetet (WMU) om ca 22 miljoner kronor 
och bidrag till demokratiinsatser i Ukraina och 
Vitryssland om knappt 22 miljoner kronor.  

Sveriges bidrag till vissa FN-organs reguljära 
budget, där en viss del klassificeras som bistånd, 
avräknas från biståndsramen. Dessa FN-organ 
är: FAO, UNO, UNPKO, UNESCO, WPO, 
ILO, ITU, UPU, WHO, WMO, UNEP, 
UNCTAD, UNIDO. För avräkningen 2011 har 
faktiskt utbetalt belopp 2009 till dessa FN- 
organisationer använts för avräkningen 2011, 
vilket innebär en eftersläpning på två år mellan 
faktiskt utfall och avräkning från biståndsramen. 

Från och med 2011 fördelas stipendiemedel 
till universitet och högskolor avseende stipendier 
för särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga 
studenter. I enlighet med propositionen 
Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för 
utländska studenter (prop. 2009/10:65) ska 
stipendiemedel som avser studenter från länder 
som enligt OECD/DAC får räknas som 
biståndsländer avräknas mot biståndsramen, i 
enlighet med gällande DAC-regler. 
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Tabell 2.1 Biståndsram, avräkningar och biståndsanslag 
Miljoner kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Biståndsram 33 863 31 434 35 160 36 740 38 360 40 040 

Avräkningar 4 121 4 955 4 667 4 824 4 915 5 031 

Varav:       

Skuldavskrivningar -215 - -16 -11 - - 

Flyktingkostnader 2 298 2 588 2 596 2 644 2 708 2 778 

EU-bistånd 1 362 1 653 1 250 1 303 1 335 1 369 

Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader  415 456 460 463 475 

Övrigt  299 381 428 409 409 

Biståndsdelen av  Internationellt utvecklings-
samarbete och  Reformsamarbete i Östeuropa1 28 742 26 479 30 493 31 916 33 445 35 009 

Biståndsram i procent av beräknad BNI 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. Internationellt utvecklingssamarbete består av anslagen 1:1 Biståndsverksamhet (exkl. samarbetet med Östeuropa), 1:2 Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (exkl. samarbetet med Östeuropa), 1:3 Nordiska Afrikainstitutet, 1:4 Folke Bernadotteakademin, 1:5 Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete och 1:6 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Reformsamarbete i Östeuropa består av anslaget 2:1 Reformsamarbete i 
Östeuropa.. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 7 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

Internationellt utvecklingssamarbete  

1:1 Biståndsverksamhet 27 125 24 137 24 702 28 101 29 514 31 028 32 569

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (Sida) 953 961 920 946 956 970 991

1:3 Nordiska Afrikainstitutet 14 15 15 15 15 15 16

1:4 Folke Bernadotteakademin 42 47 46 56 56 57 58

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklings-
samarbete 38 40 39 40 40 40 40

1:6 Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete 20 21 21 23 23 23 24

Summa Internationellt utvecklingssamarbete 28 192 25 221 25 743 29 181 30 604 32 133 33 697

Reformsamarbete i Östeuropa  

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 408 1 278 1 320 1 332 1 332 1 332 1 332

Summa Reformsamarbete i Östeuropa 1 408 1 278 1 320 1 332 1 332 1 332 1 332

Totalt för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 29 600 26 499 27 063 30 513 31 936 33 465 35 030
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition.  
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Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2011–2014. Utgifts-
område 7 Internationellt bistånd 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 27 019 27 019 27 019 27 019

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 7 17 31 55

Beslut -62 -107 -41 -40

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 3 726 5 306 6 926 8 606

Volymer -157 -279 -451 -590

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -21 -21 -21 -21

Övrigt 3 1 2 2 1

Ny ramnivå  30 513 31 936 33 465 35 030
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 
 

 
Tabell 2.4 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 27 627 

Verksamhetskostnader 2 2 883 

Investeringar 3 3 

Summa ramnivå 30 513 
Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biståndsramens storlek bestäms utifrån den 
procentsats (andel av BNI) som riksdagen 
beslutat om för varje enskilt år. Vid beräkningen 
av biståndsramen används den senast tillgängliga 
BNI-prognosen. Varje år rapporteras det totala 
svenska biståndet efter avslutat budgetår till 
DAC som ansvarar för att sammanställa 
medlemsländernas biståndsstatistik. Vid 
rapporteringstillfället används den senast 
tillgängliga BNI-prognosen, vilket kan bidra till 
att skillnader mellan prognos och officiell 
statistik uppstår. Skillnader mellan budgeterat 
utvecklingssamarbete och utfall kan också bero 
på att bidrag till de multilaterala finansierings-
institutionerna rapporteras i sin helhet till DAC 
det år skuldsedeln läggs. I statsbudgeten fördelas 
bidraget i stället över flera år, i den takt utbetal-
ningar görs. För de bilaterala skuldavskriv-
ningarna kan avräkningen vara i otakt mot de 
faktiskt genomförda bilaterala skuldavskriv-
ningarna som rapporteras till DAC. Detta på 
grund av att avräkningen budgeteras efter 
planerade ej genomförda skuldavskrivningar. 
Även i avräkningen för EU-biståndet kan 
beloppet i avräkningen, som grundar sig på 
faktiskt utfall två år tidigare, skilja sig mot 
faktiskt utfall för gällande år, vilket är den 
summa som rapporteras till DAC. I rapporte-
ringen ingår även samtliga utgifter, inklusive 
avräkningar (se tabell 2.1) och skuldav-
skrivningar, som kan klassificeras som bistånd 
enligt DAC:s definition. Se årsredovisning för 
staten 2009 för rapporterat utfall för biståndet 
2000–2009. 
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3 Internationellt utvecklingssamarbete 

3.1 Omfattning 

Under Internationellt utvecklingssamarbete 
finns sex anslag: biståndsverksamhet, 
förvaltningsanslagen för Styrelsen för inter-
nationellt utvecklingssamarbete (Sida), 
Nordiska Afrikainstitutet (NAI), Folke 
Bernadotteakademin (FBA), Institutet för 
utvärdering av internationellt utvecklingssam-
arbete (SADEV), Svenska institutet (SI) samt 
Riksrevisionens anslag för internationellt 

utvecklingssamarbete. Insatser inom området 
finansieras framför allt från biståndsramen. 
Den del som inte finansieras från 
biståndsramen är de medel under Sidas 
förvaltningsanslag som avser förvaltnings-
kostnader för samarbete inom 
Östersjöregionen, som inte klassificeras som 
bistånd. Från och med 2008 finansieras 
utvecklingssamarbetet med Östeuropa från ett 
eget anslag (avsnitt 4.1).

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området Internationellt utvecklingssamarbete 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Internationellt utvecklingssamarbete   

1:1 Biståndsverksamhet 27 125 24 137 24 702 28 101 29 514 31 028 32 569

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklings-
samarbete (Sida) 953 961 920 946 956 970 991

1:3 Nordiska Afrikainstitutet 14 15 15 15 15 15 16

1:4 Folke Bernadotteakademin 42 47 46 56 56 57 58

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklings-
samarbete 38 40 39 40 40 40 40

1:6 Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete 20 21 21 23 23 23 24

Summa Internationellt utvecklingssamarbete 28 192 25 221 25 743 29 181 30 604 32 133 33 697
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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3.3 Mål 

Målet för Internationellt utvecklingssamarbete 
är att bidra till att skapa förutsättningar för 
fattiga människor att förbättra sina levnads-
villkor. 

3.4 Resultatredovisning 

Regeringen lämnade den 25 maj i år en skrivelse 
till riksdagen om biståndets resultat (skr. 
2009/10:214). Regeringen lämnar därför ingen 
särskild resultatredovisning i denna proposition. 

I skrivelsen redogörs för resultat från Sveriges 
internationella utvecklingssamarbete och 
reformsamarbetet i Östeuropa. Skrivelsen är 
avgränsad till det tematiska området miljö och 
klimat och till de samarbetsländer som står inför 
en ny strategiperiod. Dessa länder är 
Burkina Faso, Mali, Georgien och Turkiet. 
Redovisningen avser både Sveriges bilaterala och 
multilaterala bistånd. Skrivelsen innehåller även 
en sammanfattning av de viktigaste 
verksamhetsnära prestationerna under 2009 för 
de myndigheter som finansieras inom ramen för 
utgiftsområde 7, Internationellt bistånd. I 
bilagan till skrivelsen redogör regeringen för 
trender inom det globala respektive det svenska 
utvecklingssamarbetet under perioden 2001–  
2009.  

Det svenska utvecklingssamarbetet inom 
området miljö- och klimat har gjort stor nytta i 
relation till uppställda mål. Regeringens 
bedömning är att många av de insatser som 
redovisas i skrivelsen visar goda prestationer på 
program- och projektnivå, exempelvis utarbetade 
publikationer och riktlinjer, etablerade regionala 
institutioner, färdigställda handlingsplaner för 
återställning av områden med nerlagd zinkgruv-
drift, antal personer som har genomgått 
utbildningsprogram om elförsörjning, antal 
byggda jordvallar för insamling och infiltration 
av regnvatten.  Det är svårare att redovisa 
effekter, både på kort och på lång sikt. Det finns 
dock ett antal exempel på insatser där effekter på 
kort och medellång sikt kan redovisas. Det 
handlar bland annat om minskat miljöfarligt 
utsläpp, stärkta landrättigheter och minskat antal 
konflikter kring land och naturresursanvändning 
i ett antal provinser, ökad stabilitet, fred och 
integration mellan länder i en region samt ökade 

inkomstnivåer från jordbruket på grund av för-
bättrad vattentillgång. 

Resultatredovisningen för de fyra länderna är 
omfattande och utgår från målen i de gamla 
strategierna. Det svenska utvecklingssamarbetet 
med länderna skiljer sig åt i flera avseenden. 
Regeringens bedömning är att det inom ramen 
för målen i samarbetsstrategierna har gjorts 
framsteg  som på sikt kan bidra till förbättrade 
levnadsvillkor för fattiga människor. 

Skrivelsen är en del i regeringens arbete för att 
förbättra styrningen och resultatredovisningen 
inom det svenska biståndet. Det återstår dock 
mycket arbete tills vi har ett resultatorienterat 
bistånd på alla nivåer och tills vi har etablerat ett 
arbetssätt som möjliggör systematiska bedöm-
ningar av resultatet av den verksamhet som 
Sverige stödjer. Regeringen behöver fortsätta 
arbetet med att förbättra styrningen av 
utvecklingssamarbetet genom realistiska och 
tydliga mål och Sida behöver snarast 
implementera systemet för insatsuppföljning 
som är under utveckling. 

3.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionens revisionsberättelse för samtliga 
biståndsmyndigheter 

Riksrevisionen har för Nordiska Afrikainstitutet 
och SADEV angivit revisionsberättelse utan 
anmärkning.  

För Folke Bernadotteakademin (FBA) har 
ingen anmärkning gjorts, däremot har Riks-
revisionen i sin rapport angett områden där för-
bättringar kan göras (Dnr 32-2009-0567). I 
rapporten nämns särskilt att FBA måste 
förbättra redovisningen av volymuppgifter och 
mer detaljerade kostnader för prestationer. 
Vidare måste FBA  göra en bättre jämförelse 
med insatser gjorda föregående år samt  förbättra 
underlag och kvalitetssäkring i resultat-
redovisningen. Riksrevisionen rekommenderar 
slutligen att FBA ser över hur årsredovisnings-
processen och utformningen av resultatredovis-
ningen hanteras för att kunna tydliggöra resultat 
av utförd verksamhet. Regeringen kommer att 
följa upp Riksrevisionens rekommendationer 
med FBA för att se till att bristerna åtgärdas. 
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För Sida har Riksrevisionen avgivit revisions-
berättelse utan anmärkning. Myndigheten har 
dock fått en  upplysning i revisionsberättelsen. 
Riksrevisionen använder en upplysning för att 
uppmärksamma läsaren om saker som är viktiga 
för att förstå årsredovisningen på rätt sätt. Den 
kan också användas för att lyfta fram något som 
är viktigt för revisionen, revisorns ansvar eller 
revisionsberättelsen. Riksrevisionen har följande 
upplysning när det gäller Sidas årsredovisning:  

 
Som framgår av årsredovisningen har Sida brister i 
den interna styrningen och kontrollen avseende 
bl.a. revision som kontrollmetod samt budgetering 
och uppföljning av förvaltningsanslaget. Bristerna 
har beskrivits i avsnittet om intern styrning och 
kontroll, men framgår även av årsredovisningen i 
övrigt.  

 
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen 
därigenom i allt väsentligt är rättvisande.  

Riksrevisionens övriga granskningar av Sida 
under 2009 

Riksrevisionen har genomfört ett flertal 
granskningar av Sida under 2009. I 
Riksrevisionens revisionsrapport (Dnr 32-2009-
0577) presenteras en samlad bedömning av 
granskningarna. I revisionsrapporten framgår att 
Sida fortfarande har väsentliga brister i sin valda 
metod att använda revisioner och granskningar 
som kontrollmetod i biståndsgivning. Sida utför 
inte tillräckliga bedömningar av risker i de 
enskilda insatserna, anpassar inte alltid inrikt-
ningen på revisionen utifrån genomförda risk-
analyser och vidtar inte åtgärder i tillräcklig 
omfattning när fel och brister har identifierats 
hos biståndsmottagarna. Sidas hantering av 
revision som kontrollmetod vid lämnande av 
budgetstöd och andra former av programstöd 
samt vid lämnande av stöd till insatser där medel 
fördelas i flera led uppvisar också brister i flera 
avseenden.  

Sidas rutiner för budgetering och uppföljning 
av förvaltningsanslaget har enligt Riksrevisionen 
uppvisat väsentliga brister under 2009. Detta har 
lett till för höga förvaltningskostnader och att 
Sida har fått ansöka om utökad anslagskredit hos 
regeringen.  

Riksrevisionen framför också att Sidas 
styrning och uppföljning av budgetstödets 

hantering uppvisar brister och att det saknas 
tydliga instruktioner för hur Sida ska arbeta med 
beredning, kontroll och uppföljning av budget-
stöd. Riksrevisionen anser därför att det finns 
risk för att stödformen inte hanteras ändamåls-
enligt och enhetligt inom Sida.  

Riksrevisionen gör bedömningen att 
ovanstående brister är konsekvenser av att Sida 
inte har ett tillfredsställande system för intern 
styrning och kontroll. Sida bör prioritera och 
fortsätta arbetet med att stärka den interna 
styrningen och kontrollen  i enlighet med 
förordningen (2007:603) om intern styrning och 
kontroll.  

Riksrevisionens granskning av Sidas resultat-
bilaga till årsredovisningen visar därutöver att 
Sida ännu inte har ett system för resultatstyrning 
som möjliggör uppföljning av resultat på ett 
systematiskt sätt.   

Med anledning av bristerna har Sida fastställt 
en åtgärdsplan, inklusive en uppföljningsplan.   

Riksrevisionen har även granskat hur Sida 
hanterar stöd till kapacitetsutveckling samt 
regeringens styrning av detta stöd (RiR 2009:15, 
Dnr 31 2008-0394). Utgångspunkten för 
granskningen har varit Parisdeklarationens mål 
för ett effektivare bistånd och de internationella 
principer som OECD/DAC tagit fram för stöd 
till kapacitetsutveckling.  

Riksrevisionen bedömer att det utifrån Sidas 
beslutsunderlag inte är möjligt att avgöra om 
Sidas stöd till kapacitetsutveckling går till rätt 
projekt eller om insatserna bidrar till att bygga 
upp statsförvaltningen långsiktigt. Sidas bedöm-
ningar anses på flera punkter vara ofullständiga. 
Bland annat framgår ofta inte mottagarens 
efterfrågan på stöd och insatserna saknar 
uppföljningsbara mål. Dessutom menar 
Riksrevisionen att det finns brister i Sidas 
institutionella lärande. Riksrevisionen menar 
vidare att regeringens samarbetsstrategier och 
övriga styrdokument inte ger Sida tillräcklig 
vägledning på flera punkter som är väsentliga för 
Sidas genomförande av kapacitetsutvecklings-
insatser.  

Regeringens åtgärder med anledning av 
Riksrevisionens granskningar 

Regeringen ser mycket allvarligt på att bristerna 
från Riksrevisionens granskning av årsredovis-
ningen 2008, då Sida erhöll revisionsberättelse 

15 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 7  

med invändning, kvarstår även 2009.  Regeringen 
har vidtagit ett flertal åtgärder för att säkerställa 
att Sida kommer tillrätta med bristerna i intern 
styrning och kontroll. 

Regeringen beslutade i juni 2009 om ett 
uppdrag till Sida (UF2009/42414/USTYR, 
UF2009/44284/PLAN) att vidta åtgärder för att 
komma tillrätta med de brister som 
Riksrevisionen uppmärksammat i den årliga 
revisionen och att myndigheten ska säkerställa 
att bristerna inte återupprepas i kommande 
granskningar. I uppdraget står vidare att Sida 
snarast ska införa system för att leva upp till 
bestämmelserna i förordningen om intern 
styrning och kontroll. Uppdraget resulterade i 
att Sida i januari 2010 redovisade en åtgärdsplan.   

I en skrivelse till regeringen hösten 2009 
begärde Sida en utökad anslagskredit för 2009 
(UF2009/74505/USTYR). Med anledning av 
bristerna i ekonomisk planering och uppföljning 
samt tidigare uppmärksammade brister i intern 
styrning och kontroll gav regeringen i november 
2009 Ekonomistyrningsverket (ESV) och Sida i 
uppdrag att förbättra och säkerställa den interna 
styrningen och kontrollen vid Sida. Som en del 
av uppdraget redovisade ESV i sin rapport Sidas 
arbete med intern styrning och kontroll (Dnr: 
10-1283/2009) ett antal konkreta förslag som 
syftar till att förbättra den interna styrningen 
och kontrollen på Sida. I uppdraget ingår även 
att Sida, med stöd av ESV, ska genomföra 
åtgärder i syfte att säkerställa en väl fungerande 
intern styrning och kontroll  inom Sida. 
Uppdraget ska i sin helhet vara slutfört och 
rapporterat den 31 mars 2011.  

I Sidas regleringsbrev för 
2010 (UF2009/83257/USTYR, UF2009/83256/
PLAN) beslutade regeringen att myndigheten 
under 2010 särskilt ska prioritera vissa uppgifter. 
Regeringen vill bl.a. att myndigheten vidtar 
nödvändiga åtgärder för att upprätthålla en 
effektiv organisation och säkerställa att myndig-
heten har en god intern styrning och kontroll, 
inklusive ett väl fungerande system för 
ekonomisk planering och uppföljning. 
Ytterligare en prioriterad uppgift är att säker-
ställa införandet av ett enhetligt mål- och 
resultatstyrningssystem. Sida ska under 2010 
löpande redovisa genomförandet av regeringens 
prioriteringar.   

Regeringen beslutade den 1 juli 2010 att 
tillsätta en överdirektör på myndigheten. 
Regeringen beslutade dessutom att Sida ska ledas 

av en styrelse. Myndighetens ansvar har tydlig-
gjorts i en ny instruktion. Den 27 maj 2010 utsåg 
regeringen  en vikarierande generaldirektör. En 
central utmaning för Sidas nya ledning är  bl.a. 
att säkerställa en god intern styrning och 
kontroll samt att tillse att beslut om åtgärder för 
att komma tillrätta med uppmärksammade 
brister får genomslag. Regeringen kommer noga 
att följa myndighetens arbete i dessa frågor.  

Regeringen beslutade den 10 juni 2010 om 
nya riktlinjer för samarbetsstrategier för det 
bilaterala utvecklingssamarbetet 
(UF2009/90457/USTYR). Riktlinjerna ska till-
lämpas vid utarbetande, genomförande och 
uppföljning av samarbetsstrategier. I riktlinjerna 
förtydligas bl.a. hur Sida ska genomföra kapaci-
tetsutvecklingsinsatser.  

När det gäller Riksrevisionens kritik mot 
Sidas styrning och uppföljning av budgetstöd har 
regeringen i de  nya riktlinjerna tydliggjort 
vikten av att budgetstöd kombineras med 
åtgärder för att stärka kapacitetsutveckling, 
ansvarsutkrävande och finansiell kontroll. I linje 
med detta anser regeringen det väsentligt att det 
i samband med budgetstöd görs systematiska 
bedömningar av samarbetsländernas revisions-
kapacitet, uppföljningar av genomförda 
revisioner samt att systematiska riskbedöm-
ningar görs. I enlighet med de nya riktlinjerna 
ska Sida ta fram specifika anvisningar för han-
tering av såväl generellt budgetstöd som sektor-
budgetstöd. Sida bör i detta metodarbete, och 
bl.a. utifrån de åtgärdsplaner som Sida har tagit 
fram med anledning av Riksrevisionens gransk-
ningar, närmare precisera hur Sida ska arbeta 
med beredning, kontroll och uppföljning av 
budgetstöd. Sida bör så långt det är möjligt ge 
vägledning för hur bedömningar ska göras och 
vad bedömningarna ska fokusera på.  

Därmed anser regeringen att rapporten 
(RiR 2009:15, Dnr 31 2008-034) är färdig-
behandlad. Regeringen kommer löpande att följa 
upp Sidas genomförande av insatser inom detta 
område. 
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3.6 Politikens inriktning 

3.6.1 Ett effektivt och generöst bistånd 
som en del av en samstämmig 
utvecklingspolitik 

Det långsiktiga målet om att utrota fattigdom 
och förtryck är långt ifrån uppnått. Vi har ett 
moraliskt ansvar att stödja människor i utsatthet 
och fattigdom. 2010 års toppmöte om FN:s 
millenniemål har med största tydlighet visat att 
världens insatser behöver intensifieras för att 
millenniemålen ska nås och fattigdomen ska 
halveras till 2015.  

Sverige ska även fortsatt ska ha en ambitiös 
utvecklingspolitik och ett generöst bistånd. 
Regeringen avser stärka Sveriges bidrag till 
millenniemålen bland annat genom ett tydligt 
fattigdomsfokus där de fattigaste länderna och 
människorna prioriteras, särskilt i Afrika. En 
särskild satsning för att motverka barnadödlighet 
och mödradödlighet och främja hälsa, utbildning  
och ungas entreprenörskap lanseras under 2011.  

Kampen mot fattigdom i dess olika uttryck är 
inte bara det överordnade målet för det svenska 
utvecklingssamarbetet utan också en central 
utgångspunkt för den samlade svenska utveck-
lingspolitiken, det vill säga summan av utveck-
lingssamarbetet och samstämmighetspolitiken. 

Regeringens samlade utvecklingspolitik 
uttryckt i politiken för global utveckling, PGU, 
(Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global 
utveckling, prop. 2002/03:122, samt Globala 
utmaningar – vårt ansvar, skr. 2007/08:89) inne-
fattar ett effektivt utvecklingssamarbete och en 
samstämmighetspolitik som syftar till att säkra 
utvecklingshänsyn i Sveriges samlade agerande. 
Politiken för global utveckling ger alla statliga 
aktörer i uppdrag att, inom ramen för egna 
områdesspecifika målsättningar, söka vägar för 
att stärka det svenska bidraget till en rättvis och 
hållbar global utveckling. 

Ett effektivt utvecklingssamarbete av hög 
kvalitet är en förutsättning för att Sverige ska 
kunna bidra till att skapa förutsättningar för 
fattiga människor att själva förbättra sina 
levnadsvillkor. 

Utvecklingssamarbetet har även en viktig 
uppgift att bidra till ansträngningarna att 
förstärka utvecklingseffekterna av den samlade 
svenska utvecklingspolitiken.  

Sverige bidrar internationellt med svenska 
erfarenheter av PGU men har också mycket att 
lära av vad andra aktörer gör. EU:s arbete med 
Policy Coherence for Development (PCD) 
granskas under 2011 då EU:s tredje rapport om 
PCD presenteras av Europeiska kommissionen. 
Sverige verkar för att rådet beslutar om tydlig 
vägledning om hur arbetet med PCD kan stärkas 
för att bättre bidra till ökad samstämmighet i 
EU:s samlade politik. 

Sverige samarbetar inom OECD kring 
samstämmighet för utveckling. Sverige stödjer 
OECD, bl.a. i ett arbete med att utveckla 
metoder för att göra konsekvensbedömningar 
hur OECD-ländernas politik påverkar utveck-
lingsländer. 

3.6.2 Ett modernt och 
verklighetsanpassat bistånd 

Regeringens tre tematiska prioriteringar   

Regeringen har valt att särskilt prioritera tre 
tematiska områden under mandatperioden: 
demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och 
klimat samt jämställdhet och kvinnors roll i 
utveckling. De markerar en tydlig 
ambitionshöjning där Sverige har ett särskilt 
mervärde och bedöms kunna påverka utveck-
lingen i önskvärd riktning. De tematiska priori-
teringarna ligger fast. De utgör grundläggande 
förutsättningar för att stimulera utvecklingens 
drivkrafter. Avsaknad eller brist inom något av 
områdena utgör ett allvarligt hinder för utveck-
ling. Prioriteringarna får genomslag i valet av 
sektorer inom det bilaterala utvecklingssam-
arbetet, i kanalval och dialogarbete inom det 
multilaterala utvecklingssamarbetet och i den 
ämnesstrategiska inriktningen på globala utveck-
lingsinsatser. Därutöver kommer priori-
teringarna till uttryck i särskilda satsningar. 

Regeringens engagemang för den tematiska 
prioriteringen demokrati och mänskliga rättig-
heter är fortsatt högt motiverat. De senaste 30 
åren har antalet auktoritära stater minskat 
betydligt, samtidigt som nya demokratier vuxit 
fram. För första gången i historien dominerar 
den konstitutionella representativa demokratiska 
styrelseformen i världen. Samtidigt är utveck-
lingen inte lika positiv överallt och de senaste 
åren har det kommit oroande signaler som tyder 
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på att demokrati och politisk frihet snarast 
minskar i världen.  

Det demokratiska samhället med mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer som grund 
måste ständigt hävdas. Övergrepp och andra 
brott mot de mänskliga rättigheterna, ökad 
misstro mot politiska partier och valda före-
trädare, ett hårdnande klimat för civilsam-
hällesorganisationer i många länder, kränkningar 
av kvinnors rättigheter i konfliktsituationer och 
bristande rättssäkerhet är allvarliga utvecklings-
hinder och har på många håll försvagat den 
demokratiska utvecklingen. 

Nya givare ökar i betydelse i många utveck-
lingsländer, även sådana som inte har 
demokratiska värden eller mänskliga rättigheter 
som normativ grund. Det ställer stater och det 
internationella samfundet samt andra aktörer 
inför nya utmaningar och kraven på att betona 
vikten av demokrati och mänskliga rättigheter 
ökar.  

Sverige tillämpar en mångdimensionell syn på 
fattigdom, som inkluderar brist på valmöjlig-
heter, frihet, rättigheter och politisk makt. 
Demokratisering byggs inifrån och underifrån, 
av enskilda människor som agerar tillsammans. 
Men utvecklingen av demokrati kan och bör 
stödjas utifrån. I ett land som präglas av politisk 
frihet kan kraft frigöras för sociala förändringar 
och för ekonomisk utveckling. 

Regeringen antog 2010 en ny policy för 
demokratisk utveckling och mänskliga rättig-
heter, Förändring för frihet. Genom policyn höjs 
ambitionerna och arbetet förtydligas. En central 
utgångspunkt är att de mänskliga rättigheterna är 
universella, ömsesidigt samverkande och 
odelbara. Regeringen konstaterar att respekten 
för de olika opinionsfriheterna (tanke-, samvets-, 
religions-, yttrande-, åsikts-, förenings- och 
mötesfrihet) utgör en stomme i det demokrati-
främjande arbetet. Regeringen lyfter särskilt 
fram i) medborgerliga och politiska rättigheter 
ii) demokratins och rättsstatens institutioner och 
procedurer, inklusive partisystem, parlament och 
valprocesser samt iii) demokratiseringens 
aktörer som centrala i det svenska demokrati-
biståndet. Regeringens grundläggande 
ställningstaganden avseende rättighets-
perspektivet och dess genomförande gäller för 
hela utvecklingssamarbetet, oavsett sektor. 

De särskilda insatserna för demokratisering 
och yttrandefrihet fortsätter och utökas. 
Försvarare av demokrati och mänskliga rättig-

heter uppmärksammas och ges stöd. Regeringen 
förstärker de särskilda insatserna för demokrati-
sering och yttrandefrihet, som därmed uppgår 
till 150 miljoner kronor för 2011. Regeringen 
avsätter också särskilda medel för insatser för 
ökad yttrandefrihet inom ramen för globala 
utvecklingsinsatser. 

 Insatser som bidrar till att medborgare i 
ökande grad kan ställa krav på och utkräva 
ansvar av sina valda företrädare lyfts fram i sats-
ningen, inklusive insatser inom e-förvaltnings-
området på både central och lokal nivå. 
Satsningen lägger vidare tyngd vid den betydelse 
som Internet och annan kommunikations-
teknologi kan ha för att främja åtnjutandet av de 
mänskliga rättigheterna.   Demokratiseringens 
aktörer, som civilsamhällesorganisationer och 
partier, det fria kulturlivet samt medias roll för 
demokratisering prioriteras, liksom demokratins 
institutioner, exempelvis folkvalda församlingar 
och parlament.  

EU:s demokratistöd ska utvecklas och 
förstärkas, i enlighet med de rådsslutsatser som 
beslutades av EU:s utrikes- och bistånds-
ministrar under det svenska ordförandeskapet 
2009. Mellanstatlig dialog om demokrati ska 
stimuleras. 

Det finns nu också momentum i FN i form av 
en uttalat höjd ambition att integrera mänskliga 
rättigheter i FN:s utvecklingssamarbete. Sverige 
välkomnar detta initiativ och kommer att följa 
denna frågas utveckling, särskilt inom UNDP, 
som har ett brett mandat inom demokratisk 
samhällsstyrning. Sverige har medverkat till att 
en särskild representant för generalsekreteraren 
för frågor som handlar om att stoppa våld mot 
barn inrättats. Sverige stödjer uppbyggnaden av 
kontoret och kommer fortsatt att stödja detta 
arbete. 

Regeringens satsning inom den tematiska 
prioriteringen miljö och klimat fortsätter och 
reflekterar delvis vissa av de åtaganden industri-
länderna, EU och Sverige gjort i och med 
Köpenhamnsöverenskommelsen (Copenhagen 
Accord). Policyn för miljö- och klimatfrågor i 
utvecklingssamarbetet, som regeringen antog 
under 2010, är vägledande och ska, liksom alla 
policyer, tillämpas i bl.a. strategier för sam-
arbetet med länder, regioner och organisationer 
samt i Sveriges ståndpunkter inom EU och det 
multilaterala systemet. Policyn slår fast att 
verksamheten ska inriktas på förbättrad miljö, 
hållbart nyttjande av naturresurser och stärkt 
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motståndskraft mot miljöpåverkan och klimat-
förändring i utvecklingsländer samt ha begränsad 
klimatpåverkan. 

Miljö- och klimatförändringar har störst 
påverkan på människor som lever i fattigdom. 
Fattiga människor som bor i slumområden, på 
landsbygden eller i avlägsna områden kan vara 
särskilt utsatta och kvinnor samt barn drabbas 
oftast värst.  

En väl fungerande förvaltning och lagstiftning 
avseende miljö- och klimataspekter i utveck-
lingsländer gynnar människor som lever i fattig-
dom och har stor betydelse för fattigdoms-
bekämpning. Genom att bidra till goda miljö-
förhållanden ökar möjligheterna till ekonomisk 
tillväxt och välfärd och därmed indirekt till 
trygghet, social jämlikhet, jämställdhet och fred. 
Fungerande och motståndskraftiga ekosystem, 
som tillhandahåller både skydd mot klimat-
förändringar och miljökatastrofer, och tjänster 
som bidrar till en diversifierad försörjning, är en 
viktig komponent för att stärka motståndskraft 
och utvecklingspotential hos människor som 
lever under fattiga förhållanden. Kunskapen och 
verktygen för att integrera biologisk mångfald i 
utvecklingssamarbetet och fattigdomsbekämp-
ningen behöver förbättras och tillgängliggöras. 
Arbetet inom UNEP (United Nations 
Environment Programme) med att etablera en 
mellanstatlig kunskapsplattform om biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) bör 
därför stödjas. Anpassning till 
klimatförändringens effekter och katastrofrisk-
reducering är avgörande för utvecklingsländernas 
möjlighet att möta den dubbla utmaning som 
klimatförändringen och fattigdom utgör. 
Anpassningsåtgärder krävs bl.a. inom områden 
som vatten, fiske, jord- och skogsbruk, hälsa, 
infrastruktur, energi, industri och stads-
utveckling. En övergripande prioritering för 
utvecklingssamarbetet avseende miljö och klimat 
är att öka utsatta människors och länders för-
måga till anpassning och riskhantering.  

Tillgång till energi, livsmedel och vatten av 
god kvalitet är grundläggande förutsättningar för 
ekonomisk och social utveckling. Klimat-
förändringarna riskerar dock att påverka till-
gången negativt. Förbättrad energi- och vatten-
försörjning, grön ekonomi och i möjligaste mån 
hållbara, koldioxidsnåla lösningar, tryggad livs-
medelsförsörjning, integrerad vattenresurs-
hantering och förbättrad förvaltning är därför 

prioriterade frågor i det svenska utvecklingssam-
arbetet.  

Skogen producerar viktiga ekosystemtjänster 
och kan spela en betydelsefull roll för att 
begränsa klimatförändringarna. Ett hållbart 
skogsbruk kan också bidra till katastrofrisk-
reducering och underlätta anpassning till 
klimatförändringarna. Under 2010 gick Sverige 
med i REDD+ partnerskapet (Reduced 
Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation in Developing Countries and the 
role of conservation, sustainable management of 
forests and enhancement of forest carbon stocks 
in developing countries). Sverige kommer under 
2011 och 2012 att fortsätta att spela en aktiv roll 
för att utveckla former för det internationella 
samarbetet kring REDD+. Även åtgärder inom 
jordbruket kan bidra till minskade växthusut-
släpp. 

Betydande klimatfinansiering kanaliseras 
genom de multilaterala utvecklingsbankerna och 
genom särskilda fonder som bankerna förvaltar. 
Nya fonder sätts även upp inom FN:s ram. 
Sverige deltar aktivt i diskussionerna för att 
kunna påverka framväxten och utformningen av 
den nya klimatfinansieringsarkitekturen. För att 
främja effektivitet och ändamålsenliga strukturer 
kommer Sverige att fortsatt verka för att miljö- 
och klimatfrågor i högre grad ska integreras i 
utvecklingsbankernas och FN:s, framförallt 
UNDP:s kärnverksamhet. Sverige har redan 
lämnat ett bidrag till Anpassningsfonden. 

 Sverige kommer med kraft att fortsätta driva 
på så att reformerna av den Globala miljö-
faciliteten (GEF) gör att insatserna bättre svarar 
mot utvecklingsländernas behov och bidrar till 
stärkt miljöförvaltning i utvecklingsländerna.  

Regeringens fyraåriga klimatsatsning i 
biståndet fortsätter under 2011 med målet att på 
effektivaste sätt bidra till långsiktigt anpass-
ningsarbete främst i de fattigaste länderna samt 
att bidra till utvecklingsländers åtgärder för att 
begränsa sin klimatpåverkan. År 2011 betalas 
drygt 1,3 miljarder kronor ut inom ramen för 
klimatsatsningen. Genom en ökning av medlen 
till miljölån stärks miljöprofilen i biståndet 
ytterligare. Regeringen ökar även stödet till 
vatteninsatser inom ramen för globala utveck-
lingsinsatser. 

Regeringens arbete med att främja 
jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i 
det  svenska utvecklingssamarbetet fortsätter. 
Styrningen och uppföljningen av arbetet 
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förstärks genom en ny policy och att metoder 
och system utvecklas för bättre uppföljning av 
insatsernas genomslag och resultat i samarbets-
länderna. Hög prioritet ges dessutom genom-
förandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 
om kvinnor fred och säkerhet i länder i konflikt- 
och postkonfliktsituationer, i enlighet med 
Sveriges  handlingsplan för arbetet 2009–2012.  

Merparten av de människor som lever i den 
djupaste fattigdomen i världen är kvinnor och 
flickor. Kvinnor har generellt sett lägre 
inkomster än män och förfogar sällan över egen 
egendom och kapital, men står samtidigt ofta för 
livsmedelsförsörjningen och utgör en majoritet 
av arbetskraften inom jordbruket. De ansvarar 
ofta för både avlönat och oavlönat arbete 
inklusive vårdande arbete i hemmet. Fattigdom 
tenderar att förstärka könsdiskriminering och 
ojämlika relationer mellan könen. Detta i sin tur 
påverkar kvinnors och flickors hälsa negativt och 
hindrar att de kan utbilda sig och delta i 
ekonomisk och politisk verksamhet. Kvinnor 
och flickor ses inte heller som förändrings-
aktörer och som drivkrafter i samhällsutveck-
lingen i samma utsträckning som män och 
pojkar.  

Fattigdomen minskar när kvinnor deltar i 
ekonomin och har tillgång till resurser och 
tillträde till fungerande marknader. Kvinnor 
måste därför ha god hälsa, inklusive sexuell och 
reproduktiv hälsa, och ges möjlighet att försörja 
sig oavsett civilstatus. Detta innebär att 
investeringar i och stöd till näringslivsutveckling 
för kvinnor i samarbetsländerna är centralt. 
Kvinnors yrkesfärdigheter och möjligheter att 
starta och driva företag måste stärkas och köns-
diskriminering på arbetsmarknaden måste 
motverkas. Utveckling av näringslivet i partner-
länder är av stor vikt både för kvinnors 
entreprenörskap och för deras möjlighet till 
lönearbete med anständiga villkor. 

En mycket viktig del i arbetet är att undanröja 
juridiska och kulturella hinder för kvinnors 
äganderätt, tillgång till naturresurser, lika rätt vid 
skilsmässa och vad gäller arv och icke-
diskriminering på arbetsmarknaden. Kvinnors 
tillgång till hållbara energikällor ska också 
främjas.  

Jämställdhet är inte enbart en kvinnofråga 
utan omfattar såväl män och kvinnor som pojkar 
och flickor. Attityder och värderingar kring 
könsroller och fördelningen av makt upprätt-
håller könsdiskriminering. Det tar sig bl.a. 

uttryck i könsförtryckande beteenden, 
exempelvis olika former av könsrelaterat våld 
mot kvinnor och flickor inklusive det utbredda 
sexuella våldet och andra kränkningar av deras 
sexuella och reproduktiva rättigheter. Arbetet 
måste därför riktas till såväl fattiga kvinnor och 
flickor, män och pojkar, som till insatser som 
syftar till att förändra institutioner, samhälls-
strukturer, normer och attityder.  

Sverige verkar för att ett jämställdhets-
perspektiv integreras i FN-organens verksamhet 
och har arbetat för att en ny organisation för 
FN:s jämställdhetsarbete etablerades av 
generalförsamlingen i juni 2010. Organisationen, 
UN Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women), ska 
påbörja sin verksamhet den 1 januari 2011. 
Sverige kommer att ge ett särskilt stöd till den 
nya jämställdhetsorganisationen och lägga kraft 
på att delta i utformningen av verksamhetens 
inriktning. Vidare stödjer Sverige FN:s general-
sekreterares särskilde representant för frågor 
som handlar om att stoppa det sexuella våldet i 
konflikt- och postkonfliktsituationer. Stödet till 
FN:s befolkningsfond UNFPA fortsätter och 
ökar jämfört med 2010. 

Sverige verkar även aktivt för att utvecklings-
bankerna bättre integrerar ett tydligt 
jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Ett 
konkret resultat av detta är att jämställdhet 
kommer att utgöra ett särskilt tema för Interna-
tionella utvecklingsfonden (IDA) under 
perioden 2011–2014 och för Världsbankens 
World Development Report 2012. 

Sverige kommer att vara engagerad i uppfölj-
ningen av handlingsplanen för 2010–2015 för 
jämställdhet inom EU:s utvecklingssamarbete 
som nyligen antogs av rådet.  

Förstärkta insatser för att nå millenniemålen 

Fortsatt satsning på minskad mödradödlighet 
Som ett uttryck för regeringens tematiska 
prioritering jämställdhet och kvinnors roll i 
utveckling fortsätter 2011 regeringens satsning 
på det femte millenniemålet. Syftet är att bidra 
till att minska mödradödligheten med tre fjärde-
delar fram till 2015 genom förbättrad mödra-
hälsovård och förstärkning av sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  
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Förstärkt fokus på barn och ungdomar  
För att ytterligare förstärka regeringens arbete 
för fattigdomsminskning gör regeringen en 
särskild satsning inriktad på barn och ungdomar. 
Satsningen uppgår till 500 miljoner kronor och 
fokus ligger på barn och ungdomars rätt till 
hälsa, utbildning och sysselsättning. 

Den grundläggande utgångspunkten för 
satsningen på barn och ungdomar  är regeringens 
önskan om att ytterligare förstärka  Sveriges 
bidrag till uppfyllandet av millenniemålen. 
Vägledande är också FN:s konvention om 
barnets rättigheter och dess fyra grundläggande 
principer. Samtliga millenniemål är relevanta för 
satsningen, särskilt mål 1 om att minska fattig-
domen i världen, mål 2 om såväl flickors som 
pojkars tillgång till grundutbildning och mål 4 
om att minska barnadödligheten. Satsningen har 
också kopplingar till Sveriges arbete för mål 5 
vars syfte är att bidra till  minskad mödra-
dödlighet, vilket också har positiva effekter för 
barns hälsa och utveckling. 

Satsningen kommer bl.a. att fokusera på 
minskning av barnadödlighet genom åtgärder för 
att förebygga och bekämpa diarré och sjukdomar 
orsakade av förorenat vatten och bristande 
sanitet. Ökat stöd till forskning om fattigdoms-
relaterade sjukdomar, som främst drabbar barn, 
kommer också på sikt att bidra till minskning av 
barns ohälsa. 

Regeringens bedömning är att multilaterala 
och andra internationella aktörer liksom svenska 
civilsamhällesorganisationer är effektiva kanaler 
för satsningens genomförande. Svenska 
civilsamhällesorganisationer har ett brett 
kontaktnät över hela världen och stor kunskap 
och erfarenhet från arbete med barns rättigheter 
i utvecklingsländer inom olika sektorer och 
områden, såsom hälsa, utbildning, demokrati 
och mänskliga rättigheter samt jämställdhet.  

Regeringen ökar även det svenska bidraget till 
flera multilaterala organisationer jämfört med 
2010, bland annat till UNDP, UNICEF och 
WFP, vilket ytterligare stärker det svenska 
bidraget till millenniemålen och de tematiska 
prioriteringarna. 

Utvecklingens drivkrafter  

Ekonomisk tillväxt är avgörande för utveckling, 
ökat välstånd och fattigdomsminskning. Det 
finns inga exempel på länder som framgångsrikt 

bekämpat fattigdom utan långvarig och stabil 
ekonomisk tillväxt. 

Ur ett historiskt perspektiv är emellertid 
utveckling och välstånd inte att betrakta som ett 
naturligt tillstånd. Det är först de senaste 150 
åren som, till en början ett fåtal men efter hand 
allt fler, länder och individer har lyckats lyfta sig 
ur fattigdom genom hög och uthållig tillväxt. 

Hög och uthållig tillväxt är resultatet av en 
landspecifik kombination av  interna och externa 
tillväxtfrämjande faktorer som kan replikeras. 
Erfarenheterna visar att en marknadsekonomi, 
där relativpriser får fungera som huvud-
mekanism för fördelning och utnyttjande av 
resurser, är det ekonomiska system som bäst 
skapar förutsättningar för uthållig tillväxt. 

Under 2010 har regeringen antagit en policy 
för ekonomisk tillväxt i utvecklingssamarbetet. I 
den konstaterar regeringen att för att skapa god 
utveckling krävs att tillväxten är långsiktigt 
hållbar, både ekonomiskt, socialt och miljö-
mässigt och att den präglas av en relativt jämn 
fördelning och därmed bidrar till minskad fattig-
dom. Störst effekt uppnås när fattiga människor 
ges möjlighet att delta i, bidra till och dra nytta 
av ekonomisk tillväxt.  

Drivkrafterna bakom en långsiktigt hållbar 
tillväxt är många och skiljer sig till viss del åt 
mellan länder. En gemensam förutsättning är 
dock existensen av ett tillväxtfrämjande institu-
tionellt ramverk. I det inbegrips makro-
ekonomisk och social stabilitet, ett starkt rätts-
väsende samt öppenhet för handel och utländska 
direktinvesteringar. Handel kan bidra till ökad 
konkurrens, stordriftsfördelar genom tillgång till 
nya marknader, förbättrad tillgång till konsum-
tions- och insatsvaror samt till ny teknologi.  Ett 
livskraftigt inhemskt näringsliv är centralt. 
Genom ökade förutsättningar för företagare och 
jordbrukare att handla med omvärlden förbättras 
deras möjligheter att kunna ta del av globali-
seringens fördelar. Ett finansiellt system som är 
stabilt och transparent skapar förutsägbarhet och 
incitament för investeringar i utvecklingsländer. 
Det bidrar på ett betydande sätt till att fattiga 
länder kan integreras i världsekonomin.  

Investeringar i infrastruktur, i humankapital 
såsom hälsa, utbildning och forskning samt 
teknisk utveckling, som ökar produktiviteten, är 
nödvändiga förutsättningar för uthållig tillväxt 
och utveckling. Hälsa och utbildning har en 
grundläggande betydelse för en hållbar social och 
demokratisk samhällsutveckling liksom för 
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ekonomisk tillväxt och effektiv fattigdoms-
bekämpning. Möjligheten till arbete och hållbar 
ekonomisk försörjning är ofta avhängig god 
hälsa och adekvat utbildning utifrån livscykelns 
varierade behov och villkor. Stärkta insatser för 
hälsa och utbildning är centralt för att nå 
millenniemålen. 

Barn och särskilt ungdomar är viktiga aktörer 
och för att tillvarata dem som en resurs för 
utveckling är tillgång till hälsa och utbildning 
liksom ungdomars möjligheter till meningsfull 
sysselsättning och företagande avgörande.  

I de flesta länder är den privata sektorn 
drivande i strukturomvandling och är 
ekonomins tillväxtmotor och därmed central för 
fattigdomsminskning. En växande privat sektor 
är också en förutsättning för ökade skatte-
intäkter som kan användas till investeringar i 
hälsa, utbildning och annan offentlig verksamhet 
som bidrar till fattigdomsminskning.  

 Jordbruk, skogsbruk och fiske är viktiga 
källor till försörjning och sysselsättning för 
fattiga människor på landsbygden. En trygg 
försörjning av livsmedel är en förutsättning för 
mänsklig aktivitet och utveckling. I dagsläget 
saknar ca 925 miljoner människor världen över 
en sådan grundläggande trygghet vilket inverkar 
menligt på såväl individens som samhällets 
situation och utveckling.  

I migration finns en stor potential för 
utveckling, både för den enskilda migranten och 
för dennes familj samt för ursprungslandet och 
för värdlandet. Bland annat bidrar migranters 
ekonomiska och sociala remitteringar till 
utvecklingsländer till utveckling och minskad 
fattigdom. 

Utvecklingshinder 

I många utvecklingsländer hämmas ovan nämnda 
drivkrafter av en rad hinder som gör att 
utveckling inte kommer till stånd eller sker i den 
takt som annars vore möjlig. Flera av dessa 
hinder har redan nämnts. 

Utdragna eller återkommande humanitära 
kriser undergräver redan uppnådda utvecklings-
vinster samtidigt som de omöjliggör för befolk-
ningen att skapa uthållig tillväxt. En 
naturkatastrof kan i ett enda slag, förutom att 
orsaka mänskligt lidande, rasera ett lands 
möjlighet till ekonomisk tillväxt. De globala 
humanitära behoven väntas i framtiden både öka 

och vara mer komplexa till sin natur. Antalet 
humanitära kriser orsakade av naturkatastrofer 
väntas stiga, delvis som en följd av degradering 
av ekosystem och klimatförändringar. Samtidigt 
ser vi en utveckling där väpnade konflikter, ofta 
interna, kan pågå i decennier och därmed skapa 
långvariga humanitära kriser inklusive utdragna 
flykting- och internflyktingsituationer. Trenden 
går i en riktning mot allt fler komplexa 
katastrofer där människor drabbas av både 
naturkatastrofer och väpnad konflikt.  

Krig och väpnade konflikter har  förödande 
konsekvenser för ekonomiska, demokratiska 
och sociala aspekter av en hållbar utveckling. 
Fattiga människor som lever i sådana situationer 
har mycket svårare att utkräva sina rättigheter 
och att få sina grundläggande behov tillgodo-
sedda. Att leva i ofrihet och under förtryck utgör 
i sig ett hinder för utveckling. 

Hiv och aids är andra allvarliga utvecklings-
hinder som hämmar både den sociala och 
ekonomiska utvecklingen, samtidigt som redan 
uppnådda utvecklingsframsteg riskerar att 
raseras. I länder med en utbredd epidemi leder 
den höga sjukdomsbördan till att tillväxten 
bromsas och i vissa fall även att ekonomin 
krymper. Trots framgångar i arbetet med att 
förebygga hiv och med att nå ut med broms-
mediciner till allt fler, nysmittas årligen miljoner 
människor över hela världen.  

Mer än 100 miljoner barn i världen går inte i 
skolan och närmare nio miljoner barn dör varje 
år före sin femte födelsedag. De flesta dör av 
undernäring eller sjukdomar som kunde ha före-
byggts, såsom diarré, malaria, mässlingen och 
lunginflammation. Flickor, barn i konflikt- och 
krissituationer,  barn med hiv och aids, föräldra-
lösa barn och barn som lever i svårtillgängliga 
områden är särskilt utsatta och i behov av skydd.  

Misshushållning av resurser och kapital utgör 
ett hinder för ekonomisk tillväxt och utveckling. 
Korruption inom den offentliga sektorn under-
gräver  statens ställning  och motverkar 
investeringar och handel. Effekter av korruption 
drabbar den fattiga delen av befolkningen i 
utvecklingsländer hårdast.  

Förstärkta insatser för att stimulera utvecklingens 
drivkrafter  

För att ytterligare stimulera utvecklingens 
drivkrafter har regeringen i denna budget valt att 
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särskilt fokusera på några tillväxtfrämjande 
områden. 

I regeringens policy för ekonomisk tillväxt i 
utvecklingssamarbetet anges tre fokusområden 
som särskilt viktiga för att främja ekonomisk 
tillväxt: stärkta förutsättningar för fattiga 
människor att delta i tillväxtprocesser, stärkta 
förutsättningar för utveckling av marknader och 
företagande och stärkt anpassningsförmåga till 
förändringar, hot och möjligheter. 

I följande avsnitt redogörs för de finan-
sieringskanaler som regeringen anser som 
särskilt viktiga för att främja ekonomisk tillväxt, 
dvs. Swedfund International AB, utvecklingslån 
och garantier samt samarbetet med utvecklings-
bankerna. Vidare redogörs för stödet till tryggad 
livsmedelsförsörjning och handel samt till 
innovativa insatser på områdena B4D (Business 
for Development) och ICT4D (Information and 
Communication Technology for Development), 
liksom det civila samhällets roll för 
fattigdomsminskning.  

 
Swedfund International AB  
Det statligt helägda bolaget Swedfund Inter-
national AB är en viktig aktör i arbetet för 
ekonomisk tillväxt och privatsektorutveckling i 
utvecklingsländerna. Genom att tillhandahålla 
riskkapital för investeringar i fattiga och 
konfliktdrabbade länder bidrar bolaget till fram-
växten av bärkraftiga företag där privat kapital 
inte kan mobiliseras på grund av politisk risk, 
outvecklad infrastruktur eller ett svagt inhemskt 
banksystem. På mer utvecklade marknader, t.ex. 
länder i Östeuropa som inte är EU-medlemmar, 
bidrar bolaget till att möta behovet av trans-
parenta och hållbara investeringsvillkor.  

De investeringar som möjliggörs med 
Swedfund som finansiär bidrar bl.a. till syssel-
sättning, utveckling av lokala marknader, teknik- 
och kunskapsöverföring, förädling av råvaror, 
lokal infrastruktur och ökade skatteintäkter. 
Swedfunds fokus på direkta aktieinvesteringar i 
företag möjliggör vidare för bolaget att aktivt 
kunna stötta utvecklingen av företagens 
verksamhet och inriktning på ett ansvarsfullt 
företagande (Corporate Social Responsibility, 
CSR). Därigenom läggs grunden för bärkraftiga 
och väl fungerande företag och ett livskraftigt 
inhemskt näringsliv som bygger på fattiga 
människors medverkan i att skapa ekonomisk 
tillväxt och hållbar utveckling. 

I syfte att ytterligare stärka Swedfunds bidrag till 
utveckling föreslår regeringen ett kapitaltillskott 
till Swedfund om 250 miljoner kronor (se avsnitt 
3.7). I linje med regeringens fokus på Afrika ska 
minst 80 procent av de medel som föreslås 
tillföras Swedfund, avse investeringar i Afrika. 

Utvecklingslån och garantier, inklusive miljölån 
Regeringen fattade våren 2009 beslut 
(förordning 2009:320) om reformerade 
instrument för finansiering av utvecklings-
insatser genom utvecklingslån och garantier. 
Systemet med utvecklingslån och garantier 
bygger på en kombination av två element: 1) en 
biståndsgåva förmedlad av Sida som villkoras av 
att motparten lånefinansierar en del av 
investeringen och 2) en garanti av lånet som vid 
behov ställs ut av Sida. Systemet är obundet och 
innehåller följaktligen inte krav om svenska 
leveranser.  

Generellt syftar de reformerade instrumenten 
till att den privata sektorn ska ta ett större ansvar 
för finansiering av utvecklingsinsatser, samtidigt 
som avsikten är att stärka de fattiga ländernas 
egna finansiella system och se till att resurserna 
allokeras effektivt. Utvecklingslån och garantier 
ska ses som komplement till andra mer 
traditionella biståndsinstrument. Därför är 
bedömningarna av förutsättningarna att använda 
dessa instrument nära kopplade till de processer 
som styr det långsiktiga bilaterala utvecklings-
samarbetet. 

I samband med ovan nämnda beslut infördes 
en ny facilitet, miljölån, för särskilda miljö- och 
klimatinsatser. Syftet med finansiering av miljö-
lån är att underlätta tillgången av kapital för 
finansiering av investeringar riktade mot miljö-
problem och effekter av klimatförändringar. 
Miljölån kan kanaliseras antingen bilateralt eller 
via särskilda fonder i främst regionala 
utvecklingsbanker. 

Användning av utvecklingslån och garantier, i 
såväl det bilaterala utvecklingssamarbetet som 
genom de multilaterala utvecklingsbankerna, 
bidrar till att göra biståndet mer katalytiskt och 
ökar förutsättningarna att involvera fler aktörer 
och resurser. Detta kan belysas med följande 
exempel: 

I en pågående insats i Bangladesh, vars syfte är 
att ge fattiga hushåll tillgång till miljövänlig 
energi, har Sida genom den nya miljölåne-
faciliteten, kopplat det svenska bidraget (65 
miljoner kronor) till lån från lokala mikro-
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finansorganisationer. Gåvan sänker lånebehovet 
för inköp av solpaneler till en nivå som möjliggör 
för fattiga hushåll att finansiera sina lån, 
samtidigt som mikrofinansorganisationernas 
risker blir ekonomiskt hanterbara. I detta fall är 
återbetalningstiden cirka tre år, med en total 
kostnad för energi och återbetalning av lånen 
som är lika stor eller lägre än de kostnader som 
hushållen tidigare hade för sina energibehov. 
Effekten väntas bli att även fattigare familjer som 
annars inte skulle ha haft denna möjlighet kan få 
tillgång till billig, tillförlitlig och förnybar energi 
med teknik som minskar koldioxidutsläppen.  

Genom att inte finansiera insatsen som en ren 
gåva utan istället utnyttja lokalt sparande och 
lokala mikrofinansorganisationer kan det 
svenska stödet användas för att subventionera 
insatsen och på det viset öka antalet familjer som 
kan få del av teknikväxlingen till billigare, renare 
och mer tillförlitlig energi. Förfarandet innebär 
att den svenska insatsen kan växlas upp från 
15 000 familjer till 140 000 familjer. Insatsen kan  
samtidigt komma att bidra till ett ökat 
förtroende mellan låntagare och långivare och 
därmed till en mer effektiv lokal finansiell sektor. 
Det svenska biståndet har därmed möjlighet att 
nå fler och resultera i en mer mångdimensionell 
utveckling och samtidigt bidra till en positiv 
miljöinriktad teknikväxling. 

Regeringens bedömning är att det 
reformerade låne- och garantiinstrumentet, 
under den korta tid det varit i bruk, visar på hur 
biståndet med relativt begränsade och enkla 
medel kan verka på ett katalytiskt och 
kostnadseffektivt sätt. Exemplet från Bangladesh 
visar också på hur lokalt engagemang och 
riskdelning mellan olika intressenter kan lösa 
fattiga människors primära behov. 
Miljöeffekterna får i detta sammanhang närmast 
ses som en bonus. 

För att möjliggöra en fortsatt utveckling och 
ökad användning av utvecklingslån och garantier 
i utvecklingssamarbetet bör den garantiram som 
riksdagen beviljar regeringen öka från 5 till 10  
miljarder kronor. Regeringen avser att öka 
medlen för miljölån från 200 till 
250 miljoner kronor. 

Sveriges stöd till  utvecklingsbankerna 
Genom omfattande långivning, rådgivning och 
teknisk assistans är utvecklingsbankerna centrala 
för att främja ekonomisk tillväxt. Bland annat till 
följd av ökade utlåningsvolymer under den 

ekonomiska krisen förhandlas kapitalökningar 
och påfyllnader av fonder för de fattigaste 
länderna inom Världsbanken, Afrikanska 
utvecklingsbanken och Interamerikanska 
utvecklingsbanken. Sverige kommer under 2011 
att ingå avtal för att fullgöra sina åtaganden inom 
flertalet av dessa påfyllnader. Som en del av 
uppföljningen av dessa kommer Sverige att fort-
sätta arbetet för åtgärder som ytterligare 
förbättrar bankernas förmåga att svara upp mot 
utvecklingsländernas synpunkter och behov. 

Sveriges stöd till tryggad  livsmedelsförsörjning och 
handel  
En säker ägande- och nyttjanderätt till jord-
bruks- och skogsmark samt till fiskevatten, 
tillgång till vatten och andra produktions-
resurser, fungerande marknader och 
infrastruktur samt tillgång till kapital och 
kunskap och teknologi – inte minst för små-
skaliga lantbrukare och kvinnor –  är exempel på 
viktiga element i en framgångsrik politik för 
global livsmedelsförsörjning. Sverige stödjer 
sådana insatser, både inom det bilaterala och 
multilaterala utvecklingssamarbetet samt genom 
EU.  

Den särskilda livsmedelssatsning om 
100 miljoner kronor mot hunger och under-
näring som initierades 2009 och följdes upp 
2010, fortsätter 2011 och ökar i belopp till 
225 miljoner kronor, varav en del avser 
livsmedelsforskning. Svenska insatser för 
tryggad livsmedelsförsörjning sker särskilt inom 
mark- och vattenfrågor, ökad produktivitet och 
hållbarhet inom jordbruket samt för att utveckla 
fungerande marknader.  

 Sverige deltar även i det pågående 
internationella arbetet, främst inom ramen för 
FN, för att minska antalet hungrande i världen. 
Inför en väntad ny höjning av livsmedelspriserna 
kommer Sverige att ge bidrag för att stärka 
beredskapen att mildra de kortsiktiga effekterna 
genom insatser på det humanitära området. 

Sverige vill att fler länder ska kunna ta del av 
de fördelar som det innebär att kunna verka på 
världsmarknaden och stödjer därför bl.a. 
kompetensuppbyggnad inom detta område. Det 
är viktigt, inte minst mot bakgrund av att många 
av de allra fattigaste människorna och länderna 
drabbades särskilt hårt av den ekonomiska 
krisen.  

Bristande resurser och kapacitet försvårar 
utvecklingsländernas möjligheter att ta del av 
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frihandelns positiva effekter. Sverige är 
pådrivande internationellt för att det handels-
relaterade biståndet ska öka och effektiviseras 
samt för att stärka fattigdomsperspektivet i 
detsamma.  

Stöd till innovativa insatser inom ICT4D och 
B4D 
Insikten att vi lever i en digitaliserad värld ska 
även avspeglas i biståndet. Informations- och 
kommunikationsteknologi för utveckling 
(Information and Communication Technology 
for Development – ICT4D) handlar om att i 
biståndet använda informationsteknologi för att 
bidra till ökade möjligheter till utveckling, 
entreprenörskap, ansvarsutkrävande, deltagande, 
tillväxt, frihet och kunskap. Biståndet kan handla 
om att skapa tillgång till informations- och 
kommunikationsteknologi genom att tillhanda-
hålla utbildning, infrastruktur, teknisk 
utrustning och internetuppkopplingar.  

Inom programmet B4D (Business for 
Development) eftersträvas nya former för dialog 
och samverkan med näringslivet. Målet är att 
tillsammans med företagen bidra till minskad 
fattigdom och miljöpåverkan, skapa fler och 
bättre jobb samt gynna tillväxt. Utgångspunkten 
för stödet inom detta verksamhetsområde är att 
stimulera näringslivsutveckling och entre-
prenörskap i utvecklingsländer. Inom B4D-
programmet är företags miljömässiga och sociala 
ansvar, offentligt-privat samarbete och socialt 
entreprenörskap exempel på fokusområden. 

 Regeringen har därför uppdragit till Sida att 
avsätta medel bl.a. för att möjliggöra innovation, 
kompetensförsörjning,  metod- och kapacitets-
utveckling inom ICT4D och B4D.  Vidare ska 
ICT4D inriktas mot områdena demokratisk 
utveckling och mänskliga rättigheter samt hälsa 
och utbildning.  

 
Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället  
Det civila samhällets aktörer har en nyckelroll 
för fattigdomsminskning och en särskild 
betydelse och potential för att bidra till 
demokratisk utveckling och ökad respekt för de 
mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. 
Därför genomförs en betydande del av svenskt 
bistånd i samarbete med civilsamhälles-
organisationer .  

I Sveriges policy för stöd till det civila 
samhället i utvecklingsländer lägger regeringen 

fast ett enhetligt förhållningssätt till det civila 
samhället inom svenskt utvecklingssamarbete. 
Det övergripande målet för stödet är: Ett 
livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle i 
utvecklingsländer som bidrar effektivt, med ett 
rättighetsbaserat arbete, till minskad fattigdom i 
alla dess dimensioner.  

Svenska civilsamhällesorganisationer spelar en 
central roll genom stödet till och samverkan med 
partnerorganisationer i utvecklingsländer. För 
att nå det övergripande målet ska stödet genom 
svenska civilsamhällesorganisationer, inom 
ramen för anslagsposten Stöd genom svenska 
organisationer i det civila samhället, inriktas på 
kapacitetsutveckling av civilsamhälles-
organisationer i utvecklingsländer för att dessa 
ska kunna arbeta på ett rättighetsbaserat sätt i 
sina roller som röstbärare och organisatörer av 
tjänster. Stödet ska bidra till demokratisering 
och ökad respekt för fattiga och diskriminerade 
människors mänskliga rättigheter inom aktuella 
sektorer. 

Regeringen arbetar kontinuerligt med att 
utveckla formerna för samråd med det civila 
samhällets organisationer. Det civila samhällets 
roll i utvecklingssamarbetet ska ytterligare 
tydliggöras.  

Stödet genom svenska organisationer i det 
civila samhället ökar, bland annat som en del av 
den riktade satsningen på barn och unga. 

Förstärkta insatser för att överbrygga 
utvecklingshinder 

Några utvecklingshinder ter sig särskilt 
angelägna att överbrygga med hjälp av det 
svenska biståndet: humanitära kriser, krig och 
väpnade konflikter, hiv/aids samt korruption. I 
följande avsnitt redogör regeringen för arbetet 
inom dessa områden.  

Sveriges humanitära engagemang  
Sverige kommer under 2011 förstärka det 
humanitära engagemanget för att möta växande 
humanitära behov. Regeringen satsar ytterligare 
700 miljoner kronor för att bistå fattiga i 
världens humanitära kriser. Under 2010 har 
regeringen fattat beslut om en ny policy för 
humanitärt bistånd. Det humanitära biståndet 
ska fortsatt vara behovsbaserat och Sverige ska 
aktivt bidra till att stärka det internationella 
humanitära systemets förmåga att snabbt, 
effektivt och på ett samordnat vis hantera 
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humanitära kriser. Sverige avser ytterligare 
betona vikten av internationellt samarbete och 
koordinering i samband med humanitära 
insatser.  FN:s ledande och samordnande roll ska 
värnas. Sverige ska fortsatt arbeta för respekten 
för och efterlevnaden av internationell humanitär 
rätt, liksom de grundläggande humanitära 
principerna om humanitet, opartiskhet, 
neutralitet och oberoende. Detta är särskilt 
viktigt i konfliktmiljöer så att humanitära 
aktörer under säkra förhållanden kan nå 
nödställda människor.   

För att minska utsattheten ska särskild vikt 
läggas vid åtgärder för att stärka katastrof-
beredskap och förebygga naturkatastrofers 
skadeverkningar. Sådana riskreducerande 
insatser ska utformas så att den lokala 
kapaciteten stärks. På så sätt kan det humanitära 
biståndet bidra till ett mer motståndskraftigt 
samhälle vilket i förlängningen också är utveck-
lingsfrämjande. Vidare ska Sverige verka för 
stärkt samspel mellan det humanitära  och det 
långsiktiga biståndet. 

Sveriges arbete i konflikt- och postkonfliktländer 
En stor del av det svenska utvecklingssamarbetet 
äger rum i länder i konflikt- och postkonflikt-
situationer, där fattigdomen ofta är som störst. 
Det innebär att biståndet genomförs i komplexa, 
riskfyllda och föränderliga miljöer. Ofta sker 
utvecklingsinsatserna parallellt med humanitära 
insatser och med en fredsbevarande närvaro där 
såväl militära som civila komponenter ingår.  

Sverige har lång erfarenhet av utvecklings-
samarbete i konflikt- och postkonflikt-
situationer, bl.a. från stöd till fredsprocesser och 
konfliktförebyggande i Afrika, Latinamerika och 
Mellanöstern. Trots att processerna har haft 
olika dynamik, olika utgång och skiftande 
förutsättningar för utvecklingssamarbetet finns 
tydliga lärdomar, däribland behovet av 
långsiktigt engagemang, risktagande, snabbhet 
och fokus på utsatta grupper. I kraft av att ofta 
betraktas som en opartisk aktör, har Sverige ofta 
en gynnsam position att lyfta känsliga frågor i 
dialog med samarbetsregeringar och andra 
samarbetsparter samt främja förtroende mellan 
parter. Under 2010 har regeringen antagit en ny 
policy för säkerhet och utveckling som lyfter 
fram och redogör för Sveriges ambitioner för 
fattigdomsbekämpning i konflikt och post-
konfliktländer. Sverige är även engagerat i det 
arbete med säkerhet och utveckling samt sårbara 

och sviktande stater som bedrivs inom EU, 
vilket kommer att konkretiseras i en handlings-
plan. 

Multilaterala aktörer är ofta särskilt viktiga i 
ett konfliktfyllt sammanhang. Sverige ger ett 
stort stöd till UNDP:s avdelning för  krisföre-
byggande och återhämtning (BCPR) samt till 
FN:s fredsbyggande fond (PBF), som båda 
bidrar till bl.a. tidig återuppbyggnad i post-
konfliktländer. Sverige kommer att fortsätta sitt 
arbete för att sårbara och sviktande stater ska ges 
särskild uppmärksamhet i utvecklingsbankernas 
verksamhet, bl.a. genom ökad andel personal i 
fält i dessa länder och genom förmånliga 
krediter. Samverkan och arbetsfördelning mellan 
bankerna och FN-organen är av särskild vikt i 
dessa länder. 

Hiv och aids – individen i fokus 
Kampen mot hiv och aids kommer fortsatt att 
vara en viktig del av Sveriges internationella 
arbete. Regeringen har genom en särskild policy 
för Sveriges internationella agerande på hiv- och 
aidsområdet skapat en plattform för effektiva 
svenska insatser. Målet för arbetet är minskad 
utsatthet för hiv och aids och ökade möjligheter 
till ett meningsfullt liv för de grupper som 
främst drabbas.  

Arbetet tar sin utgångspunkt i rättighets-
perspektivet och i fattiga människors perspektiv 
på utveckling och genomsyras av kravet på stärkt 
respekt för de mänskliga rättigheterna och ökad 
jämställdhet. Individen sätts i fokus. Med denna 
utgångspunkt uppmärksammas även barnens 
och unga människors samt sårbara gruppers 
behov av ökat stöd, synlighet och möjligheter att 
påverka sina levnadsvillkor. Det förebyggande 
arbetet samt lindrandet av de långsiktiga 
effekterna av hiv och aids ges särskild prioritet. 
En central plattform för genomförandet av 
policyn utgörs av Globala fonden för hiv och 
aids, tuberkulos och malaria. Sverige arbetar för 
en reform som gör att låginkomstländer med 
hög sjukdomsbörda i första hand ska komma i 
fråga för stöd. Sverige arbetar även för en 
översyn och reformering av systemet för 
styrning och ansvarsutkrävande i fondens 
verksamhet. Vidare verkar Sverige för att FN:s 
gemensamma program mot hiv och aids – 
UNAIDS – fortsätter att stärka sitt preventions-
arbete, med särskilt fokus på jämställdhet och 
SRHR. 
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Sverige agerar för en effektiv respons på hiv och 
aids, men också för ett effektivare utnyttjande av 
de medel som ställs till förfogande. För detta 
krävs både att hiv och aids i ökad grad blir del av 
länders samlade satsningar på hälsa, särskilt 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, att 
de drabbade ländernas egna insatser ökar samt 
att det internationella stödet samordnas bättre. 

 Effektiva åtgärder mot hiv och aids kräver ett 
aktivt engagemang av ett stort antal aktörer – 
statliga och icke-statliga – i Sverige och 
internationellt. En samsyn är nödvändig i 
agerandet och insatserna måste utgöra stöd för 
de drabbade ländernas egna prioriteringar, planer 
och program. Ett ansvarsfullt ledarskap krävs, 
både på det politiska planet och inom det civila 
samhällets organisationer. Erfarenheter visar att 
sådant ledarskap är nödvändigt för att lyckas i 
kampen mot hiv och aids. Hiv och aids är därför 
en viktig dialogfråga för Sverige, såväl på politisk 
nivå som i det löpande arbetet.  Regeringen har i 
samarbete med RFSU och Sida utvecklat ett 
referensmaterial till stöd för dialoger om hiv och 
aids och andra SRHR-frågor. Informationen till 
ambassadörer om SRHR med utgångspunkt i 
detta material genomfördes under våren 2010 
och detta arbete kommer att följas upp med 
ambassaderna. En strategi för särskilda hiv/aids 
insatser i Afrika kommer att tas fram under 
2010. 

Sveriges agerande för aktiv korruptions-
bekämpning 
Fattigdom, brist på demokrati och korruption 
går ofta hand i hand. Korruption är på samma 
gång både ett uttryck  för och en följd av under-
utveckling. Det är därför ett faktum att de flesta 
av de länder som får bistånd också hör till 
världens mest korrupta länder enligt 
Transparency International. 

Regeringen avser att stärka arbetet med anti-
korruption bl.a. genom att i högre utsträckning 
lyfta fram korruptionsfrågorna och ställa krav i 
dialogen med våra samarbetspartners. Sverige ska 
agera vid minsta misstanke om korruption och 
säkerställa att det inom biståndsförvaltningen 
finns robusta och tydliga system för att hantera 
misstankar om korruption. En aktiv 
korruptionsbekämpning kräver samverkan 
mellan stater och medborgare, mellan olika 
institutioner och aktörer. Frimodiga och 
granskande medier, starka självständiga 
nationella revisionsinstitutioner och möjligheter 

till ansvarsutkrävande i parlamentet, liksom ökad 
transparens och rätt till information är grund-
läggande komponenter. Sverige ska bli bättre på 
att samarbeta med andra för att förebygga och 
bekämpa korruption, exempelvis genom sam-
arbete mellan rättsvårdande myndigheter.   

Genom uppdrag i regleringsbrevet  säker-
ställer regeringen nu att Sida har en stark och 
självständig funktion för hantering av 
korruptionsfrågor, inklusive ett s.k. whistle-
blower system. Utrikesdepartementet kommer 
att skapa en liknande funktion för misstankar 
om oegentligheter bl.a. gällande de delar av 
biståndet som departementet ansvarar för. 

En aktiv korruptionsbekämpning kräver 
insatser som kan bidra till att komma till rätta 
med brist på insyn och ansvarsutkrävande. När 
det gäller att bidra till ökad insyn handlar det 
t.ex. om att synliggöra givarstöd och offentliga 
budgetar, stärka oberoende revisioner, främja 
offentlighetsprincipen och skapa system för 
transparenta upphandlingar. Att skapa möjlig-
heter till ansvarsutkrävande handlar t.ex. om att 
stärka fria medier, ett oberoende rättsväsende 
och ett aktivt civilsamhälle, men också om att 
skapa tekniska förutsättningar för informations-
utbyte och granskning med hjälp av 
informations- och kommunikationsteknologiska 
tjänster. Ett regionalt antikorruptionspaket för 
Afrika utformas under 2011 inom ramen för den 
regionala Afrikastrategin. 

Den privata sektorn och näringslivet – såväl 
lokala som internationella företag – har en viktig 
roll att spela för att motverka korruption i 
utvecklingsländer. Genom ett ansvarsfullt före-
tagande kan näringslivet bidra till ökad öppenhet 
och konkurrens vad gäller upphandlingar samt 
en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
tillväxt. Det av regeringen nybildade Rådet för 
näringsliv och utveckling (NU), med syfte att ta 
tillvara det svenska näringslivets erfarenheter och 
kompetens, kommer att få en viktig funktion i 
att främja ekonomisk tillväxt genom ett 
ansvarsfullt företagande i utvecklingsländer.  

Sverige har tillträtt FN-konventionen mot 
korruption och deltar i en rad andra initiativ mot 
korruption, såväl multilaterala som  företags-
relaterade. Det omfattar ett aktivt deltagande i 
arbetsgrupper inom ramen för FN-
konventionen mot korruption (UNCAC) – 
framför allt i den grupp som ansvarar för 
översyn av parternas tillämpning av 
konventionen genom den mekanism som kom 
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på plats under Sveriges ordförandeskap i EU 
hösten 2009. Sverige stödjer detta finansiellt 
genom sitt bidrag till FN:s organ mot droger 
och brottslighet, UNODC.  

Därtill kommer deltagande i arbetet med 
förebyggande åtgärder, tekniskt bistånd samt 
återställande av tillgångar – ett område där 
Sverige också bidrar till det s.k. StAR-initiativet 
(Stolen Asset Recovery Initiative), ett samarbete 
mellan Världsbanken och UNODC. Sverige ger 
ett viktigt stöd för minskad korruption genom 
utvecklingsbankernas arbete med god samhälls-
styrning, i vilket stöd till förstärkt offentlig 
finansiell styrning och kontroll ingår. 

Sveriges stöd till företagsrelaterade 
uppförandekoder omfattar bl.a. OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag, FN:s 
Global Compact samt EITI (Extractive 
Industries Transparency Initiative). EITI syftar 
till att stärka resursrika länders möjlighet att 
hantera sina intäkter från råvaruutvinning genom 
ökad transparens och ökat ansvarstagande. 

3.6.3 Fortsatt reformering av biståndet 
och biståndsförvaltningen 

Regeringen har sedan den tillträdde hösten 2006 
genomfört ett antal reformer i syfte att skapa 
bättre förutsättningar för ett effektivt och 
resultatorienterat bistånd. En rad utmaningar 
återstår dock. Reformeringen av biståndet ska 
därför fortsätta för att möjliggöra en kraft-
samling, framförallt för jordens allra fattigaste.  

Det är regeringens bedömning att biståndet 
måste bli mer transparent. Ett arbete har därför 
inletts med att öppna biståndet för ökad insyn 
och idéer från fler. Samtidigt bör biståndets och 
biståndsförvaltningens ändamålsenlighet och 
måluppfyllelse kontinuerligt prövas. 
Målsättningen är att åstadkomma en så effektiv 
fattigdomsbekämpning som möjligt.  

Ett öppet och effektivt bistånd 

Öppna biståndet är benämningen på regeringens 
fortsatta reformering av det svenska biståndet. 
Åtgärder kommer att vidtas för att åstadkomma 
ett mer effektivt och öppet bistånd, bl.a. genom 
att använda de möjligheter som globaliseringen 
och den teknologiska utvecklingen skapar.  

Öppna biståndet tar fasta på behovet av ökad 
öppenhet och transparens för att öka kunskapen 
om biståndet och förbättra förutsättningarna för 
ansvarsutkrävande och granskning, för att främja 
nytänkande och för att öka samverkan med 
andra delar av samhället. Regeringens avsikt är 
att transparens, deltagande från och samverkan 
med fler aktörer ska genomsyra hela biståndet.  

Aktiv transparens 
Som ett led i arbetet för att öka effektiviteten i 
biståndet har en transparensgaranti införts inom 
det svenska biståndet. Regeringens ambition är 
att de skattemedel som används för bistånd ska 
vara möjliga att följa. Transparensgarantin 
innebär att det ska vara enkelt att ta del av 
relevant information om biståndet – det ska 
tydligt framgå vad som görs, när, hur och varför, 
för hur mycket pengar och med vem. 
Biståndsinformationen ska publiceras aktivt och 
göras snabbt tillgänglig och jämförbar i ett öppet 
format. Regeringens ambition är att alla 
intresserade ska kunna följa hela biståndskedjan, 
från övergripande beslut om biståndets 
inriktning och fördelning, till enskilda beslut, 
utbetalningar, genomförande och uppföljning.  

Dagens digitaliserade verklighet gör det 
möjligt att tillämpa offentlighetsprincipen på ett 
mer aktivt sätt. I dag blir information tillgänglig 
på begäran. Ett utvecklat sätt att tillämpa offent-
lighetsprincipen inom biståndsförvaltningen ska 
medföra att all information som inte är föremål 
för sekretess ska göras tillgänglig på Internet. 

Som ledande biståndsgivare med en lång 
öppenhetstradition och en tydlig demokrati-
agenda har Sverige särskild anledning att uppfylla 
de transparenskrav som på senare tid 
aktualiserats på den internationella bistånds-
dagordningen. 

Insyn och öppenhet är grundläggande 
förutsättningar för demokratiskt ansvars-
utkrävande. Regeringen har därför i 
propositionen En offentlig förvaltning för 
demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 
2009/10:175) tydliggjort vikten av ökad 
öppenhet och tillgänglighet till offentlig 
information där biståndet omnämns särskilt. 
Regeringens princip är att offentlig information 
är att betrakta som gemensamma resurser och 
att handlingar som myndigheter tillhandahåller 
därmed ska kunna vidareutnyttjas fritt. Mer 
tillgänglig biståndsinformation förväntas ge 
bättre underlag för beslut om biståndets 
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inriktning samt underlätta synliggörandet av 
biståndets resultat. Det är regeringens avsikt att 
ökad öppenhet inom biståndet även ska begränsa 
utrymmet för korruption, duplicering och 
felaktig resursanvändning och stärka förutsätt-
ningarna för ansvarsutkrävande. Förbättrad 
tillgång till information kan således bidra till 
ökad effektivitet och förutsägbarhet i biståndet.  

 Införandet av en transparensgaranti i det 
svenska biståndet kan härledas till Paris-
deklarationen och handlingsplanen från Accra 
(Accra Agenda for Action) där betydelsen av 
transparens och ansvarsutkrävande särskilt har 
tydliggjorts och där Sverige tillsammans med 
andra givare har åtagit sig att öka insynen i 
biståndet. International Aid Transparency 
Initiative (IATI), som Sverige och många andra 
givare och partnerländer undertecknat, 
konkretiserar dessa åtaganden. Frågan om ökad 
öppenhet och transparens i den offentliga 
förvaltningen har även aktualiserats på EU-nivå. 
Under det svenska ordförandeskapet i EU 2009 
antogs en ministerdeklaration om e-förvaltning 
som klargör vikten av att öppna den offentliga 
förvaltningen i syfte att göra det möjligt för 
offentlig information att återanvändas av olika 
aktörer, att förbättra insynen i ärendeprocesser 
samt att hitta nya och effektiva sätt att involvera 
medborgare och företag i policyprocesser.   

Ökat ansvarsutkrävande 
Biståndet måste ställa krav och utkräva ansvar. 
Det krävs mod att säga ifrån och säga stopp, att 
bromsa, frysa och avsluta insatser och sam-
arbeten när de inte håller måttet eller lever upp 
till förväntningarna. År 2007 fokuserades det 
svenska biståndet till ett mindre antal 
samarbetsländer. Under våren 2009 genom-
fördes en uppföljning av denna landfokusering 
som framför allt beaktade arbetsfördelningen 
mellan olika biståndsgivare, förekomsten av 
korruption och graden av kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna och brister i demokratin, 
liksom graden av biståndsberoende. Som ett 
resultat av denna uppföljning kommer några 
bilaterala samarbetsstrategier att ändra 
inriktning, dialogens inriktning förtydligas i vissa 
fall och samarbetet att avslutas i något fall. Med 
början 2011 ominriktas och minskar exempelvis 
de svenska biståndsinsatserna i Etiopien.  

För att ytterligare säkerställa en effektiv 
medelsanvändning och uppnå ökad transparens 
ser regeringen som ett led i Öppna biståndet 

över de kriterier som används i bedömningarna 
av de multilaterala organisationerna. En 
granskning har genomförts av transaktions-
kostnader och ersättningsnivåer inom de multi-
laterala organisationerna för att se till att Sveriges 
bidrag används på ett ändamålsenligt sätt. Frågor 
om transparens och öppenhet drivs också aktivt i 
Sveriges påverkansarbete i de multilaterala 
organisationerna. 

För att bidra till ökad effektivitet i den del av 
biståndet som kanaliseras via svenska civil-
samhällesorganisationer, har en ny strategi 
antagits av regeringen. Nivån på administra-
tionskostnaderna begränsas till högst 8 procent i 
syfte att finansiella bidrag i så hög utsträckning 
som möjligt kanaliseras till verksamhet i 
samarbetsländerna.   

Nya aktörer och mer kunskap 
Ett effektivt och ändamålsenligt utvecklings-
samarbete förutsätter ökad samverkan med och 
engagemang från fler och nya aktörer, inklusive 
den privata sektorn och civilsamhälles-
organisationer. Regeringen anser därför att inte 
minst näringslivets aktörer måste få mer 
kunskap om hur ingångarna till biståndet ser ut, 
guidas till styrdokument, ansökningsförfaranden 
m.m. Det nyligen inrättade Rådet för näringsliv 
och utveckling är ett exempel på hur samarbetet 
med näringslivet kan öka. 

Regeringen anser att tillgången till 
forskningsbaserad kunskap är viktig för 
utvecklingen i utvecklingsländerna. Regeringens 
policy, Forskning för utveckling, gäller perioden 
2010–2014 och anger att det övergripande målet 
för det forskningsstöd som finansieras under 
utgiftsområde 7 är att stärka och utveckla 
forskning av relevans för fattigdoms-
bekämpning. Detta ska ske genom såväl 
kapacitetsuppbyggnad av forskning i 
utvecklingsländer liksom genom relevant svensk 
och internationell forskning. De resultat och 
spridningseffekter som genereras genom det 
svenska stödet till forskning ska kommuniceras 
till andra områden och aktörer som är relevanta 
för utveckling i samarbetsländer och inom det 
svenska utvecklingssamarbetet. Regeringen ökar 
därför stödet till forskningssamarbete 2011.   

Enligt regeringens bedömning är ökad 
konkurrens nyttigt för biståndets resultat och en 
förutsättning för att innovationer ska tas tillvara 
på ett bättre sätt. Regeringen menar vidare att 
delaktigheten i och granskningen av biståndet 
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skulle kunna förbättras genom ökad samverkan 
med den intresserade allmänheten. Andra 
biståndsgivares modeller för s.k. gemensam 
problemlösning ska därför analyseras som grund 
för ett förslag om hur allmänhetens kunskaper 
och idéer skulle kunna tas tillvara. 

Strategiskt val av biståndsformer och 
finansieringsmodeller  
Ett effektivt och resultatinriktat utvecklings-
samarbete förutsätter medvetna och strategiska 
val mellan olika samarbetspartners och 
samarbetsformer.  

I det internationella utvecklingssamarbetet har 
bistånd genom projektstöd varit den 
dominerande samarbetsformen och är så 
fortfarande. För samarbetsländerna har det ofta 
inneburit svårigheter att samordna och styra ett 
stort antal projekt som inte sällan har hanterats 
utanför samarbetspartnerns ordinarie strukturer. 

Med utgångspunkt i internationella åtaganden 
om biståndseffektivitet är det regeringens avsikt 
att andelen programbaserat bistånd ska öka. En 
programansats är ett förhållningssätt i 
utvecklingssamarbetet som grundas på principen 
om samordnat stöd för ett lokalt ägt program – 
en nationell utvecklingsplan, sektorplan eller en 
organisations program – under samarbets-
partnerns ledarskap. Det innebär att biståndet 
anpassas till samarbetspartnerns  prioriteringar 
och hanteras inom ramen för samarbets-
partnerns reguljära planering, genomförande och 
uppföljning. 

Regeringen har i de nya riktlinjerna för 
samarbetsstrategier angivit principer för ett 
effektivt bistånd och för olika samarbetsformer.  
Utgångspunkten är att det svenska utvecklings-
samarbetet ska tillämpa en programansats. I 
enlighet med handlingsplanen från Accra och 
EU:s operativa ramverk för biståndseffektivitet 
ska användning av samarbetspartnerns system 
utgöra förstahandsalternativ när samarbetet 
utformas. Programansatsens förhållningssätt kan 
och bör tillämpas i förhållande till olika sam-
arbetsformer och samarbetspartners, vilket 
innebär att även projektstöd mer systematiskt 
ska använda samarbetspartnerns system.  

Förutsättningarna att tillämpa en program-
ansats varierar mellan olika landkategorier. I 
länder med vilka Sverige bedriver ett långsiktigt 
programsamarbete finns vanligen goda förut-
sättningar för att tillämpa programansatser och 
att i ökad utsträckning använda samarbetslandets 

system. I denna kategori länder utgår idag cirka 
57 procent av biståndet genom Sida i form av 
programstöd. I konflikt- och postkonfliktländer 
liksom i reformsamarbetet med Östeuropa är 
andelen programansatser lägre (cirka 23 
respektive 9 procent) och endast en mindre 
andel av biståndet kanaliseras genom samarbets-
landets system. I dessa länder, där samarbetet 
ofta sker med andra aktörer än staten, handlar 
det framför allt om att tillämpa en program-
ansats i förhållande till de aktörer som Sverige 
samarbetar med. Inom reformsamarbetet i 
Östeuropa finns det inte en tradition av att 
arbeta med programansatser, men i flera länder 
tas i ökad utsträckning initiativ att tillämpa detta 
förhållningssätt. En ökad andel programansatser 
och användning av samarbetsländernas system 
ställer krav på reformer och andra åtgärder för 
att stärka offentlig finansiell styrning och 
kontroll. 

Regeringen har sett över riktlinjerna för 
generellt budgetstöd för fattigdomsbekämpning 
och har utformat riktlinjer för andra samarbets-
former, såsom sektorbudgetstöd. Riktlinjerna 
tydliggör att budgetstöd ska kombineras med 
åtgärder till stöd för kapacitetsutveckling, 
ansvarsutkrävande och finansiell kontroll.   

När användningen av samarbetspartnerns 
system ökar blir arbetet med kapacitets-
utveckling, framför allt inom offentlig finansiell 
styrning, än mer angeläget. Ett annat viktigt 
område är åtgärder för att förbättra 
medborgarnas möjligheter att utkräva ansvar. 
Det kan ske genom reformer som förbättrar 
öppenhet och insyn, stärker gransknings- och 
kontrollfunktioner samt genom stöd till det 
civila samhället och andra oberoende  aktörer.   

Regeringens syn är att olika former av sam-
arbete kompletterar varandra. Gåvobistånd till 
exempelvis den offentliga förvaltningen eller det 
civila samhället kan kombineras med lån och 
garantier för investeringar i den privata sektorn. 
På så sätt kan utväxlingen av biståndet öka. Se 
vidare om utvecklingslån och garantier i avsnittet 
Utvecklingslån och garantier, inklusive miljölån 
(sidan 25). 

Ökad effektivitet på det multilaterala området 
De senaste årens åtgärder för att effektivisera 
och höja kvaliteten på det multilaterala 
utvecklingssamarbetet har gett resultat.  Sverige 
har nu en rad verktyg på plats för att stärka 
styrningen av arbetet.   
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Strategin för multilateralt utvecklingssamarbete 
(multistrategin) är grundstenen i Sveriges 
multilaterala utvecklingssamarbete. Under 2010 
utvärderade SADEV (Institutet för utvärdering 
av internationellt utvecklingssamarbete) 
strategins genomförande. Under 2011 kommer 
utvärderingens rekommendationer tas om hand 
och bearbetas vidare. 

Även riktlinjer för ansvarsfördelningen för det 
svenska multilaterala utvecklingssamarbetet, som 
antogs av regeringen 2009, kommer att 
utvärderas under 2010. Riktlinjerna innebär att 
det nu finns en mer tydlig och effektiv ansvars-
fördelning inom Regeringskansliet och gent-
emot Sida. Identifierade förändringsbehov och 
kompletteringar kommer att följas upp under 
2011. 

Arbetet med att genomföra organisations-
bedömningar och organisationsstrategier 
fortsätter. Bedömningarna kommer fortsatt att 
utgöra en viktig grund för att avgöra storleken 
på  de svenska basbudgetstöden till de 
multilaterala organisationerna. Samtidigt arbetar 
Sverige tillsammans med andra givare, inom 
ramen för MOPAN (Multilateral Organisations 
Performance Assessment Network), med att 
genomföra bedömningar av organisationerna 
och på så sätt minska transaktionskostnaderna. I 
samarbete med andra givare kommer Sverige 
även att fortsätta arbeta för att finna bättre 
former för att bedöma de multilaterala organisa-
tionernas externa effektivitet. Utöver detta 
kommer ytterligare ansträngningar att göras för 
att öka Sveriges kapacitet att analysera organisa-
tionernas egna resultatramverk och budgetar.  

Vidare kommer Sverige under 2011 att lägga 
stor vikt vid det fortsatta arbetet med att 
effektivisera FN:s verksamhet på utvecklings-
området. Ett av målen kommer att vara att 
utvidga den pilotverksamhet som nu pågår om 
ett samstämmigt FN-agerande på landnivå.  

I förhandlingarna om kapitalhöjningar och 
påfyllnader i utvecklingsbankerna har Sverige 
framgångsrikt verkat för tydligare och mer 
enhetliga resultatramverk för att stärka 
bankernas bidrag till tillväxt och utveckling i 
verksamhetsländerna. Sverige kommer 2011 att 
följa upp hur dessa nya ramverk integreras i 
bankernas löpande verksamhet. 

Inom EU kommer Sverige att verka för att 
EU agerar mer samlat på det utrikespolitiska 
området under Lissabonfördraget och att den 
nya organisationsstrukturen, med den nya 

utrikestjänsten, bidrar till att EU blir en ännu 
mer effektiv partner för utveckling. Arbetet för 
ett närmare samarbete med EU-delegationer och 
övriga medlemsstater i fält kommer att fortsätta. 
Nya rutiner för att säkerställa ett samstämmigt 
och handlingskraftigt svenskt agerande i EU:s 
genomförandekommittéer på det utvecklings-
politiska området kommer att tillämpas. 

En tydligare styrning 

Inriktningen för regeringens styrning av 
myndigheterna är att den ska vara tydlig, 
långsiktig, strategisk och resultatinriktad (prop. 
2007:08:100, prop. 2008/09:1 och prop. 
2009/10:175). Detta är vägledande för 
regeringens kontinuerliga översyn av styrningen 
av biståndet och biståndsförvaltningen.  

Regeringen har sedan den tillträdde 2006 
vidtagit en rad åtgärder för att förbättra 
styrningen av biståndet, genom att bl.a. inrätta 
en modell för förstärkt resultatstyrning och 
förtydliga policystrukturen i biståndet.  För att 
skapa en mer tydlig och tematisk styrning har 
regeringen utarbetat en enhetligare 
policystruktur.  

OECD/DAC konstaterade i en granskning av 
den svenska biståndspolitiken från 2009 att 
Sverige har kommit långt i arbetet med att 
förtydliga styrningen av biståndet men att mer 
återstår att göra. OECD/DAC rekommende-
rade därför Sverige att ytterligare tydliggöra hur 
olika styrdokument förhåller sig till varandra. 
Arbetet för att renodla styrningsmodellen 
kommer därför att fortsätta. 

Att det finns brister i styrningen inom 
biståndsförvaltningen har även uppmärksammats 
av Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket 
som bl.a. har granskat den interna styrningen 
och kontrollen inom Sida. Verksamhetsmässiga, 
ekonomiska och organisatoriska brister har 
påtalats, vilket bl.a. har lett till att regeringen har 
reviderat instruktionen, tillsatt en överdirektör 
och ändrat ledningsform så att Sida nu leds av en 
styrelse.  

Tydliga prioriteringar är en nödvändig, men 
inte tillräcklig förutsättning för att politiken ska 
få genomslag. Det krävs också en tydlig 
strategisk styrning, effektiva myndigheter samt 
en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan 
regeringen och myndigheterna samt mellan 
myndigheterna.   
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Regeringens fortsatta arbete med att utveckla 
styrningen av biståndet kommer att fokusera på 
bl.a. biståndsförvaltningens förutsättningar att 
genomföra politiskt fattade beslut.  

 
 
 
 

Beskrivning av anslagsposterna 

Regeringen har de senaste åren redovisat hur 
regeringen avser fördela anslaget 1:1 Bistånds-
verksamhet på anslagsposter. För att ytterligare 
öka transparensen ges även en kort redovisning 
av den verksamhet som bedrivs inom ramen 
respektive anslagspost.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.2 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete genom Sida 
Tusental kronor 

 Utfall 2009 Budget 20101 Förslag 2011 

Humanitära insatser och konflikthantering 2 654 540 2 273 000 2 705 000 

Informations- och kommunikationsverksamhet  35 954 87 550 96 300 

Globala utvecklingsinsatser 2 2 397 802 1 783 000 1 958 000 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället  1 327 979 1 140 700 1 497 700 

Asien 1 759 731 1 611 000 1 524 000 

Mellanöstern och Nordafrika 465 047 410 000 450 000 

Latinamerika 866 551 670 000 567 000 

Afrika 4 638 529 5 259 400 5 598 000 

Östeuropa och Centralasien     

- ODA-länder  113 882 60 000 0 

- icke ODA-länder 9 630 0 0 

Forskningssamarbete3 1 028 339 400 000 550 000 

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 62 049 120 000 150 000 

Miljölån 271 521 200 000 250 000 

SUMMA 15 631 554 14 014 650 15 346 000 
 1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
2  Anslagsposten Globala utvecklingsinsatser kommer att delas upp på tre: globala ämnesstrategiska utvecklingsinsatser, kapacitetsutveckling och samverkan samt 
särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer. 
3 Fr.o.m. 2010 ingår bilaterala och regionala forskningsinsatser i Sidas regionala anslagsposter. För 2010 uppgår detta belopp till 500 mnkr.
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Tabell 3.3 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete genom UD m.fl. 
Tusental kronor 

 Utfall 2009 Budget 20101 Förslag 2011 

Internationella finansieringsinstitutioner 3 270 514 2 570 780 3 168 826 

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) 1 020 505 1 050 800 1 068 600 

FN:s ekonomiska och sociala verksamhet   

- Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet 3 599 961 3 274 500 3 449 000 

- Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet 27 747 38 000 68 000 

Konflikthantering 503 087 433 200 380 500 

Globalt utvecklingssamarbete   

- Organisations- och temastöd 2 639 878 2 196 638 4 015  023 

- Konferenser, seminarier, utredningar och projekt 47 716 48 850 20 675 

- Svenska institutet i Alexandria 12 464 12 740 12 740 

Ekonomiska program 134 775 178 978 209 954 

Östeuropa och Centralasien   

- ODA-länder  467 0 0 

- icke ODA-länder 14 241 0 0 

SUMMA UD 11 271 355 9 804 486 12 393 318 

Rikspolisstyrelsen (RPS) 151 588 195 000 200 000 

Svenska institutet (SI) 33 420 30 000 60 000 

Verksamhetsbidrag NAI 13 011 13 000 14 000 

Kammarkollegiet 14 000 34 000 34 000 

Kriminalvården 9 865 17 700 26 000 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)   265 0 0 

Folke Bernadotteakademin 0 28 100 28 100 

   

SUMMA 11 493 504 10 122 286 12 755 418 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition.  

 
Tabell 3.4 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet 2008–2011 
Tusental kronor 

 
Årsbidrag 2008

 
Årsbidrag 2009 

 
Budget 2010 

 
Förslag 2011 

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 720 000 720 000 630 000 689 000 

FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF) 40 000 40 000 35 000 35 000 

FN:s barnfond (UNICEF) 460 000 560 000 471 000 480 000 

FN:s kvinnofond (UNIFEM) 22 000 26 000 26 000 26 000 

FN:s befolkningsfond (UNFPA) 400 000 450 000 423 500 445 500 

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) 450 000 485 000 480 000 556 500 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) 584 000 620 000 599 000 613 000 

FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA) 272 000 285 000 276 000 282  000 

FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC)  90 000 90 000 45 000 45 000 

FN:s program för boende och bebyggelse (UN-HABITAT) 21 000 22 000 11 000 11 000 

FN:s samlade program mot hiv/aids (UNAIDS) 242 000 290 000 266 000 266 000 

FN:s industriutvecklingsorganisation (UNIDO)1 9 765 11 961 12 000 0 

SUMMA 3 310 765 3 599 961 3 274 500 3 449 000 
1 Från och med 2011 utbetalas bidrag till UNIDO från UO 24.
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Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete 
genom Sida  

Nedan följer en beskrivning av respektive 
anslagspost i tabell 3.2, Biståndsverksamhet, 
utvecklingssamarbete genom Sida.  

Humanitära insatser och konflikthantering  
Medlen ska användas i enlighet med gällande 
strategi för humanitärt bistånd. Den samlade 
svenska humanitära biståndspolitiken vägleds av 
de humanitära principerna om humanitet, 
opartiskhet, neutralitet och oberoende. 
Avgörande för huruvida insatser ska genomföras 
är den nödlidande människans behov. 

Informations- och kommunikationsverksamhet  

Medlen ska användas i enlighet med gällande 
strategi för informations- och kommunikations-
verksamhet. Målet för informations- och 
kommunikationsverksamheten är att den 
svenska allmänheten har god kunskap om 
situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd 
och dess resultat samt frågor som rör 
utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer. 
Regeringen avser låta genomföra en särskild 
utvärdering av verksamheten under anslags-
posten.   

Globala utvecklingsinsatser  
Medlen ska finansiera strategiska insatser på 
global nivå som uppfyller följande kriterier: 1) 
verksamhet som mer effektivt kan genomföras 
av en internationell organisation än av Sverige 
bilateralt, 2) insatser som kompletterar och 
stärker det bilaterala utvecklingssamarbetet och 
ger synergieffekter som ökar effektivitet, 
genomslag och kvalitet i det samlade svenska 
utvecklingssamarbetet, 3) insatser inom 
prioriterade områden som är underförsörjda eller 
arbetar i ”motvind”. 

Anslagsposten Globala utvecklingsinsatser 
kommer att delas upp på tre: globala ämnes-
strategiska utvecklingsinsatser, kapacitets-
utveckling och samverkan samt särskilt 
demokratistöd genom svenska partianknutna 
organisationer. 

 
Stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället  
Medlen ska användas i enlighet med gällande 
strategi för stöd genom svenska organisationer i 
det civila samhället. Det övergripande målet för 

stödet är ett livskraftigt och pluralistiskt civilt 
samhälle i utvecklingsländer som bidrar  
effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till att 
minska fattigdom i alla dess dimensioner utifrån 
sin roll som röstbärare och organisatör av 
tjänster. 

Asien, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och 
Nordafrika  
För samtliga anslagsposter ska medlen användas 
i enlighet med gällande samarbetsstrategier eller 
motsvarande. 

Forskningssamarbete 
Medlen ska användas i enlighet med gällande 
strategi för forskningssamarbete. Det över-
gripande målet är att stärka och utveckla 
forskning av relevans för fattigdomsbekämpning 
i utvecklingsländer. 

Särskilda insatser för demokratisering och 
yttrandefrihet  
Medlen ska användas i enlighet med gällande 
strategi för särskilda insatser för demokratisering 
och yttrandefrihet. Insatserna ska syfta till att 
stärka förändringsaktörer, såväl individer som 
grupper, som verkar för demokratisering och 
yttrandefrihet. 

Miljölån  
Medlen ska användas i enlighet med gällande 
strategi för miljölån. Genom denna 
finansieringsform är avsikten att öka samarbets-
ländernas tillgång till kapital för investeringar 
riktade mot miljöproblem och effekter av 
klimatförändringar. 

Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete 
genom UD, RPS, SI, NAI, FBA, Kammarkollegiet 
och Kriminalvården 

Nedan följer en beskrivning av respektive 
anslagspost i tabell 3.3, Biståndsverksamhet, 
utvecklingssamarbete genom UD, RPS, SI, NAI, 
FBA, Kammarkollegiet och Kriminalvården.   

Internationella finansieringsinstitutioner  
Stöd till Internationella valutafondens låne-
faciliteter, Världsbanksgruppen, regionala 
utvecklingsbanker samt Nordiska utvecklings-
fonden och Internationella 
jordbruksutvecklingsfonden. 

34 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 7  

Europeiska utvecklingsfonden (EUF)  
Medel till Europeiska utvecklingsfonden, för 
stöd till länder i Afrika, Karibien och Stilla 
havsregionen. Fonden förvaltas av Europeiska 
kommissionen och Europeiska investerings-
banken (EIB). 

FN:s ekonomiska och sociala verksamhet 
Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala 
verksamhet: Avser icke-öronmärkt stöd till 
budgeten i FN:s fonder och program. Stödet 
beslutas årligen mot bakgrund av bl.a. 
regeringens politiska prioriteringar, 
bördefördelning bland givarna samt svensk 
bedömning av organisationernas effektivitet och 
relevans för de utvecklingspolitiska målen. 
 
Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet: Avser 
stöd till FN:s reformarbete – uppföljning och 
genomförande av reforminitiativ som syftar till 
reformering av FN-systemets verksamhet inom 
det ekonomiska och sociala området och till 
individuella FN-organs pågående reformerings- 
och effektiviseringsprocesser. 

Konflikthantering  
Finansiellt stöd till verksamhet och initiativ på 
området civil konflikthantering. Underlättande 
av fredsprocesser, säkerhetsfrämjande insatser 
inklusive genom främjandet av de mänskliga 
rättigheterna, insatser för säkerhetssektor-
reformer samt genomförande av FN:s säkerhets-
rådsresolution 1325 om kvinnor, fred och 
säkerhet och Sveriges nationella handlingsplan på 
området. 

Globalt utvecklingssamarbete 
Organisations- och temastöd: Avser organisa-
tions- och temastöd i enlighet med regeringens 
prioriteringar inom följande områden: 
demokratisk utveckling och mänskliga 
rättigheter, miljö och klimat, jämställdhet och 
kvinnors roll i utveckling, ekonomisk tillväxt 
inklusive handel, social utveckling och trygghet 
(inklusive smittsamma sjukdomar, hiv och aids) 
och humanitärt bistånd. 

Under 2011 beräknas 8 miljoner kronor 
användas för kostnader och hyresavtal avseende 
IDEA:s nyttjande av lokaler. 

 
Konferenser, seminarier, utredningar och 
projekt: Medlen får användas för vissa temporära 
verksamheter inom prioriterade områden, 
exempelvis finansiering av tillfällig förstärkning i 

samband med utredningar, seminarier, 
konferenser, information, projekt, uppdrags-
forskning, kompetensutveckling, internationella 
förhandlingar, tillfälligt upprättade inter-
nationella kommissioner, erfarenhets- och 
kompetensutbyte samt deltagande av personer 
från utvecklingsländer. 

 
Svenska institutet i Alexandria: Svenska 
institutet i Alexandra har till uppgift att främja 
ökade kontakter mellan Sverige och övriga 
länder i Europa, Egypten samt övriga länder i 
Mellanösternregionen. Institutet ska i sin 
verksamhet behandla frågor som är av betydelse 
för den politiska, ekonomiska och sociala 
utvecklingen inom regionen. 

Ekonomiska program  
Finansierar Sveriges internationella åtaganden 
för skuldlättnader samt kompensationsanspråk 
från Exportkreditnämnden (EKN) – med 
anledning av bilaterala skuldavskrivningar vilka 
överenskommits i Parisklubben (för vidare 
information se kapitel 2).  

Biståndsverksamhet genom Rikspolisstyrelsen och 
Kriminalvården  
Avser att med bred geografisk representation 
ställa svensk personal till förfogande för freds-, 
säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande 
verksamhet, främst inom ramen för FN, OSSE 
och EU. 

Biståndsverksamhet genom Svenska institutet 
Avser gäststipendier och expertutbyte samt 
ledarskapsprogram och utbytesprogram för unga 
ledare. Från och med 2011 inrättas ett särskilt  
stipendieprogram för avgiftsbelagda studier vid 
svenska universitet och högskolor för studenter 
från länder med vilka Sverige bedriver långsiktigt 
utvecklingssamarbete.   

Biståndsverksamhet genom Nordiska 
Afrikainstitutet (NAI) 
Verksamhetsbidrag till Nordiska Afrikainstitutet 
som avser den nordiska samfinansierade 
verksamheten. 

Biståndsverksamhet genom Kammarkollegiet 
Avser verksamhet i enlighet med förordningen 
(2008:1272) om Swedfund International AB:s 
stöd till små och medelstora svenska företags 
investeringar i Swedfunds samarbetsländer samt 
Swedfund International AB:s 
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administrationskostnader för dessa (Swed-
partnership). 

Biståndsverksamhet genom Folke 
Bernadotteakademin 
Avser projekt och uppdrag inom bl.a. konflikt-
förebyggande och medling, personalförsörjning 
till internationella insatser och säkerhetssektor-
reform (SSR).  
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3.7 Budgetförslag 

3.7.1 1:1 Biståndsverksamhet 

Tabell 3.5 Anslagsutveckling för 1:1 Biståndsverksamhet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
27 125 058 

 

   
Anslags- 
sparande 940 441

 
2010 

 
Anslag 

 
24 136 936 

 

1 
Utgifts- 
prognos 24 702 130

2011 Förslag 28 101 418     

2012 Beräknat 29 513 802     

2013 Beräknat 31 027 811     

2014 Beräknat 32 568 763     
1Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

Anslaget används för internationellt 
utvecklingssamarbete. Medlen från anslaget får 
användas för att subventionera premier för 
garantier i enlighet med förordningen 
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån 
och garantier för utvecklingssamarbete. Inom 
ramen för den del av anslaget som Regerings-
kansliet beslutar om finns möjlighet att 
använda medel för temporär verksamhet inom 
avgränsade projekt. För den del som Svenska 
institutet disponerar beräknas 9 500 000 
kronor användas till förvaltningskostnader. 
För den del som Kammarkollegiet disponerar 
avses 4 000 000 kronor användas till 
förvaltningskostnader för Swedpartnership 
(Startprogrammet). 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 
Biståndsverksamhet besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
51 630 000 000 kronor under 2012–2028. 

 
 

Skälen för regeringens förslag: För att främja en 
högre grad av förutsägbarhet i bistånds-
givningen behöver ekonomiska avtal inom 
biståndsverksamheten kunna ingås. Nya 

åtaganden beräknas uppgå till drygt 9 miljarder 
kronor. Myndigheter som disponerar 
bemyndiganden under anslaget är Regerings-
kansliet, Sida och Svenska institutet. 
För den del som Regeringskansliet beslutar 
om beräknas nya förpliktelser ingås 2011 till 
ett belopp om drygt 1 miljard kronor. 
Framförallt rör det sig om kapitalökningar i 
Världsbanken (IBRD), Afrikanska 
utvecklingsbanken (AfDB) och Inter-
amerikanska utvecklingsbanken (IDB) samt 
påfyllnad i det multilaterala skuldavskriv-
ningsinitiativet (Multilateral Debt Relief 
Initiative, MDRI). Mellan 2012 och 2017 
beräknas infriade åtaganden uppgå till mellan 6 
miljarder kronor och 3 miljarder kronor per år 
för att därefter successivt minska till ca 3 
miljoner kronor 2028.  

För den del av anslaget 1:1 Bistånds-
verksamhet som Sida disponerar beräknas nya 
förpliktelser ingås 2011 till ett belopp om 
drygt 8 miljarder kronor. Åtagandena består av 
insatser som löper under flera år och som 
berör alla Sidas verksamheter. Nya verksam-
hetsmässiga förpliktelser och tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
t.o.m. 2017. År 2012 beräknas infriade 
åtaganden uppgå till drygt 8 miljarder kronor, 
2013 till ca 6 miljarder kronor, 2014 till knappt 
4 miljarder kronor. Mellan 2015 och 2017 
beräknas infriade åtaganden uppgå till mindre 
än 1 miljard kronor per år. De angivna 
beloppen är osäkra. Utfallet kan bl.a. komma 
att påverkas av att avtal sluts senare än 
beräknat samt att det i mottagarländerna 
inträffar oförutsedda händelser som inverkar 
på planerade beslut om projekt och program. 
Förändringar kan även inträffa på grund av att 
utbetalningar av redan beslutade insatser 
förskjuts över tiden. 

För den del av anslaget 1:1 Bistånds-
verksamhet som Svenska institutet disponerar 
beräknas nya förpliktelser ingås 2011 till ett 
belopp om ca 26 miljoner kronor. Åtagandena 
består framför allt av fleråriga stipendier. 
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Tabell 3.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden  
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2028 

Ingående åtaganden 38 250 38 354 55 848   

Nya åtaganden 11 932 29 055 9 593   

Infriade åtaganden 11 828 11 561 13 928 14 197 37 316 

Utestående åtaganden 38 354 55 848 51 513   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 50 749 60 210 51 630   

 
Garantigivning  

 
Regeringens förslag:  Riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 
Biståndsverksamhet ikläda staten betalnings-
ansvar i form av statliga garantier som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till 
ett belopp av högst 10 220 000 000 kronor. 

 
 
Skälen för regeringens förslag:  Av den 
föreslagna garantiramen avser 
10 miljarder kronor Sidas garantigivning. 
Denna innefattar såväl äldre system för 
biståndsgarantier och fristående garantier som 
garantier enligt det system som infördes 2009. 
Efterfrågan på dessa nya garantier är stor, bl.a. 
på grund av stor osäkerhet på de 
internationella kapitalmarknaderna. Samtidigt 
möjliggör garantierna att risker delas med 
andra finansiärer och att betydande 
synergieffekter uppstår, vanligen uppgående 
till mellan två och fem gånger det utställda 
garantibeloppet. Regeringen anser därför att 
användningen av garantierna som bistånds-
politiskt instrument bör öka.  

220 miljoner kronor avser garantier för de 
lån som Europeiska Investeringsbanken 
lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och 
Cotonou-avtalet.  
 

 
Regeringens förslag:  Riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 ikläda staten betal-
ningsansvar i form av statliga garantier för 
Nordiska investeringsbankens miljö- 
investeringslån som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden uppgår till ett belopp av högst 
103 720 437 euro. 

 

 
 

 
 
Skälen för regeringens förslag:  De nordiska 
regeringarna beslutade 2002 att höja ramen för 
Nordiska investeringsbankens (NIB) miljö-
investeringslån, som är en viktig del av det för-
stärkta miljösamarbetet inom Nordliga dimen-
sionen, från 100 miljoner euro till 
300 miljoner euro. Med anledning av denna 
höjning har riksdagen bemyndigat regeringen 
att under åren 2002–2010 ställa ut garantier för 
dessa lån.  

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner 
ett statligt garantiåtagande om högst 
103 720 437 euro 2011 för NIB:s miljö-
investeringslån, motsvarande ca 939 miljoner 
kronor. 

Eventuella infrianden av garantier 
finansieras av Riksgäldskontorets garanti-
reserv. Regeringen bedömer att inga 
inbetalningar av garantiavgifter kommer att 
behöva göras till garantireserven de närmaste 
åren, varför något anslag för att finansiera 
sådana avgifter inte heller behöver föras upp på 
statsbudgeten. 

 
 

Regeringens förslag:  Riksdagen godkänner att 
Sverige medverkar i kapitalhöjningen i 
Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB), som 
innebär att Sverige under 2011–2018 till AfDB 
ska inbetala 436 956 000 kronor, och 
bemyndigar regeringen att ikläda staten 
betalningsansvar i form av statliga garantier till 
AfDB som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
uppgår till ett belopp av högst 936 640 000 
Units of Accounts (UA). 

 
 

Skälen för regeringens förslag:  Den djupa 
globala ekonomiska nedgången innebar att den 
kraftiga tillväxt som Afrika åtnjutit de senaste 
åren vändes och att efterfrågan på lån från 
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AfDB ökade markant. Detta påskyndade be-
hovet av en kapitalhöjning och banken beslöt 
tidigarelägga en planerad kapitalhöjning med 
ett år. Medlemsländerna beslöt i maj 2010 att 
öka kapitalbasen från ca 24 miljarder UA till ca 
68 miljarder UA. Sveriges ägarandel i AfDB 
uppgår till 1,54 procent och består i nuläget till 
cirka 90 procent av garantier. Sveriges kapital-
andel förblir oförändrad efter höjningen.  

Regeringen anser att det är mycket angelä-
get att den aktuella kapitalhöjningen kan 
genomföras för att AfDB långsiktigt ska 
kunna bidra till utveckling och fattigdoms-
bekämpning i Afrika.   

Kapitalhöjningen i AfDB innebär att 
Sveriges grundkapital i AfDB ökar från ca 
336 miljoner UA till ca 1 miljard UA. 
Ökningen finansieras med garantier till 
94 procent och inbetalningar av kapital till 
6 procent. Sverige ska därmed öka 
garantiåtagandet gentemot banken från 
302 290 000 UA till 936 640 000 UA samt 
under åren 2011–2018 till AfDB inbetala 
40 490 000 UA. I svenska kronor innebär detta 
att Sveriges garantiåtagande gentemot banken 
beräknas öka från ca 3,3 miljarder   kronor till 
10,1 miljarder kronor samt att Sverige under 
åren 2011–2018 till AfDB beräknas inbetala  
437 miljoner  kronor. Units of Account (UA), 
AfDB:s interna valuta motsvarar IMF:s 
särskilda dragningsrätter (SDR). Dagskursen 
för SDR den 17 september har använts för 
beräkning till svenska kronor. Den del av ka-
pitalet som ska betalas belastar anslag 1:1 
Biståndsverksamhet. 

 
 

Regeringens förslag:  Riksdagen godkänner att 
Sverige medverkar i kapitalhöjningen i 
Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB), 
som innebär att Sverige under 2011–2015 till 
IDB ska inbetala 39 062 000 kronor, och 
bemyndigar regeringen att ikläda staten 
betalningsansvar i form av statliga garantier till 
IDB som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
uppgår till ett belopp av högst 538 318 607 
US-dollar. 
 
 
Skälen för regeringens förslag:  Finanskrisen och 
den globala ekonomiska nedgången innebar en 
markant försämrad tillgång till finansiering för 
företag och offentliga aktörer i den latinameri-
kanska regionen. En starkt ökad efterfrågan på 

lån från IDB märktes till en början främst i de 
mest handelsberoende länderna. I nästa fas av 
krisen drabbades de minst utvecklade och 
därför mest riskfyllda ekonomierna mycket 
hårt. Samtidigt har bankens verksamhetsländer 
drabbats av ett flertal naturkatastrofer, delvis 
till följd av klimatförändringarna. För att 
stärka IDB:s möjligheter att motverka såväl 
den ekonomiska nedgångens effekter som 
krishantering i Haiti beslöt medlemsländerna i 
mars 2010 att öka kapitalbasen från 
100 miljarder US-dollar till 170 miljarder US-
dollar. Sveriges ägarandel i IDB uppgår till 
0,327 procent och består i nuläget till cirka 
96 procent av garantier. Sveriges kapitalandel 
förblir oförändrad efter höjningen. 

Regeringen anser att det är mycket 
angeläget att den aktuella kapitalhöjningen kan 
genomföras för att IDB ska kunna bidra till 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
utveckling i den latinamerikanska regionen. 
Kapitalhöjningen skapar även möjligheter för 
IDB att bättre stödja regionens hantering av 
klimatförändringarna samt innehåller särskild 
finansiering av skuldlättnad och 
återuppbyggnad i Haiti.  

Kapitalhöjningen i IDB innebär att Sveriges 
grundkapital i IDB ökar från 328 945 675 US-
dollar till 558 018 192 US-dollar. Ökningen 
finansieras med garantier till 98,3 procent och 
inbetalningar av kapital till 1,7 procent. Sverige 
ska därmed öka garantiåtagandet gentemot 
banken från 314 807 332 US-dollar till 
538 318 607 US-dollar samt under åren 2011 –
2015 till IDB inbetala 5 561 242 US-dollar. I 
svenska kronor innebär detta att Sveriges 
garantiåtagande gentemot banken beräknas 
öka från ca 2,2 miljarder kronor till  
3,8 miljarder kronor samt att Sverige under 
åren 2011–2015 till IDB beräknas betala 
39 062 000 kronor. Den del av kapitalet som 
ska betalas belastar anslag 1:1 
Biståndsverksamhet. 
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Kapitalhöjning i Internationella 
återuppbyggnads- och utvecklingsbanken 
(IBRD) och stadgeändring i Internationella 
Finansieringsorganet (IFC) 

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att 
Sverige medverkar i kapitalhöjningen i 
Internationella återuppbyggnads- och 
utvecklingsbanken (IBRD), som innebär att 
Sverige under 2012–2016 till IBRD ska 
inbetala 246 614 000 kronor och bemyndigar 
regeringen att ikläda staten betalningsansvar i 
form av statliga garantier till IBRD som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till 
ett belopp av högst  2 247 182 392 US-dollar.  

Riksdagen godkänner ändringen av 
Internationella Finansieringsorganets (IFC) 
stadgar som ökar tilldelningen av basröster till 
medlemsländerna.   

 
Skälen för regeringens förslag:  Världsbanks-
gruppens största institution, den 
Internationella återuppbyggnads- och 
utvecklingsbanken (International Bank for 
Reconstruction and Development, IBRD), 
inledde sin verksamhet 1944. Bankens syfte är 
att bekämpa fattigdom genom att tillhanda-
hålla lån och utvecklingsstöd till medel-
inkomstländer och kreditvärdiga låginkomst-
länder.  

Internationella Finansieringsorganet (IFC), 
Världsbanksgruppens institution för 
investeringar i privat sektor, främjar hållbar 
ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer genom 
att stödja den privata sektorn, bl.a. genom att 
finansiera investeringar och erbjuda rådgivning 
till företag och stater.  

IBRD har till följd av den internationella 
finansiella krisen och den kraftiga nedgången i 
privata kapitalflöden till låg- och medel-
inkomstländer som denna inneburit upplevt en 
kraftigt ökad efterfrågan på lån. Under 2008 
lånade IBRD ut ca 23 miljarder US-dollar och 
under 2009 ca 40 miljarder, att jämföra med en 
årlig utlåning om ca 15 miljarder US-dollar per 
år innan krisen. Till följd av denna rekordhöga 
utlåning har IBRD:s finansiella kapacitet för 
nyutlåning försvagats. För att möjliggöra dels 
fortsatt höjd utlåning till följd av krisen, dels 
på sikt en årlig utlåning som är i nivå med 
utlåningen före krisen, fattade 
medlemsländerna  beslut om en allmän 
kapitalhöjning till IBRD vid Världsbankens 

vårmöten i Washington den 25 april 2010. Den 
allmänna kapitalhöjningen omfattar totalt 58,4 
miljarder US-dollar och samtliga medlems-
länder förväntas bidra. Av detta belopp ska 3,5 
miljarder US-dollar, motsvarande 6 procent, 
betalas in av medlemsländerna under en fem-
årsperiod från och med resolutionens 
antagande, dock senast den 30 juni 2016. 
Resterande belopp, 54,9 miljarder US-dollar, 
utgörs av garantikapital. Medlemsländernas 
andel av den allmänna kapitalhöjningen baseras 
på respektive lands kapitalandel. Sveriges 
kapitalandel uppgår till 0,86 procent och 
förblir oförändrad om Sverige deltar i den 
allmänna kapitalhöjningen fullt ut (under 
förutsättning att samtliga ägare tecknar 
maximalt antal andelar, vilket förväntas ske). 

Regeringen anser att det är mycket 
angeläget att kapitalhöjningen kan genomföras  
för att IBRD ska kunna fortsätta att bidra till 
långsiktig och hållbar utveckling och 
fattigdomsbekämpning även i efter-
verkningarna av den finansiella och 
ekonomiska krisen. Regeringen anser att 
IBRD agerade snabbt för att svara upp mot 
den ökade efterfrågan på krediter från medel- 
och kreditvärdiga låginkomstländer till följd av 
den kraftigt minskade tillgången till privat 
finansiering under krisen. IBRD har även 
bistått med lån till länder i Sveriges direkta 
närområde, t.ex. Lettland, under finanskrisen. 
I diskussionerna som föregick beslutet om 
kapitalhöjningen var  regeringen drivande för 
att kapitalhöjningen ska kopplas till en 
verksamhetsstrategi med bl.a. en tydlig 
resultatuppföljning. I samband med vårmötena 
i Washington den 25 april 2010 presenterade 
Världsbanken även en strategi för sin 
verksamhet i efterverkningarna av krisen som i 
stora delar uppfyller de svenska anspråken. 

Vid Världsbankens vårmöten 2010 
beslutades det även om en engångsöverföring 
av röstandelar i IBRD från industriländer till 
tillväxt- och utvecklingsländer motsvarande 
3,13 procentenheter som en del av den s.k. 
voice-reformen. Syftet med överföringen var 
att stärka tillväxt- och utvecklingsländernas 
inflytande i IBRD. Röstöverföringen genom-
förs genom en s.k. selektiv kapitalhöjning om 
totalt 27,8 miljarder US-dollar varav 6 procent 
betalas in (1,6 miljarder US-dollar) under fyra 
år från och med resolutionens antagande, och 
resterande belopp (26,2 miljarder US-dollar) 
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utgör garantikapital. Främst tillväxt- och 
utvecklingsländerna erbjuds att köpa flera 
röstandelar. På grund av Sveriges relativt höga 
biståndsbidrag till Världsbankens verksamhet i 
låginkomstländer har dock även Sverige, 
liksom vissa andra industriländer, erbjudits att 
delta i den selektiva kapitalhöjningen till 
IBRD. Sverige har erbjudits att köpa 677 extra 
aktier à 120 635 US-dollar (6 procent betalas 
in). Även om detta erbjudande antas kommer 
Sveriges röststyrka i IBRD att minska från 
0,92 procent till 0,85 procent i och med röst-
överföringen, till förmån för tillväxt- och 
utvecklingsländerna.  

 Som en annan del av Världsbankgruppens 
voice-reform fattades det på vårmötena 2010 
även beslut om en engångsöverföring av 
röstandelar i IFC från industriländer till 
tillväxt- och utvecklingsländer, motsvarande 
6,07 procentenheter av den totala röststyrkan. 
Röstöverföringen genomförs genom en 
selektiv kapitalhöjning om 200 miljoner US-
dollar riktad mot tillväxt- och utvecklings-
länderna, samt genom en ökning av medlems-
ländernas basröster från 1,88 procent till 5,55 
procent av den totala röststyrkan. Medlems-
ländernas röststyrka i IFC är summan av 
antalet basröster och respektive lands kapital-
andel. Varje medlemsland i IFC har i dagsläget 
250 basröster. Basrösternas andel har minskat 
sedan IFC bildades 1956, då basrösterna 
uppgick till 12,28 procent av den totala röst-
styrkan. Minskningen av basrösternas andel av 
den totala röststyrkan har skett främst på 
grund av att kapitalhöjningar har genomförts, 
därmed har basrösternas relativa värde 
minskat. Genom att fixera basrösterna till en 
procentsats av den totala röststyrkan undviks 
en framtida urholkning vid eventuella nya 
kapitalhöjningar. En ökning av basrösternas 
andel gynnar främst små ekonomier och 
utvecklingsländer, som exempelvis de 
afrikanska länderna söder om Sahara. 
Ökningen kräver en ändring av IFC:s stadgar. 
En liknande ökning har redan genomförts för 
IBRD och godkänts av riksdagen (prop. 
2009/10:14, bet. 2009/10:FiU16, rskr. 
2009/10:134). För Sveriges del innebär den 
selektiva kapitalhöjningen och ökningen av 
basröster i IFC att Sveriges totala röststyrka i 
institutionen minskar från 1,12 procent till 
1,02 procent, varav höjningen av basrösterna 

motsvarar en minskning med 0,02 procent-
enheter.  

Regeringen stödjer den pågående voice-
reformen och dess syfte att stärka tillväxt- och 
utvecklingsländernas representation och 
inflytande i IBRD och IFC. Samtidigt är det 
viktigt att stora biståndsgivare som Sverige har 
inflytande över hur deras skattemedel används. 
Regeringen har därför även drivit linjen att 
Sveriges röstandel inte bör minska mer än 
andra industrialiserade länders, särskilt med 
hänsyn till Sveriges stora bidrag till Världs-
banksgruppen. Regeringen stödjer därför 
beslutet om de selektiva kapitalhöjningarna 
som en del av voice-reformen, samt Sveriges 
deltagande i den selektiva kapitalhöjningen till 
IBRD. Sverige deltar inte i den selektiva 
kapitalhöjningen till IFC eftersom denna är 
riktad till tillväxt- och utvecklingsländerna. 

För Sveriges del innebär den allmänna och 
den selektiva kapitalhöjningen en ökning av 
kapitalinsatsen med totalt ca 586,2 miljoner 
US-dollar. Av detta belopp ska ca 
35,2 miljoner US-dollar, vilket motsvarar 
246 614 000 kronor, betalas in till IBRD under 
en femårsperiod under åren 2012-2016. Den 
del av kapitalet som ska inbetalas belastar 
anslag 1:1 Biståndsverksamhet. Resterande 
belopp, 550 995 483 US-dollar, motsvarande 
ca 4 miljarder kronor, utgörs av ökade 
garantiåtaganden. Ingen avsättning för 
garantin behövs, eftersom det är fråga om en 
internationell finansiell institution (se vidare 
under Utgiftsområde 2, avsnitt 12 Kapital-
höjningar i vissa internationella finansiella 
institutioner). Genom att teckna ytterligare 
garantikapital tar Sverige dock på sig mer risk. 
Denna risk är beroende av bankens resultat, 
utlåningspolitik och finansiella ställning, samt 
dess status som prioriterad fordringsägare. 
IBRD:s utlåningsportfölj kan betecknas som 
relativt riskabel eftersom den har en hög 
koncentration på stora tillväxtekonomier. 
IBRD har trots detta hittills lyckats mycket väl 
med sin kreditgivning och haft ytterst 
begränsade kreditförluster. Samtidigt har 
institutionen kontinuerligt gått med vinst, 
vilken har använts för dels biståndsinsatser, 
dels att bygga upp reserver. Bankens reserver 
(ackumulerade vinster) uppgick per den 30 
juni 2010 till 28 793 miljoner US-dollar, vilket 
motsvarar cirka 24 procent av de utestående 
lånen. Det finns därmed även en betydande 
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buffert som kan användas innan det blir 
aktuellt att begära infriande av ägarnas garanti-
åtaganden eller efterfråga ytterligare kapitaltill-
skott. I det fall en begäran om infriande av 
Sveriges garantiåtaganden trots allt skulle ske  
kommer det under utgiftsområde 2, Samhälls-
ekonomi och finansförvaltning, uppförda 
anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlems-
avgifter, att belastas. 

Efter kapitalhöjningen kommer Sveriges 
ägarkapital uppgå till totalt ca 2,39 miljarder 
US-dollar, varav 145,4 miljoner US-dollar är 
inbetalt kapital. 

Kapitaltillskott till Swedfund International 
AB 

 
Regeringens förslag:  Riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:1 
Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott 
om 250 000 000 kronor till det statligt ägda 
bolaget Swedfund International AB. 

 
 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har i 
avsnitt 3.6 redogjort för betydelsen av 
ekonomisk tillväxt och Swedfunds roll inom 
utvecklingssamarbetet genom att bidra till 
privatsektorutveckling i utvecklingsländer och 
länder i Östeuropa som inte är EU-
medlemmar.  

Sedan verksamheten inleddes 1979 har 
Swedfund investerat närmare 4,5 miljarder 
kronor i olika företag i sina verksamhetsländer. 
För närvarande har bolaget drygt 80 pågående 
investeringar i ett fyrtiotal länder, varav nästan 
hälften är låginkomstländer eller hör till de 
minst utvecklade länderna. Investeringarna 
återfinns inom ett flertal områden, bl.a. 
tillverkningsindustri, finansiell service, 
miljöteknologi, infrastruktur och hälsa. Vid 
beredning av och beslut om deltagande i 
projekt ska insatsernas utvecklingseffekter 
tillmätas avgörande vikt. Sedan ett par år 
tillbaka bedrivs ett aktivt arbete för att öka 
antalet investeringar i postkonfliktländer och 
inom miljöområdet samt tillsammans med 
företagare med utländsk bakgrund. 

Swedfunds verksamhet finansieras med eget 
kapital. Sedan 1979 har staten skjutit till 
kapital om totalt ca 2,4 miljarder kronor, varav 
1,4 miljarder kronor sedan 2007. Vid utgången 

av 2009 uppgick Swedfunds eget kapital till ca 
2,7 miljarder kronor.  

Riksrevisionen redovisade 2009 en 
granskning av Swedfund (Swedfund 
International AB och samhällsuppdraget, RiR 
2009:4). I rapporten rekommenderades 
regeringen att förtydliga Swedfunds bolags-
ordning och ägardirektiv, se över kravet på den 
marknadskompletterande rollen, utvärdera 
bolagets reella kapitalbehov och anpassa 
avkastningsmålet samt utarbeta riktlinjer för 
statliga verksamheters engagemang i s.k. 
skatteparadis. Vidare rekommenderades 
Swedfund att precisera investeringarnas 
utvecklingseffekter och utveckla resultat-
uppföljningen, överväga i vilken utsträckning 
riskkapitalfonder ska nyttjas samt se över 
kostnaderna för aktie- och låneportföljen samt 
göra en översyn av kapitalförvaltningen.   

Med anledning av Riksrevisionens 
granskning har regeringen, utöver det som 
redovisades i budgetpropositionen för 2010 
(prop. 2009/10:1, utg.omr. 07), under 2010 
gjort förtydliganden i bolagsordningen och 
ägarriktlinjerna. Till exempel har tydliggjorts 
att Swedfunds verksamhet ska bidra till hela 
målsättningen för politiken för global 
utveckling, dvs. en ekonomisk, miljömässig 
och socialt hållbar utveckling. För att 
ytterligare säkerställa den marknads-
kompletterande rollen och undvika 
konkurrens med kommersiella finansiella 
aktörer ska bolaget utveckla sina förutsätt-
ningar att bedöma förekomst och effekter av 
sådan konkurrens. I enlighet med gällande 
ägarriktlinjer ska redovisningen av utvecklings-
effekter ske utifrån mätbara mål och metoder 
utvecklas för att följa upp utvecklings-
effekterna av avslutade investeringar. 

När det gäller avkastningsmålet bedömer 
regeringen att nu gällande mål bör kvarstå i 
syfte att inte motverka affärsmässiga 
investeringar i geografiskt riskfyllda miljöer 
där utvecklingseffekterna tillmäts avgörande 
vikt.  Bolagets kapitalbehov ses löpande över. I 
avvaktan på den pågående översynen av frågan 
om s.k. skatteparadis kvarstår Swedfunds  
restriktion mot nya fondinvesteringar.  

Som framfördes i budgetpropositionen för 
2010 har regeringen noga följt Swedfunds 
åtgärder med anledning av Riksrevisionens 
granskning. Bolagets investeringsverksamhet 
har de senaste åren löpande utvecklats, bl.a. i 
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fråga om urvalsförfarande, ägarstyrning och 
resultatuppföljning. Mot bakgrund av 
Riksrevisionens rekommendationer har detta 
utvecklings- och kvalitetsarbete ytterligare för-
stärkts. Därtill har bl.a. kapitalförvaltningen 
setts över. Verksamhetens utvecklingsresultat 
har för andra året i rad redovisats i bolagets 
hållbarhetsredovisning.  

OECD:s biståndskommitté DAC har i sin 
granskning 2009 av Sveriges utvecklings-
samarbete kommenterat Swedfunds 
verksamhet. DAC välkomnar att regeringen 
bygger ut förbindelserna med den privata 
sektorn samt menar att man framför allt på 
fältnivå kan förbättra kommunikationen med 
privatsektoraktörer och Swedfund. Inom 
ramen för det av regeringen inrättade NU-
rådet upprättas bl.a. strukturerade fora för 
dialog och erfarenhetsutbyte på landnivå i 
utvecklingsländer.  

Det är regeringens mening att Swedfunds 
bidrag till utveckling bör stärkas. Dessutom 
behövs ökad samverkan mellan Swedfunds 
verksamhet och övrigt svenskt utvecklings-
samarbete. Den biståndsform genom vilken 
Swedfund verkar är ett effektivt sätt att bidra 
till ekonomisk tillväxt och främja fattiga 
människors delaktighet i tillväxtprocesser samt 
ta tillvara näringslivets potential vad gäller 
global utveckling och fattigdomsbekämpning.  
Bolagets verksamhet har utvecklats väl de 
senaste åren med ett tydligt fokus på hållbara 
utvecklingseffekter, ett ansvarsfullt före-
tagande och prioriterade landområden. Utifrån 
bolagets äskande om kapitaltillskott kan vidare 
konstateras att det finns en stor efterfrågan på 
Swedfunds medverkan i olika investeringar 
(bl.a. UF2010/11602/USTYR). 

De närmaste åren förväntas Swedfunds 
möjligheter till avyttringar av tidigare 
investeringar vara begränsade. Det beror 
framför allt på den internationella finansiella 
krisen och att de investeringar som möjlig-
gjorts genom de senaste årens kapitaltillskott 
fortfarande befinner sig i en tillväxtfas och 
därför ännu inte bör avyttras. Sammantaget 
minskar detta utrymmet för nyinvesteringar. 
Eftersom bolaget i normalfallet inte finansierar 
sin verksamhet med lån kan en fortsatt rimlig 
investeringstakt endast ske genom att det egna 
kapitalet förstärks.  

Regeringen föreslår därför att riksdagen 
bemyndigar regeringen att under 2011 för 

anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om 
kapitaltillskott till Swedfund om 250 miljoner 
kronor. 

I linje med regeringens fokus på Afrika, där 
fattigdomen många gånger är som störst, ska 
minst 200 miljoner kronor, dvs. 80 procent, av 
de medel som föreslås tillföras Swedfund, avse 
investeringar i Afrika. Dessa medel ska sär-
redovisas i bolagets årsredovisning.  

Regeringen avser att fortsatt analysera 
Swedfunds kapitalförsörjning, bl.a. i ljuset av 
den finansiella krisens efterverkningar. 

Regeringens överväganden 

För 2011 föreslår regeringen att anslaget 1:1 
Biståndsverksamhet anvisas 28 101 418 000 
kronor, vilket är en ökning med 3 964 482 000 
kronor jämfört med anslagna medel för 2010 
(inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 
2010). Anslaget minskas med 54 053 000 
kronor i syfte att finansiera ökning av anslaget 
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa för att 
möjliggöra utökat samarbete i samband med 
gällande och nya samarbetsstrategier samt 
finansiering av studieavgifter inom ramen för 
Svenska institutets stipendieprogram i 
regionen. 

För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 29 513 802 000 kronor, 31 027 811 000 
kronor respektive 32 568 763 000 kronor. 

Regeringen föreslår att bemyndiganderamen 
för 2011 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet 
uppgår till 51 630 000 000 kronor. 

För att kunna möta de krav som ställs i och 
med nästa steg i genomförandet av Öppna 
biståndet föreslår regeringen att anslaget 1:1 
Biståndsverksamhet minskas med 7 500 000 
kronor samtidigt som det under utgifts-
område 1 Rikets styrelse upptagna anslaget 4:1 
Regeringskansliet m.m. ökar med motsvarande 
belopp. 
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Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:1 Biståndsverksamhet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 24 684 836 24 684 836 24 684 836 24 684 836

Förändring till följd av:  

Beslut -139 153 -184 653 -118 653 -118 653

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar 3 725 700 5 305 700 6 925 700 8 605 700

Volymer -156 965 -279 081 -451 072 -590 120

Överföring 
till/från andra 
anslag -21 000 -21 000 -21 000 -21 000

Övrigt 8 000 8 000 8 000 8 000

Förslag/ 
beräknat 
anslag  28 101 418 29 513 802 31 027 811 32 568 763

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.7.2 1:2 Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete 

Tabell 3.8 Anslagsutveckling för 1:2 Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
953 188 

 

   
Anslags-
sparande -48 077

 
2010 

 
Anslag 

 
960 724 

 

1 
Utgifts- 
prognos 919 631

2011 Förslag 946 110    

2012 Beräknat 956 042 2 

2013 Beräknat 969 560 3 

2014 Beräknat 991 044 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 946 612 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 946 743 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 946 137 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Sida är, enligt förordningen SFS 2010:1080 
med instruktion för Styrelsen för 
internationellt utvecklingssamarbete (Sida), en  
myndighet med ansvar för att hantera bidrag 
eller annan finansiering till stöd för insatser 
som kostnadseffektivt bidrar till att uppfylla 
målen för det internationella utvecklings-
samarbetet, inklusive det humanitära 
biståndet, och reformsamarbetet i Östeuropa, 
som en del i genomförandet av Sveriges politik 
för global utveckling. 

Regeringens överväganden 

Sida har under 2009 haft stora brister i 
hanteringen av myndighetens ekonomi, 
verksamhet och organisation. Problemen har 
uppmärksammats i regeringens dialog med 
myndigheten, liksom i upprepade rapporter 
från bl.a. Riksrevisionen och Ekonomi-
styrningsverket, utan att myndigheten har 
vidtagit tillräckliga åtgärder.  Regeringen 
beslutade därför den 27 maj 2010 att utse en 
vikarierande generaldirektör samt, fr.o.m. den 
1 juli 2010, en överdirektör. Regeringen har 
dessutom beslutat att Sida ska ledas av en 
styrelse. Myndighetens ansvar har tydliggjorts 
i en ny instruktion.  

Sida står inför stora utmaningar för att 
komma tillrätta med myndighetens 
ekonomiska underskott, samtidigt som Sida 
snabbt behöver vidta nödvändiga förändringar 
inom områden som intern styrning och 
kontroll, ledarskap, organisationskultur, 
arbetssätt och kompetens. En central 
utmaning är även att säkerställa att beslut om 
att komma tillrätta med uppmärksammade 
brister verkligen får genomslag.  

För att möjliggöra för Sida att snabbt vidta 
nödvändiga åtgärder i syfte att komma tillrätta 
med uppmärksammade brister föreslår 
regeringen att anslaget 1:2 Styrelsen för inter-
nationellt utvecklingssamarbete ökas med 
10 000 000 kronor fr.o.m. 2010.   

Nya villkor infördes 2007 för utlands-
stationerad personal vid utlands-
myndigheterna, till följd av ändrad skatte-
lagstiftning. Dessa villkor har nu setts över, 
vilket föranlett en revidering av ersättnings-
nivåerna för de utlandsstationerade. Mot 
denna bakgrund föreslår regeringen att 
3 600 000 kronor tillförs anslaget 1:2 Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete. 

Anslaget minskas med 8 000 000 kronor på 
grund av valutajustering. Därutöver minskas 
anslaget med 200 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

För 2011 föreslår regeringen därmed att 
anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete anvisas 946 110 000 
kronor, varav 20 300 000 kronor ej är 
klassificerat som utvecklingsbistånd enligt 
OECD/DAC:s definition. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 956 042 000 kronor, 
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969 560 000 kronor respektive 991 044 000 
kronor. 
 
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, 1:2 
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 932 824 932 824 932 824 932 824

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 780 16 140 29 425 51 376

Beslut 13 600 13 735 13 928 14 245

Överföring 
till/från andra 
anslag3 -200 -202 -205 -209

Övrigt 4 -6 894 -6 456 -6 412 -7 192

Förslag/ 
beräknat 
anslag  946 110 956 042 969 560 991 044

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års stats-
budget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas med 200 000 kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. 
4 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltnings-
projekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

3.7.3 1:3 Nordiska Afrikainstitutet 

 
Tabell 3.10 Anslagsutveckling för 1:3 Nordiska 
Afrikainstitutet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
13 993 

 

   
Anslags- 
sparande 302

 
2010 

 
Anslag 

 
15 200 

 

1 
Utgifts- 
prognos 14 861

2011 Förslag 14 963     

2012 Beräknat 15 119 2  

2013 Beräknat 15 336 3  

2014 Beräknat 15 655 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 14 963 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 14 963 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 14 942 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) är, enligt 
förordningen (2007:1222) med instruktion för 
Nordiska Afrikainstitutet, ett nordiskt 
centrum vars främsta uppgift är att främja och 
driva vetenskaplig forskning om Afrika, främja 
samarbete mellan nordiska och afrikanska 
forskare, vara ett dokumentationscentrum för 
forskning och studier om Afrika samt 
informera om sådan forskning. Detta arbete 

utförs inom tre verksamhetsområden: 
forskning, kommunikation och bibliotek.   

Regeringens överväganden 

Institutet har under 2010 på ett föredömligt 
sätt fortsatt arbetet med de stora förändringar 
som påbörjades redan 2008, som innebär både 
effektivisering och ändrad inriktning. Åtgärder 
har vidtagits för att utveckla och behålla 
kompetens i syfte att stärka forskningens 
kvalitet och relevans. Vidare har åtgärder 
vidtagits för effektivare rekrytering och bättre 
kompetensöverföring.  

Regeringen föreslår för 2011 att anslaget 1:3 
Nordiska Afrikainstitutet anvisas                
14 963 000 kronor. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 15 119 000 kronor, 
15 336 000 kronor respektive 15 655 000 
kronor. Utöver anslaget 1:3 Nordiska 
Afrikainstitutet erhåller NAI ett verksamhets-
bidrag från anslag 1:1 Bistånds-verksamhet på 
14 miljoner kronor för 2011. Från övriga 
nordiska länder erhålls knappt 10 miljoner 
kronor. 

 
Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 15 200 15 200 15 200 15 200

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 -237 -81 136 477

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt3   -22

Förslag/ be-
räknat anslag  14 963 15 119 15 336 15 655

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års stats-
budget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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3.7.4 1:4 Folke Bernadotteakademin 

Tabell 3.12 Anslagsutveckling för 1:4 Folke Bernadotte-
akademin 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
42 197 

 

   
Anslags-
sparande 1

 
2010 

 
Anslag 

 
47 467 

 

1 
Utgifts- 
prognos 46 408

2011 Förslag 55 675    

2012 Beräknat 56 231 2 

2013 Beräknat 57 022 3 

2014 Beräknat 58 236 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 55 675 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 55 675 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 55 597 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

 

Folke Bernadotteakademin (FBA) är, enligt 
förordningen (2007:1218) med instruktion för 
Folke Bernadotteakademin, en central 
myndighet för att stärka den svenska och 
internationella förmågan inom området 
konflikt- och krishantering, med särskild 
inriktning på fredsinsatser.  

Regeringens överväganden 

FBA:s verksamhet har under 2010 utvecklats 
och fortsatt genomförts väl. Det sedan 2008 av 
Sida delvis övertagna ansvaret för personal-
försörjning till internationella civila freds- och 
säkerhetsfrämjande insatser har utvecklats och 
är nu fullt etablerat i myndighetens övriga 
verksamhet. FBA har även fortsatt att utveckla 
övriga instrument och verktyg inom det civila 
området såsom bl.a. säkerhetssektorreform 
(SSR), avväpning, demobilisering och återan-
passning av före detta kombattanter (DDR)  
och konflikthantering, konfliktförebyggande, 
medling och forskning.  

Personalförsörjningsområdet är fortsatt det 
uppdrag som myndigheten främst utökat sin 
verksamhet inom på grund av kraftigt ökad 
efterfrågan på svensk civil personal till inter-
nationella insatser. Det är fortsatt prioriterat 
att arbeta med att utöka kapaciteten inom det 
administrativa området vad gäller personal-
försörjningsuppdraget, där en fortsatt interna-
tionell efterfrågan kan förväntas även under 
2011 inom främst EU och FN:s ram. FBA 
utgör idag en avgörande resurs för att Sverige 

fortsatt ska kunna vara i framkant inter-
nationellt inom detta område.  

Regeringen bedömer att FBA behöver 
ökade resurser 2011 för att bibehålla en god 
effektivitet och kvalitet i verksamheten och 
föreslår att anslaget 1:4 Folke Bernadotte-
akademin ökas med 8 miljoner kronor. Av 
dessa medel föreslås 3 miljoner kronor 
användas för att förstärka FBA:s admi-
nistrativa kapacitet. 5 miljoner kronor ska 
användas för två befattningar till stöd för den 
nyinrättade civile representanten vid Sveriges 
militära insats i Afghanistan.  

För 2011 föreslår regeringen att anslaget 1:4 
Folke Bernadotteakademin anvisas 55 675 000 
kronor. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 56 231 000 kronor, 57 022 000 
kronor respektive 58 236 000 kronor. 

 
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Folke Bernadotteakademin 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 47 467 47 467 47 467 47 467

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 58 533 1 208 2 314

Beslut 8 000 8 080 8 194 8 380

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3 150 151 154 75

Förslag/ be-
räknat anslag  55 675 56 231 57 022 58 236

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års stats-
budget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltnings-
projekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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3.7.5 1:5 Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete 

Tabell 3.14 Anslagsutveckling för 1:5 Riksrevisionen: 
Internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
37 538 

 

   
Anslags- 
sparande 3 662

 
2010 

 
Anslag 

 
40 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 39 000

2011 Förslag 40 000     

2012 Beräknat 40 000     

2013 Beräknat 40 000     

2014 Beräknat 40 000     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 

lläggsbudget i samband med denna proposition. ti
 
Enligt lagen (2002:1023) med instruktion för 
Riksrevisionen ska Riksrevisionen bedriva 
internationellt utvecklingssamarbete i enlighet 
med vad riksdagen beslutat. Under anslaget 
anvisas medel för Riksrevisionens interna-
tionella utvecklingssamarbete. Medlen används 
i överensstämmelse med OECD/DAC:s 
definition av bistånd och inom ramen för 
målen för svensk biståndspolitik. Riks-
revisionens internationella utvecklings-
samarbete utgör sedan 2009 en egen 
verksamhetsgren. Verksamheten redovisas 
under avsnittet Riksrevisionen under 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning. Riksrevisionen har beslutat 
att föra bort det anslagssparande som vid årets 
slut 2009 översteg 3 procent av anslaget som 
en indragning av anslagsbelopp. 

Riksrevisionens styrelses överväganden 

Styrelsen anser att Riksrevisionens inter-
nationella utvecklingssamarbete utgör en 
viktig del av Sveriges internationella utveck-
lingssamarbete. Målet är att inom ramen för 

svensk biståndspolitik stärka de nationella 
revisionsorganens kapacitet och förmåga att 
bedriva offentlig revision, stärka parlamentens 
kontrollmakt och bidra till uppbyggnaden av 
god förvaltning och korruptionsbekämpning i 
utvecklingsländer. Huvudinriktningen bör 
vara långsiktigt institutionellt samarbete. 
Utvecklingssamarbetet initieras, planeras och 
genomförs i direkt samverkan med 
samarbetslandets nationella revisionsmyndig-
het.  

Under 2009 har Riksrevisionen bedrivit åtta 
samarbetsprojekt. Bland samarbetsländerna 
kan nämnas Bosnien och Hercegovina, 
Moldavien, Tanzania och Liberia. Genom 
samverkan med den regionala organisationen 
AFROSAI-E ges stöd åt 23 nationella 
revisionsorgan, bl.a. i södra Afrika. År 2009 
motsvarade verksamhetsvolymen 93,8 procent 
av anvisat anslag.  

Styrelsen bedömer att verksamheten 
fortsatt bör bedrivas på en nominellt 
oförändrad nivå. Styrelsen bedömer således att 
en anslagstilldelning om 40 000 000 kronor för 
2011 och de kommande åren är en lämplig nivå 
för anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt 
utvecklingssamarbete. De samarbetsavtal om 
internationellt utvecklingssamarbete som 
Riksrevisionen ingår förutsätter fleråriga 
åtaganden. Riksrevisionens styrelse bedömer 
således att Riksrevisionen behöver göra 
åtaganden inom ramen för anslaget 1:5 
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssam-
arbete som medför behov av anslagsmedel efter 
budgetåret 2011. Styrelsen beräknar att 
Riksrevisionen under 2011 kommer att ingå 
fleråriga avtal om samarbetsprojekt som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
28 000 000 kronor under 2012–2014. 

 
Tabell 3.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 23 552 16 486 21 318   

Nya åtaganden 11 733 18 077 19 500   

Infriade åtaganden 18 800 13 246 13 006 15 812 12 000 

Utestående åtaganden 16 486 21 318 27 812   

Erhållet/föreslaget bemyndigande1 30 000 26 000 28 000   
1 Föreslaget bemyndigande omfattar de kostnader i fält som är förknippade med enskilda åtaganden.
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Revisionens iakttagelser 

Finansutskottet har uppdragit åt en revisions-
byrå att utföra extern revision av Riksrevisionen. 
Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt 
Riksrevisionens årsredovisning som i allt 
väsentligt rättvisande. 

Riksdagsstyrelsens yttrande 

Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen) ska 
yttra sig över Riksrevisionens budgetunderlag. 
Riksdagsstyrelsen yttrade sig den 19 maj 2010. 
Yttrandet saknar invändningar mot förslagets 
innehåll. 

 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2013, för 
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 

Anvisat 2010 1 40 000 40 000 40 000

Förändring till följd av:  

Beslut  

Övriga makroekonomiska 
förutsättningar  

Volymer  

Överföring till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/beräknat anslag 40 000 40 000 40 000
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Riksrevisionens styrelse föreslår att anslag 1:5 
Riksrevisionen: Internationellt utvecklings-
samarbete för budgetåret 2011 ska anvisas med 
40 000 000 kronor. Även för 2012, 2013 och 
2014 bör anslaget beräknas till 40 000 000 
kronor. Riksrevisionens styrelse förslår att 
riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att under 
2011 för anslaget 1:5 Riksrevisionen: 
Internationellt utvecklingssamarbete ingå avtal om 
samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 28 000 000 kronor under 2012–2014. 

 
 

3.7.6 1:6 Institutet för utvärdering av 
internationellt utvecklingssamarbete 

Tabell 3.17 Anslagsutveckling för 1:6 Institutet för 
utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
20 329 

 

   
Anslags- 
sparande 150

 
2010 

 
Anslag 

 
21 008 

 

1 
Utgifts- 
prognos 20 686

2011 Förslag 22 656    

2012 Beräknat 22 877 2 

2013 Beräknat 23 196 3 

2014 Beräknat 23 694 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 22 657 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 22 657 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 22 625 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete (SADEV) har, enligt 
förordningen (2007:1300) med instruktion för 
Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete, till uppgift att själv-
ständigt eller i samarbete med andra aktörer 
genomföra utvärderingar av det svenska 
internationella utvecklingssamarbetet samt 
reformsamarbetet i Östeuropa. Inom ramen för 
detta ska myndigheten också främja 
utvecklingen av utvärderingskapacitet i 
samarbetsländerna.  

Regeringens överväganden 

SADEV har en central roll i arbetet med att 
stärka utvärdering inom utvecklingssamarbetet. 
Inriktningen i myndighetens redovisade plan för 
pågående och planerade utvärderingar är relevant 
och kommer sammantaget att utgöra ett viktigt 
bidrag inför utformningen av utvecklings-
samarbetet (UF2010/27470/USTYR). För att 
SADEV ska fylla rollen som ett starkt 
utvärderingsorgan behöver myndighetens 
förutsättningar att under vissa perioder anlita 
specialister, som kan svara upp mot specifika 
behov, säkerställas. Med en myndighet av 
SADEV:s karaktär är det inte optimalt att all 
expertis är fast knuten till organisationen. För att 
SADEV i högre utsträckning ska kunna använda 
extern kompetens och därigenom öka sitt bidrag 
till en stärkt resultatstyrning av biståndet förslås 
att myndighetens anslag ökas med 
1 500 000 kronor. 
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Regeringen föreslår för 2011 att anslaget 1:6 
Institutet för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete anvisas 22 656 000 kronor.  
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
22 877 000 kronor, 23 196 000 kronor respektive 
23 694 000 kronor. 

 
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklings-
samarbete 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 21 008 21 008 21 008 21 008

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 148 354 652 1 148

Beslut 1 500 1 515 1 536 1 571

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt3   -33

Förslag/ be-
räknat anslag  22 656 22 877 23 196 23 694

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras.  
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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4 Reformsamarbete i Östeuropa 

4.1 Omfattning 

Reformsamarbete i Östeuropa består av ett 
anslag och omfattar utvecklingssamarbete 
genom Sida, Svenska institutet, Strålsäker-

hetsmyndigheten, Folke Bernadotteakademin 
samt Regeringskansliet. Verksamheten, som 
bedrivs i Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet, finansieras från biståndsramen.

4.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Reformsamarbete i Östeuropa 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

 Beräknat
2014 

Reformsamarbete i Östeuropa 

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 1 408 1 278 1 320 1 332 1 332 1 332 1 332

Summa Reformsamarbete i Östeuropa 1 408 1 278 1 320 1 332 1 332 1 332 1 332
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
 
 
 
 

 

4.3 Mål 

Målet för Reformsamarbete i Östeuropa är: 
Stärkt demokrati, rättvis och hållbar 
utveckling samt närmande till Europeiska 
unionen och dess värdegrunder. 

 
 

4.4 Resultatredovisning 

Regeringen lämnade den 25 maj i år en 
skrivelse till riksdagen om biståndets resultat 
(skr. 2009/10:214).  I skrivelsen redogörs för 

resultaten av Sveriges internationella 
utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i 
Östeuropa. Skrivelsen är avgränsad till det 
tematiska området miljö och klimat och till de 
samarbetsländer som står inför en ny strategi-
period (däribland Georgien och Turkiet). 
Regeringen lämnar därför ingen särskild 
resultatredovisning i denna proposition. 
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4.5 Politikens inriktning 

4.5.1 Ett modernt och verklighetsanpassat 
bistånd 

Utvecklingens drivkrafter och utvecklingshinder 

Under 2009 hade Central- och Östeuropa, 
liksom Västra Balkan, den djupaste 
ekonomiska nedgången sedan transitionen till 
marknadsekonomi inleddes i början av 1990-
talet. BNP föll i genomsnitt med nästan 6 
procent, med nedgångar på mer än 10 procent 
i Estland, Lettland, Litauen, Armenien och 
Ukraina. Regionen påverkades mycket 
negativt av minskat inflöde av kapital, nedgång 
i exporten och kraftigt sjunkande råvarupriser. 
Det sistnämnda påverkade den ryska 
ekonomin och andra länder rika på 
naturresurser. 

Från tredje kvartalet 2009 påbörjades en 
gradvis återhämtning i regionen. Den möjlig-
gjordes av ökad extern efterfrågan, men också 
av omfattande stimulanspaket, stödjande 
monetär politik och olika åtgärder för att 
garantera likviditeten i banksystemet. 
Makrofinansiellt och annat stöd var också 
viktiga inslag i flera av länderna.   

Den ekonomiska återhämtningen förväntas 
förstärkas under 2010, men takten i åter-
hämtningen kommer att vara ojämn i 
regionen. Länder med omfattande och 
diversifierad export och ett sunt banksystem 
kan räkna med en förhållandevis god 
ekonomisk utveckling medan motsatsen gäller 
för länder med banker, företag och  hushåll 
som har ansträngda balansräkningar eller 
privatekonomier.   

Den ekonomiska försvagningen som flera 
samarbetsländer genomgått utgör ett tydligt 
hinder mot utveckling. Resurserna till den 
offentliga sektorn har ofta fått krympas. I flera 
av samarbetsländerna finns en svag förvaltning, 
som till följd av otillräckliga incitament inte 
alltid förmår attrahera kvalificerad personal. I 
många av de östeuropeiska länderna är 
problemen med korruption omfattande och de 
drabbar ofta svaga grupper hårt. Graden av 
rättssäkerhet är mycket varierande i regionen, 
men överlag finns fortfarande stora brister. Till 
följd av de ekonomiska svårigheterna i 
samarbetsländerna har möjligheterna till del- 

och samfinansiering av projekt minskat och 
handläggningen av dessa försenats. 

Den finansiella och ekonomiska krisen slog 
således hårt mot regionen, som  drabbades av 
en kraftig ekonomisk nedgång och som väntas 
återhämta sig långsammare än många andra 
delar av världen. Sverige har arbetat för att 
minska de negativa effekterna av krisen på 
befolkningen, samt för att motverka 
protektionistiska åtgärder. Krisens efterverk-
ningar riskerar att försena flera nödvändiga 
reformer och är således en fortsatt viktig 
faktor att ta hänsyn till.  

EU-närmandet är en stark drivkraft för 
reformer i samarbetsländerna, såväl i Öst-
europa som på Västra Balkan. Anpassningen 
till EU:s regelverk och kraven på att uppfylla 
de politiska och ekonomiska s.k. 
Köpenhamnskriterierna, innebär omfattande 
krav på reformer i samarbetsländerna inom en 
lång rad samhällsområden. För länderna i 
Östeuropa har lanseringen 2009 av Östliga 
partnerskapet inneburit ökat fokus från EU:s 
sida på dessa länders EU-närmande, både i ett 
bilateralt och ett multilateralt spår. Det nya 
partnerskapet skapar bl.a. ett tydligare ramverk 
och incitament för länderna i Östeuropa att 
närma sig EU inom olika områden.  

Vad Sverige gör för att stimulera utvecklingens 
drivkrafter och överbrygga dess hinder  

Fokus för Sveriges bilaterala utvecklings-
samarbete med Östeuropa och Västra Balkan 
kommer fortsatt att ligga på att främja 
ländernas EU-integration. Anpassning till 
EU:s lagar, regelverk och värdegrund 
förutsätter politiska och ekonomiska 
reformer, vilka möjliggör ekonomisk tillväxt 
och därmed förutsättningar för minskad 
fattigdom. Den ger också större möjligheter 
för medborgarna att komma i åtnjutande av 
sina mänskliga rättigheter. EU-anpassningen 
bidrar därmed till en rättvis och hållbar 
utveckling. 

De tre tematiska prioriteringarna demokrati 
och mänskliga rättigheter, miljö och klimat 
samt jämställdhet och kvinnors roll i 
utveckling är högst relevanta för samarbets-
länderna inom reformsamarbetet. Sektorn 
demokrati, mänskliga rättigheter och 
jämställdhet återfinns t.ex. i samtliga 
samarbetsstrategier för länderna i Östeuropa 
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och på Västra Balkan. Fokus ligger bl.a. på att 
genomföra insatser för stärkt medie- och 
yttrandefrihet, politisk pluralism liksom 
minoritets- och HBT-frågor. Att stärka ett 
livskraftigt och pluralistiskt civilt samhälle är 
en tydlig prioritering. Reformer inom rätts-
området för att öka rättssäkerhet, transparens 
och medborgarnas tilltro till rättsväsendet är 
en annan prioriterad fråga. Här kan EU-
närmandet, med de krav som ställs på 
harmonisering med EU:s lagstiftning och 
regelverk, vara en stark drivkraft. För att 
kunna sluta och implementera associerings- 
och frihandelsavtal med EU måste flera 
samarbetsländer genomföra långtgående 
reformer, bl.a. inom rättssektorn. Både 
bilateralt och genom EU får vi, genom ökad 
handel och utbyten mellan företag, större 
insikt i hur regelverken implementeras och 
följs.  

Flera av dessa frågor utgör också s.k. 
dialogfrågor. Jämställdhet och kvinnors roll i 
utveckling kommer också att återspeglas i 
dialogen med många av samarbetsländerna och 
i flera fall också aktivt integreras i insatserna. 
Detta gäller bl.a. i Ukraina, Albanien, Serbien 
och Georgien. I Ukraina finns exempelvis 
möjlighet till riktade insatser för män. I 
Albanien och Georgien ska Sverige arbeta för 
att öka kvinnors deltagande i politik och 
förvaltning, bl.a. genom att stödja kvinno-
organisationer. I Serbien har Sverige åtagit sig 
att leda givarnas arbete för bättre jämställdhet. 
Jämställdhet är ett område där framstegen i 
samarbetsländerna är begränsade och kvinnors 
möjligheter till deltagande i samhälls-
utvecklingen därmed relativt små. Sverige har 
samtidigt ett stort kunnande, komparativa 
fördelar och åtnjuter förtroende inom 
jämställdhetsområdet. Fokus på riktade 
insatser för jämställdhet liksom dialogen kring 
dessa frågor bör öka.  

Inom reformsamarbetet har finansieringen 
gradvis ökat till insatser inom den tematiska 
prioriteringen miljö och klimat. Miljö-
samarbetet, som utgör en del av sektorn 
hållbar  samhällsbyggnad, är väsentligt för  att 
bidra till bättre miljö i samarbetsländerna, 
förhindra miljö- och hälsorisker samt skapa ett 
regelverk som underlättar ländernas EU-
närmande. En stor del av EU:s regelverk 
behandlar miljöfrågor och miljöstandarden är 
klart eftersatt i regionen. Investeringarna i ny 

miljöteknik har varit otillräckliga. Sverige har 
stor erfarenhet av miljöarbete, också inter-
nationellt. Sverige är i många fall ledande när 
det gäller miljöteknik och har en omfattande 
tjänstesektor som åtnjuter stort förtroende för 
sin internationella kompetens. Exempel på 
insatser inom miljösektorn är (förutom 
kapacitetsutveckling inom förvaltningen, som 
genomförs av svenska myndigheter) förstudier 
för och investeringar i miljöinfrastruktur, 
reformer för hållbart nyttjande av resurser och 
annan slags rådgivning.  

Investeringars betydelse för ekonomisk 
tillväxt bör också understrykas. I syfte att 
stimulera utvecklingens drivkrafter och över-
brygga dess hinder bör Sverige främja sådana 
investeringar, inklusive migranters 
investeringar i sina ursprungsländer, bilateralt 
liksom i multilaterala sammanhang. 
Multilateralt samarbete och samordning bland 
givare är en prioritering i det svenska 
utvecklingssamarbetet i regionen. Såväl 
multilaterala banker som andra organisationer, 
EU och bilaterala givare är viktiga samarbets-
parter för Sverige. I och med den ekonomiska 
krisen minskade de utländska direkt-
investeringarna dramatiskt i regionen och 
återhämtningen förutses bli förhållandevis 
långsam. Stöd till kommunal infrastruktur, 
främst genom multilaterala kanaler, bör till viss 
del kunna balansera denna nedgång i direkt-
investeringar. Dessa investeringar avser främst 
miljö-, klimat- och energieffektiviserings-
projekt. Sverige ska spela en fortsatt viktig roll 
i multilaterala faciliteter och fonder, för att 
säkerställa långsiktigt hållbara resultat i de 
insatser som görs. 

I syfte att bidra till ekonomisk tillväxt avser 
Sverige ge fortsatt stöd till Early Transition 
Countries Support Fund (ETC-fonden), 
vilken förvaltas och administreras av 
Europeiska utvecklingsbanken (EBRD). ETC-
fonden är verksam i Moldavien, Georgien, 
Armenien, Azerbajdzjan, Kirgizistan, 
Tadzjikistan, Uzbekistan och Mongoliet och 
delfinansierar projekt inom framför allt privat-
sektorutveckling och infrastruktur.  

  Sverige gav 2008 ett treårigt stöd till EU:s 
Neighbourhood Investment Facility (NIF), 
som är verksam i EU:s östra och södra 
grannländer. I den östra delen bidrar NIF till 
projektverksamhet i Ukraina, Vitryssland, 
Moldavien, Georgien, Armenien och 
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Azerbajdzjan. Det aktiva deltagandet i denna 
fond avses fortsätta och ytterligare bidrag kan 
bli aktuella i framtiden.  

Därtill förutses fortsatt stöd till Western 
Balkans Investment Framework (WBIF), som 
är ett gemensamt initiativ av EU-
kommissionen, Europeiska investerings-
banken, Europarådets utvecklingsbank (CEB) 
och EBRD. WBIF är en utvidgning av Västra 
Balkan-fonden, vilken administrerades av 
EBRD. WBIF finansierar insatser i Bosnien 
och Hercegovina, Serbien, Kosovo, 
Montenegro, Makedonien och Albanien. 
Sverige har tidigare bidragit till Västra Balkan-
fonden. 

Europeiska investeringsbanken (EIB) 
upprättade 2009 en ny lånefacilitet för det 
östra grannskapet, inklusive Ryssland (Eastern 
Partners’ Facility, EPF). Sverige har en viktig 
roll att spela i finansiering och genomförande 
av projekt inom ramen för EPF. Därtill pågår 
en översyn av EIB:s externa mandat, där bl.a. 
möjligheten till framtida investeringar i 
Vitryssland diskuteras.  

De internationella bankerna, EU och 
Internationella valutafonden (IMF) har 
tillsammans en fortsatt viktig roll att spela i 
den ekonomiska krisens efterdyningar. Sverige 
ska bistå dessa organisationer och våra 
samarbetsländer i Östeuropa att på ett 
långsiktigt hållbart sätt främja den ekonomiska 
tillväxten. 

Sverige har också en viktig roll i att bilateralt 
i största möjliga mån samverka med det 
gemensamma EU-biståndet. Detta gäller 
framför allt för medlemskapsstödet IPA 
(Instrument for Pre-Accession Assistance) 
och EU:s bistånd till sina grannländer (ENPI, 
European Neighbourhood and Partnership 
Instrument). Det svenska stödet ska där så är 
lämpligt verka kompletterande till det 
gemensamma EU-biståndet, inklusive i 
anslutning till Östliga partnerskapet. Sverige 
har också en viktig roll att spela när det gäller 
att bidra med synpunkter på hur dessa 
instrument bör utformas.  

4.6 Budgetförslag 

4.6.1 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 

Tabell 4.2 Anslagsutveckling för 4:2 Reformsamarbete i 
Östeuropa 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 408 014 

 

   
Anslags-
sparande 87 261

 
2010 

 
Anslag 

 
1 278 110 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 320 111

2011 Förslag 1 332 163    

2012 Beräknat 1 332 163    

2013 Beräknat 1 332 163    

2014 Beräknat 1 332 163    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för reformstöd till länderna i 
Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. 

Inom ramen för den del av anslaget som 
Regeringskansliet disponerar finns möjlighet 
att använda medel för temporär verksamhet 
inom avgränsade projekt. 

För den del av anslaget som Svenska 
institutet disponerar beräknas 4 600 000 
kronor användas för förvaltningskostnader. 

För den del av anslaget som Strålsäkerhets-
myndigheten disponerar beräknas 4 500 000 
kronor användas för förvaltningskostnader. 

 

54 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 7  

55 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:1 
Reformsamarbete i Östeuropa besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst  
2 974 000 000 kronor under 2012–2017. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Bemyndigande-
ramen avser främst Sida, vars andel beräknas 
till 2 880 000 000 kronor. Åtagandena består 
av långsiktiga insatser inom alla Sidas 
verksamheter för att åstadkomma en högre 
grad av förutsägbarhet i biståndsgivningen. 
Övriga myndigheter som omfattas av 
bemyndiganderamen är Svenska institutet, 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Regerings-
kansliet. 

 
Tabell 4.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2018 

Ingående åtaganden 1 401 1 257 2 280 2 903 1 910 

Nya åtaganden1 639 1 720 1 584 - - 

Infriade åtaganden 782 697 961 993 1 910 

Utestående åtaganden 1 257 2 280 2 903 1 910 - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 2 427 3 107 2 974   

 

 

 

Regeringens överväganden 

För 2011 föreslår regeringen att anslaget 2:1 
Reformsamarbete i Östeuropa anvisas 
1 332 163 000 kronor, en ökning med 
54 053 000 kronor jämfört med 2010, vilket 
finansieras genom att anslaget 1:1 Bistånds-
verksamhet minskas med motsvarande belopp. 
Ökningen avser utökat samarbete med 
Ukraina i enlighet med gällande samarbets-
strategi, utökat samarbete med Moldavien och 
Vitryssland i samband med nya samarbets-
strategier samt finansiering av studieavgifter 
inom ramen för Svenska institutets stipendie-
program. Medlen klassificeras som utveck-
lingsbistånd i enlighet med OECD/DAC:s 
definition. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 1 332 163 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 4.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 278 110 1 278 110 1 278 110 1 278 110

Förändring till följd av:   

Beslut 54 053 54 053 54 053 54 053

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar   

Volymer   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 332 163 1 332 163 1 332 163 1 332 163

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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Samarbetsstrategier 

Tabell 1.1 Samarbetsstrategier 1 
Tusental kronor 

 Tidsperiod Kommentar Utbetalat stöd 2009 

AFRIKA    

Regional strategi Afrika 2002–2009 Beslut om ny strategi (2010–2015) planeras tas under 2010 1 180 451 

Botswana  2010–2013  21 744 

Burkina Faso 2004–2010 Förlängd del av Västafrikastrategin 169 753 

Burundi 2009–2012  13 461 

Demokratiska Republiken Kongo 2009–2012  139 757 

Etiopien 2003–2010 Utarbetande av ny strategi pågår  236 177 

Kenya 2009–2013  382 496 

Liberia 2008–2013  105 000 

Malawi 2006–2010 Utfasning pågår (delegerat partnerskap med Norge) 28 542 

Mali 2004–2010 Utarbetande av ny strategi pågår 217 440 

Moçambique 2008–2012  741 992 

Namibia 2010–2013  13 631 

Rwanda 2010–2013                 92 329 

Sierra Leone 2009–2013  7 381 

Somalia 2007–2010 Förlängt förhållningssätt 71 613 

Sudan 2008–2011  160 668 

Sydafrika 2009–2013  44 254 

Tanzania 2006–2011 Strategi förlängd (med uppdrag till Sida om fortsatt 

sektorkoncentration)  711 234 

Uganda 2009–2013  317 955 

Zambia 2008–2011  170 213 

Zimbabwe 2007–2010 Förlängt förhållningssätt 110 641 

ASIEN, MELLANÖSTERN 
OCH NORDAFRIKA 

    
 

Regional strategi Asien2 2005–2010    303 703 

Regional strategi Mellanöstern3 

och Nordafrika 

2006–2010   

162 482 

Afghanistan 2009–2013  444 719 

Bangladesh 2008–2012  259 090 

Indien 2009–2013  38 534 

Indonesien 2009–2013  44 209 

Irak 2009–2014  38 442 

Kambodja 2008–2010 Utarbetande av ny strategi pågår 171 096 

Kina 2009–2013  37 180 

Laos 2008–2011 Utfasning pågår 131 078 

Sri Lanka 2008–2010 Utfasning pågår 70 404 

Vietnam 2009–2013  154 720 

Västbanken och Gaza 2008–2011  264 084 

Östtimor  2009–2011  29 948 

LATINAMERIKA OCH 
KARIBIEN 

    
 

Regional strategi Latinamerika   190 510 

Bolivia 2009–2013   213 801 

Colombia 2009–2013   137 323 
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Guatemala 2008–2012  186 017 

Honduras 2008–2011 Utfasning pågår  51 147 

Nicaragua 2008–2011 Utfasning pågår  197 930 

 
ÖSTEUROPA OCH 
CENTRALASIEN 

    

  
Regional strategi Centralasien 2008–2010 Utfasning pågår   116  032 

Albanien 2009–2012  78 782 

Bosnien-Hercegovina  2011–2014  237 947 

Kosovo 2009–2012  93 539 

Makedonien 2010–2012 Utfasning pågår 72 521 

Moldavien 2007–2010 Utarbetande av ny strategi pågår 152 985 

Georgien 2010–2013  93 499 

Serbien 2009–2012  119 720 

Turkiet 2010–2013  42 327 

Ukraina 2009–2013  201 449 

Vitryssland 2007–2010 Utarbetande av ny strategi pågår 78 827 
1 Summorna består av bilateralt utvecklingssamarbete och Forskningssamarbete. Globala utvecklingsprogram, Humanitära insatser och konflikthantering, 
Informationsinsatser, U-krediter och Stöd till enskilda organisationer är inte inkluderade.  
2 Regeringen beslutade om en ny regional strategi för Asien 2010–2015. Den nya strategin gäller fr.o.m. 2010-09-09 (datumet då beslutet togs). 
3 Regeringen beslutade om en ny regional strategi för Mellanöstern och Nordafrika 2010 –2015. Den nya strategin gäller fr.o.m. 2010-09-09 (datumet då beslutet togs). 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

ramanslaget 1:8 Från EU-budgeten finansi-
erade insatser för asylsökande och flyktingar 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 220 000 000 kronor under 
2012, högst 140 000 000 kronor under 2013 

och högst 80 000 000 kronor under 2014 
(avsnitt 2.8.8). 

2. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 8 Migration enligt följande 
uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Migrationsverket Ramanslag 2 416 981

1:2 Ersättningar och bostadskostnader Ramanslag 3 026 387

1:3 Migrationspolitiska åtgärder Ramanslag 405 437

1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden Ramanslag 503 419

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden Ramanslag 158 800

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden Ramanslag 230 255

1:7 Utresor för avvisade och utvisade Ramanslag 279 202

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar Ramanslag 136 880

Summa  7 157 361
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2 Utgiftsområde 8 Migration 

 
2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör migra-
tion till och från vårt land, flyktingpolitiken 
inklusive mottagande av asylsökande samt ut-
länningars rätt att vistas i Sverige.  

Inom utgiftsområdet ansvarar Migrationsver-
ket för de tre verksamhetsområdena Asyl, Ar-
bete, besök och bosättning samt Svenskt med-
borgarskap. Inom utgiftsområdet finansieras 
även verksamheten vid migrationsdomstolarna, 
Migrationsöverdomstolen och i relevanta delar 
Kriminalvårdens transporttjänst. Även myndig-
heter som ingår i andra utgiftsområden såsom 
utlandsmyndigheterna, länsstyrelserna och poli-
sen har uppgifter inom migrationsområdet. Mi-
grationsverket ska samverka med andra ansvariga 
myndigheter inom området så att förutsätt-
ningar skapas för ett effektivt genomförande av 
de verksamheter som följer av Migrationsverkets 
uppdrag.  

Inom verksamhetsområdet Asyl ingår Migra-
tionsverkets handläggning av asylansökningar 
och mottagande av asylsökande. Ett beslut om 
att avslå en asylansökan, vilket i regel förenas 
med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, kan 
överklagas till en migrationsdomstol. Fram till 
att personen lämnat Migrationsverkets mottag-
ande, t.ex. genom bosättning i en kommun eller 
återvändande till hemlandet, omfattas han eller 
hon av lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. Vissa insatser inom mottag-
andet av asylsökande åligger kommuner och 
landsting. Det rör sig i första hand om skolgång, 
omsorg och hälso- och sjukvård. 

Migrationsverket ska övergripande arbeta för 
att det finns beredskap och kapacitet i landet att 

ta emot personer som beviljats uppehållstill-
stånd, och vid behov medverka vid deras bosätt-
ning. Länsstyrelserna ansvarar för att förhandla 
med kommuner om mottagande och bosättning 
av personer som beviljats uppehållstillstånd. 
Migrationsverket har ansvar för att ingå över-
enskommelser angående platser med kommu-
nerna.  

Från utgiftsområde 13  Integration och jäm-
ställdhet betalar Migrationsverket ut statlig er-
sättning till kommunerna för kostnader i sam-
band med mottagandet och introduktionen av 
personer som beviljats uppehållstillstånd enligt 
förordningen (1990:927) om statlig ersättning 
för flyktingmottagandet m.m.  

Vidare ska Migrationsverket verka för att den 
person som fått ett lagakraftvunnet beslut om 
avvisning eller utvisning återvänder självmant. 
Om personen inte gör det, eller avviker, över-
lämnas ärendet till polisen för verkställighet av 
avvisnings- eller utvisningsbeslutet. 

Verksamhetsområdet Arbete, besök och bo-
sättning omfattar handläggning av olika typer av 
ansökningar om tillstånd att få vistas i Sverige. 
Vissa ansökningar gäller inresa och tidsbegränsad 
vistelse medan andra syftar till permanent vis-
telse i Sverige. Ansökningarna avser t.ex. släkt- 
eller turistbesök, arbete, studier eller bosättning 
på grund av anknytning till anhörig. Ansökan 
ska i första hand lämnas in till en svensk ut-
landsmyndighet men kan i vissa fall även lämnas 
till Migrationsverket. Utlandsmyndigheterna 
fattar beslut i det stora flertalet ärenden om vi-
sering och efter delegation från Migrationsverket 
i vissa ärenden om uppehållstillstånd. 

Förutom handläggning av ansökningar ska 
utlandsmyndigheterna även uppmärksamma och 
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analysera förändringar i omvärlden som kan på-
verka migrationen till Sverige samt verka för 
samstämmighet mellan migration och utveck-
ling. Här spelar exempelvis migrationsattaché-
erna som är stationerade vid olika utlandsmyn-
digheter en viktig roll. 

Inom verksamhetsområdet Svenskt medbor-
garskap prövas naturaliseringsärenden samt ären-
den om bibehållande av respektive befrielse från 
svenskt medborgarskap. 

Migrationsdomstolarna och Migrationsöver-
domstolen har till uppgift att överpröva Migra-
tionsverkets beslut enligt utlänningslagen 
(2005:716), lagen (2001:82) om svenskt med-
borgarskap och lagen (1996:1620) om offentligt 
biträde. 

Inom utgiftsområdet ryms även deltagande i 
EU-samarbetet och internationellt samarbete. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Utvecklingen inom utgiftsområdet styrs i stor 
utsträckning av omvärldsfaktorer som kan vara 
svåra att förutse och att påverka. Exempel på så-
dana faktorer är omständigheter som gör att per-
soner lämnar ursprungslandet (konflikter, kriser 
m.m.) och omständigheter som gör att personer 
väljer att söka asyl i Sverige. Praxisförändringar 
genom vägledande domar från Migrationsöver-
domstolen och praxisförändringar till följd av 
domar från internationella domstolar medför 
ofta konsekvenser för volymer och utgiftsut-
vecklingen. Därutöver påverkas utgiftsområdet 
också av nationella och internationella regelför-
ändringar. Effektiviteten vid och samarbetet 
mellan ansvariga myndigheter har en direkt på-
verkan på måluppfyllelsen. Handläggningstider-
na vid ansvariga myndigheter och domstolar 
inverkar på de genomsnittliga vistelsetiderna för 

asylsökande inom mottagandet och därmed 
utgifterna för mottagandet av asylsökande. Den 
enskilde asylsökandes agerande påverkar också 
vistelsetiden och därmed utgiftsutvecklingen. 

Merparten av anslagen inom utgiftsområdet 
har en tydlig koppling till varandra. Ökar exem-
pelvis antalet asylsökande påverkas utgifterna för 
flera anslag. Fler asylärenden behöver avgöras 
(anslaget 1:1 Migrationsverket), samtidigt som 
kostnaden för mottagandet ökar (anslaget 1:2 
Ersättningar och bostadskostnader). Om fler 
ärenden avgörs förordnas fler offentliga biträden 
(anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsären-
den). Med bibehållet regelverk och praxis inne-
bär fler avgjorda ärenden att fler personers asyl-
ansökningar avslås av Migrationsverket vilket 
gör att domstolarna behöver avgöra fler över-
klagade beslut (anslaget 1:4 Domstolsprövning i 
utlänningsärenden, samt anslaget 1:5 Kostnader 
vid domstolsprövning i utlänningsärenden). Fler 
personer behöver också lämna landet efter beslut 
om avvisning eller utvisning (anslaget 1:7 Utresor 
för avvisade och utvisade). Fler personer skulle 
också beviljas uppehållstillstånd, vilket medför 
ökade kostnader för utbetalning av statlig ersätt-
ning för flyktingmottagandet inom utgifts-
område 13 Integration och jämställdhet. 

Utgiftsområdet anvisades 2009 sammanlagt 
6,2 miljarder kronor. Utfallet 2009 var 
322 miljoner kronor högre än anvisade medel. 
Migrationsverket utnyttjade 137 miljoner kronor 
av anslagskrediten. 

I budgetpropositionen för 2010 anvisades ut-
giftsområdet 5,8 miljarder kronor. Antalet asyl-
sökande ökade under våren 2010. I samband 
med 2010 års proposition om Vårtilläggsbudget 
(2009/10:99) ökades anslaget 1:1 Migrationsver-
ket med 50 miljoner kronor, anslaget 1:2 Ersätt-
ningar och bostadskostnader med 940 miljoner 
kronor och anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlän-
ningsärenden med 184 miljoner kronor.  
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Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 8 Migration 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

1:1 Migrationsverket 2 114 2 060 2 088 2 417 2 172 2 064 2 071

1:2 Ersättningar och bostadskostnader 2 904 3 193 3 176 3 026 2 492 2 170 2 046

1:3 Migrationspolitiska åtgärder 351 353 353 405 411 418 423

1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden 432 494 464 503 504 511 523

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsären-
den 166 179 153 159 159 159 159

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 225 277 250 230 210 200 200

1:7 Utresor för avvisade och utvisade 217 239 241 279 267 234 234

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asyl-
sökande och flyktingar 112 130 124 137 157 175 124

Totalt för utgiftsområde 8 Migration 6 521 6 925 6 849 7 157 6 372 5 931 5 780
1 Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i sam-
band med denna proposition. 

 
 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 8 Migration 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 5 751 5 751 5 751 5 751

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 

11 35 71 130

Beslut 676 355 136 96

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 

-1 5 -10 -6

Volymer 539 196 -127 -251

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområ-
den 

17 17 18 18

Övrigt 3 164 12 93 42

Ny ramnivå 7 157 6 372 5 931 5 780
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbud-
get. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar 
därmed en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
Tabell 2.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 8 Migration 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 3 376 074 

Verksamhetskostnader 2 3 773 984 

Investeringar 3 7 303 

Summa ramnivå 7 157 361 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända föränd-
ringar av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten 
erhåller någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar 
såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Mål 

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa en 
långsiktigt hållbar migrationspolitik som vär-
nar asylrätten och som inom ramen för den 
reglerade invandringen underlättar rörlighet 
över gränser, främjar en behovsstyrd arbets-
kraftsinvandring och tillvaratar och beaktar 
migrationens utvecklingseffekter samt för-
djupar det europeiska och internationella sam-
arbetet. 
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2.4 Resultatredovisning 

Utgiftsområdet migration är indelat i de tre 
verksamhetsområdena Asyl, Arbete, besök 
och bosättning samt Svenskt medborgarskap. 
Här redovisas verksamhetens resultat för 2009 
med utgångspunkt från myndighetens upp-
gifter i förordningen (2007:996) med instruk-
tion för Migrationsverket. Redovisning sker 
också utifrån regleringsbrevet för Migrations-
verket när det gäller resultat, måluppfyllelse 
och verksamhetens kvalitet i enlighet med 
anvisningarna under Övrig återrapportering, 
Generella återrapporteringskrav och de 
fastställda målen för 2009. 

Verksamhetsområde Asyl 

Verksamhetsområdet omfattar bland annat 

- prövning av asylansökningar, 

- mottagande av asylsökande, 

- förberedelser för bosättning för de asyl-
sökande som beviljats uppehållstillstånd,  

- förberedelser och genomförande av åter-
vändande för asylsökande som inte be-
viljats uppehållstillstånd,  

- stöd till personer med uppehållstillstånd 
som vill återvandra, samt  

- skydd till främst flyktingar och andra 
skyddsbehövande i utlandet genom vida-
rebosättning i Sverige. 

 

Målet var att tiden från ansökan till bosättning 
i kommun eller återvändande skulle minska i 
förhållande till verksamhetsåret 2008. 

 

Tabell 2.4 Asylsökande 2007–2009 
 

 2007 2008 2009 Förändring 
 i % 2008-

2009 

Somalia 3 349 3 361 5 874 75 

Irak 18 559 6 083 2 297 -62 

Afghanistan 609 784 1 694 116 

Kosovo - 1 031 1 239 20 

Iran 485 799 1 144 43 

Ryssland 788 933 1 058 13 

Eritrea 878 857 1 000 17 

Statslösa 1 312 1 051 912 -13 

Mongoliet 519 791 753 -5 

Syrien 440 551 587 7 

Övriga 9 268 8 112 7 636 -6 

 36 207 24 353 24 194 -1 

 
Under 2009 sökte 24 200 personer asyl i Sve-
rige jämfört med 24 350 personer året innan, 
vilket innebär en minskning med cirka en pro-
cent. I förhållande till andra EU-länder, var det 
bara i Frankrike, Storbritannien och Tyskland 
som fler personer sökte asyl 2009. Under 2009 
kom 24  procent av de asylsökande till Sverige 
från Somalia, jämfört med 14 procent 2008. 
Från 2008 till 2009 minskade antalet irakiska 
asylsökande med 62 procent och utgjorde 
2009 nio procent av de sökande jämfört med 
25 procent 2008. 

Första halvåret 2010 sökte 14 056 personer 
asyl i Sverige, vilket är en ökning med 
36 procent jämfört med samma period 2009.  

 
Tabell 2.5 Nya asylsökande 2009 efter medborgarskap 
och kön 

 
Nationalitet Kvinnor Män varav barn 

under 18 år 
Totalt 

Somalia 2 373 3 501 1 611 5 874 

Irak 791 1 506 523 2 297 

Afghanistan 239 1 455 996 1 694 

Kosovo 455 784 407 1 239 

Iran 422 722 209 1 144 

Ryssland 472 586 400 1 058 

Eritrea 509 491 222 1 000 

Övriga 3 213 6 675 2 209 9 888 

Totalt 8 474 15 720 6 577 24 194 

 
Av de personer som sökte asyl 2009 var 
35 procent kvinnor och 65 procent män. Cirka 
6 600 barn sökte asyl, varav 2 250 ensamkom-
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mande barn, dvs. barn utan legal vårdnadsha-
vare i landet. Under det första halvåret 2010 
sökte 1 025 ensamkommande barn asyl i Sve-
rige.  

 
Tabell 2.6 Grunderna för beviljade uppehållstillstånd till 
asylsökande m.fl. 2009 
 

 Kvinnor Män varav 
barn 

under  
18 år 

Totalt 

Flyktingar och andra 
skyddsbehövande, 
varav 

4 674 5 206 3 141 9 880 

- vidarebosatta (kvot-
flyktingar)1 

973 919 791 1 892 

- flyktingar  923 901 594 1 824 

- skyddsbehövande i 
övrigt enligt 4 kap. 2 § 
1 punkten (dödsstraff, 
tortyr m.m.) 1 008 1 285 645 2 293 

– skyddsbehövande i 
övrigt enligt 4 kap. 2 § 
2-3 punkten (väpnad 
konflikt, svåra mot-
sättningar i hemlan-
det, miljökatastrofer) 1 770 2 101 1 111 3 871 

Synnerligen ömmande 
omständigheter 432 563 526 995 

Totalt 5 106 5 769 3 667 10 875 
1 Överförda personer. Under 2009 beviljades 1 936 personer uppehållstillstånd 
inom ramen för vidarebosättning. 

 
Nära 8 000 asylsökande beviljades 2009 uppe-
hållstillstånd på grund av skyddsbehov, an-
tingen som flyktingar eller som skyddsbehö-
vande i övrigt. Härutöver överfördes 1 892 
kvotflyktingar till Sverige. En s.k. kvotflykting 
är en utlänning som före resan till Sverige har 
beviljats uppehållstillstånd inom den flykting-
kvot som regeringen fastställt (se avsnitt Vida-
rebosättning).  

Knappt 20 procent av de asylsökande som 
beviljades uppehållstillstånd under 2009 be-
dömdes ha flyktingskäl. Under 2008 var mot-
svarande andel cirka 18 procent. Sverige gav 
under 2009 skydd åt 4 900 personer enligt be-
stämmelser i utlänningslagen som grundar sig 
på Sveriges internationella förpliktelser. Det är 
en ökning med drygt 160 personer jämfört 
med 2008. Cirka 3 000 asylsökande beviljades 
uppehållstillstånd i enlighet med andra natio-
nella skyddsbestämmelser i utlänningslagen. 
Därutöver beviljades 995 asylsökande perma-
nent uppehållstillstånd enligt undantagsregeln 
om synnerligen ömmande omständigheter.  

 

Tabell 2.7 Handläggningstider inom asylprocessen i 
dagar 
Genomsnittsvärde 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Migrationsverket 291 244 201 218 267 203 

Utlänningsnämnden 179 240     

Migrations- 

domstolarna 

  144 180 150 180 

Migrations 

överdomstolen 

  30 72 54 39 

Summa 470 484 375 470 471 422 

 
Den totala genomsnittliga handläggningstiden 
för prövning hos Migrationsverket, migra-
tionsdomstolarna och Migrationsöver-
domstolen 2009, minskade i förhållande till 
2008. Jämfört med 2008 minskade 
handläggningstiden vid Migrationsverket och 
Migrationsöverdomstolen samtidigt som den 
ökade vid migrationsdomstolarna. Den 
främsta förklaringen till den totalt sett 
minskade handläggningstiden vid Migrations-
verket var en omställning till ett nytt arbetssätt 
inom asylprövningen kallat Kortare väntan. 
Inom ramen för det nya arbetssättet förkortas 
väntetiden huvudsakligen genom att passiva 
ledtider reduceras. Ökningen av omlopps-
tiderna vid migrationsdomstolarna berodde 
främst på stora ärendebalanser.  

Första halvåret 2010 minskade den genom-
snittliga handläggningstiden vid Migrations-
verket till 134 dagar. 

 
Tabell 2.8 Kostnader inom asylprocessen 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2007 

Utfall 
2008 

Utfall 
2009 

Migrationsverket 1 541 1 782 1 668 

Ersättningar och bostadskost-
nader 2 279 2 694 2 643 

Domstolsprövning i utlän-
ningsärenden 339 379 432 

Kostnader vid domstolspröv-
ning 58 121 166 

Offentligt biträde i utlän-
ningsärenden 229 231 225 

Utresor för avvisade och utvi-
sade 139 191 214 

Totalt 4 602 5 398 5 348 

 
I tabellen ovan redovisas utgifterna/kostna-
derna för asylprocessen under perioden 2007–
2009. Asylprocessen omfattar både prövning 
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av asylansökningar enligt utlänningslagen 
(2005:716) och mottagande av asylsökande 
enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. 

En person som söker asyl har vissa rättig-
heter, vilka framgår av gällande författningar 
och internationella konventioner som Sverige 
har ratificerat. Utgiftsutvecklingen påverkas 
framför allt av antalet asylsökande, handlägg-
ningstider hos berörda myndigheter samt den 
tid bosättning respektive återvändande tar. De 
sammanlagda utgifterna för asylprocessen 
2009 var 5,3 miljarder kronor, vilket är en 
minskning med 50 miljoner kronor i jämfö-
relse med 2008. Minskningen förklaras främst 
av att det genomsnittliga antalet inskrivna asyl-
sökande per dygn i Migrationsverkets motta-
gande minskade från 38 400 under 2008 till 
35 900 under 2009. Den 30 juni 2010 var cirka 
33 600 personer inskrivna. 

Migrationsverkets prövning av asylansökningar 
– första instans 

Målet är att beslut om uppehållstillstånd eller 
utvisning ska fattas inom sex månader efter det 
att ansökan kommit in. Beslut som rör ensam-
kommande barn och ärenden där sakprövning 
ska ske i annat land enligt Dublinförord-
ningen, ska fattas inom tre månader från det 
att ansökan kommit in. 
 
Tabell 2.9 Antal ansökningar och tider i asylprövningen 
vid Migrationsverket 
 

 2007 2008 2009 

Nya asylsökande 36 207 24 353 24 194 

Avgjorda asylärenden 32 492 33 845 27 394 

Genomsnittlig hand-
läggningstid, månader 7,3 8,9 6,8 

Andel inom 6 månader 53 % 31 % 51 % 

Genomsnittlig hand-
läggningstid, barn, 
månader 6,2 5,8 3,8 

Andel inom 3 månader 15 % 16 % 34 % 

Öppna asylärenden vid 
årets slut 

23 033 
 

13 977
 

10 780
 

– varav äldre än sex 
månader 6 920 5 146 1 987 

– andel i procent 30 37 18 

 
Under 2009 avgjorde Migrationsverket cirka 
27 400 ärenden. Av dessa avgjordes 51 procent 

av ärendena inom målet om sex månader jäm-
fört med 31 procent 2008. Antalet öppna 
ärenden minskade jämfört med föregående år 
och har mer än halverats i jämförelse med 
2007. 

I syfte att förkorta handläggningstiderna 
genomförde Migrationsverket hösten 2008 en 
översyn av asylprocessen. Resultatet av över-
synen och dess syfte beskrivs kortfattat nedan 
under rubriken Kortare väntan för asylsö-
kande. 

Under första halvåret 2010 avgjordes 13 491 
ärenden varav 72 procent inom sex månader. 
Den genomsnittliga handläggningstiden har 
minskat till 4,5 månader. Antalet öppna ären-
den ökade under första halvåret 2010 från 
10 797 till 10 907.  

Under 2009 beviljades uppehållstillstånd i 
27 procent av de asylärenden som Migrations-
verket fattade beslut i, vilket kan jämföras med 
24 procent året innan. Första halvåret 2010 var 
bifallsandelen 31 procent. Om ansökningar 
som ska hanteras av annat land enligt Dublin-
förordningen och avskrivna ärenden exklu-
deras, var bifallsandelen 36 procent 2009 och 
41 procent första halvåret 2010. För 2009 in-
nebar det att 10 919 asylsökande, inklusive vi-
darebosatta kvotflyktingar, beviljades uppe-
hållstillstånd i Sverige. Av dessa beviljades 
1 653 uppehållstillstånd vid migrationsdom-
stolarna och 34 vid Migrationsöverdomstolen. 
 
Tabell 2.10 Kostnad för prövning av asylansökningar 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 

Utgift/kostnad för prövning av 
asylansökningar  626 768 748 

– varav anslaget 1:1 395 529 478 

– varav rättshjälp 222 225 219 

Utgift/kostnad per avgjort 
grundärende (tkr) 19 23 27 

 
Utgiften/kostnaden per avgjort ärende ökade 
2009 jämfört med 2008, främst som en följd av 
initiala kostnader i samband med införande av 
nytt arbetssätt i asylprövningen. 
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Tabell 2.11 Produktivitetsutveckling – Antal ärenden per 
årsarbetare 

 
 2007 2008 2009 

Avgjorda ärenden 32 492 33 845 27 394 

Årsarbetskrafter 452 578 484 

Avgjorda ären-
den/årsarbetskraft 

72 59 57 

Förändring i % jämfört med 
föregående år 

– 1 -18 – 3 

 
Produktiviteten mätt som antal avgjorda ären-
den per årsarbetskraft minskade med två av-
gjorda ärenden per årsarbetare under 2009. 
Den lägre produktiviteten förklaras av en viss 
minskning av personal med tidsbegränsade an-
ställningar, ett ökat antal nya asylsökande från 
Somalia och ensamkommande barn samt visst 
produktivitetsbortfall i samband med metod-
utveckling genom projektet Kortare väntan. 
 
Tabell 2.12 Asylärenden avseende ensamkommande barn 
2007–2009 
 

 2007 2008 2009 

Nya asylsökande 1 264 1 510 2 250 

Antal avgjorda ärenden 

– varav inom tre månader, antal 

– varav inom tre månader, andel 

1 090 

171 

15 % 

1 481 

231 

16 % 

1 682 

572 

34 % 

Genomsnittlig handläggningstid, 
dagar 

185 

 

174 

 

115 

 

Öppna ärenden vid årets slut 

– varav äldre än tre månader, 
antal 

– varav äldre än tre månader, 
andel 

548 

213 

 

39 % 

471 

81 

 

17 % 

975 

273 

 

28 % 

 
Målet är att beslut i fråga om asylansökningar 
som rör ensamkommande barn och Dublin-
ärenden ska fattas inom tre månader. 

Antalet ensamkommande asylsökande barn 
ökade från 1 510 under 2008 till 2 250 under 
2009. På några år har andelen ensamkom-
mande barn ökat från två till tio procent av det 
totala antalet asylsökande. Majoriteten (när-
mare 80 procent) var pojkar och av dem var 
drygt hälften i åldern 16–17 år. Det har främst 
varit irakiska, afghanska och somaliska barn 
som sökt asyl i Sverige.  

Migrationsverket avgjorde 1 682 ansök-
ningar om uppehållstillstånd som gällde denna 
kategori, varav 34 procent inom tre månader. 
Antalet öppna ärenden ökade i förhållande till 
2008 och andelen ansökningar som var äldre 

än tre månader ökade också. Målet uppnåddes 
inte men den genomsnittliga handläggnings-
tiden minskade från 5,6 månader 2008 till 
3,7 månader 2009.  

År 2008 var första det året som regeringen 
preciserade ett mål om tre månader för 
Dublinärenden. Av de asylärenden som 
avgjordes under 2009 hänvisades drygt 3 584 
till sakprövning i annat land enligt Dublin-
förordningen, vilket kan jämföras med 3 400 
under 2008. Italien är det land som har tagit 
emot flest Dublinärenden från Sverige följt av 
bland annat Grekland, Polen och Tyskland. 
Den genomsnittliga handläggningstiden för 
dessa ärenden minskade från 98 dagar 2008 till 
76 dagar 2009. Sammantaget utgjorde ärenden 
som handlades enligt Dublinförordningen 
13 procent av samtliga avgjorda asylärenden, 
vilket är ungefär samma andel som 2008. 
Under 2009 accepterade Sverige att ta emot 
sammanlagt 2 896 ansökningar enligt samma 
förordning, främst från Tyskland, Norge, 
Finland, Danmark och Frankrike. Majoriteten 
av de personer som omfattades av dessa beslut 
avvek innan en överföring kunde ske till 
Sverige, men i 639 fall skedde en överföring.  

Om det är uppenbart att den asylsökande 
inte har skyddsbehov eller andra skäl att 
beviljas uppehållstillstånd i Sverige, kan beslut 
fattas om avvisning med omedelbar verk-
ställighet. Detta kan också ske om personen 
kan sändas tillbaka till ett land där han eller 
hon har uppehållit sig före ankomsten till 
Sverige och personen i detta land är skyddad 
mot förföljelse och mot att sändas till ett land 
där han eller hon riskerar förföljelse.  

Uppenbart ogrundade ansökningar priori-
teras vid asylprövningen. Ett av skälen till 
denna prioritering är att utlänningslagen anger 
att ett sådant beslut ska fattas inom tre 
månader från ansökan. 

Under 2009 fattade Migrationsverket 1 233 
beslut om avvisning med omedelbar verk-
ställighet till hemlandet och 53 beslut om 
avvisning med omedelbar verkställighet till 
säkert tredjeland. Under 2008 var det 839 
respektive 39 ansökningar som bedömdes vara 
uppenbart ogrundade eller där det fanns ett 
säkert tredje land. Handläggningstiden 2009 
var i genomsnitt 45 dagar jämfört med 
47 dagar under 2008. Denna ärendekategori 
utgjorde 5,5 procent av samtliga beslut efter 
ansökan om asyl. Motsvarande andel 2008 var 
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3,5 procent. Beslut om avvisning med 
omedelbar verkställighet har under 2009 
främst gällt asylsökande från Kosovo, 
Mongoliet, Ryssland och Serbien. 

Kortare väntan för asylsökande 
Migrationsverket genomförde hösten 2008 en 
översyn av asylprocessen inom myndigheten. 
Den innebar bland annat en kartläggning och 
genomlysning av asylprocessen vid Migra-
tionsverket. Översynen visade att en merpart 
av handläggningstiden bestod av tid då inget 
ytterligare tillfördes ärendet. Handläggningen 
föreslogs i stället utgå från en snabbt igångsatt 
utredning som sker under en kortare tids-
period och som företas av personal med hög 
kompetens.  

Det nya arbetssättet påbörjades under 2009 
i projektform och fortsätter under 2010. Syftet 
är att ytterligare stärka rättssäkerheten, vilket 
bland annat innebär att de asylsökande ska 
behandlas lika, få snabba besked och att 
besluten är rättsligt förutsebara. Migrations-
verket bedömer att i princip alla som söker 
asyl ska få besked av Migrationsverket inom 
tre månader vid utgången av 2010. Stor vikt 
läggs även vid att hålla de svarstider som 
migrationsdomstolarna anger, återkoppla 
migrationsdomstolarnas arbete till myndig-
hetens prövningsenheter samt att förbättra 
administrativa rutiner och statistik m.m. i 
förhållande till migrationsdomstolarna i syfte 
att effektivisera processen.  

Migrationsverket planerar att under 2010 
utöka projektet Kortare väntan till att även 
inkludera introduktion, bosättning och 
återvändande.  

Vidarebosättning 
Av regeringsbeslut den 18 december 2008 
framgår att Migrationsverket ska vidta åtgärder 
för att genom vidarebosättning i Sverige 
erbjuda skydd för flyktingar och andra skydds-
behövande. En kvotflykting är en utlänning 
som före resan till Sverige har beviljats 
uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som 
regeringen fastställt. FN:s flyktinghög-
kommissarie (UNHCR) presenterar sådana 
ärenden när andra möjligheter är uttömda. 
Migrationsverket tar ut kvotflyktingarna 
under så kallade delegationsuttagningar eller 
genom dossieruttagning. Under 2009 gjorde 
Migrationsverket delegationsresor till Iran, 
Syrien, Libanon, Jordanien och Sudan. Kvot-

flyktingens resa till Sverige organiseras och 
betalas av Migrationsverket. Regeringen 
anvisade medel i regleringsbrevet för 2009 för 
överföring och mottagande av 1 900 personer.  

 
Tabell 2.13 Mål och antalet faktiskt överförda flyktingar 
 

 2007 2008 2009 

Mål 1 900 1 900 1 900 

Överförda kvotflyktingar 1 799 1 863 1 892 

 
Under 2009 överfördes 1 892 personer, vilket 
innebär att målet i princip har uppnåtts. 
Utgiften för vidarebosättning ökade med 
45 miljoner kronor i jämförelse med 2008. 
Anledningen är bland annat ökade kostnader i 
samband med delegationsuttagningar. 

Knappt hälften av de överförda personerna 
var irakier eller statslösa palestinier på flykt i 
närområdet. I övrigt utgjorde afghaner, 
burmeser och eritreaner de största grupperna. 

Identitetsuppgifter 
Under 2009 uppvisade fem procent av de asyl-
sökande en passhandling vid ansöknings-
tillfället jämfört med fyra procent 2008. 
Endast 4 488 personer, eller cirka 16 procent, 
lämnade in någon form av identitetshandling 
innan Migrationsverket fattade beslut i 
ärendet. Under 2008 var andelen 21 procent. 
Förändringen mellan 2008 och 2009 beror 
främst på att andelen asylsökande från Somalia 
ökat och att få somalier, i frånvaro av statlig 
myndighet i Somalia, har någon möjlighet att 
få godkända id-handlingar utfärdade.  

Att den enskilde saknar id-handlingar 
påverkar bedömningen av de uppgifter som 
lämnats i samband med asylansökan och är ett 
problem när det gäller bedömningen av 
skyddsbehov. Avsaknad av id-handlingar leder 
även till förlängda handläggningstider, inte 
minst i samband med verkställighet av ett 
avvisnings- eller utvisningsbeslut, då det 
angivna hemlandet kan vägra att ta emot den 
enskilde. Senare i processen tillkommer de 
krav på identitet som krävs för att bli 
folkbokförd samt vid ansökan om svenskt 
medborgarskap.  

Migrationsverket inrättade i juli 2009 en 
särskild enhet för identitetsfrågor. Enheten 
utgör en sammanhållande funktion för 
myndighetens arbete med att klargöra 
identitet och bidrar till att utveckla det arbetet. 
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Vidare har Migrationsverket tagit fram en 
handbokstext och utvecklat riktlinjer för 
klarläggandet av identitet.  

Barn i asylprocessen 
Asylsökande barn, oavsett om de kommer 
tillsammans med sin familj eller utan 
vårdnadshavare, har rätt till en individuell 
prövning av sina asylskäl. I beslut som rör 
barn tar Migrationsverket hänsyn till de 
bestämmelser som rör barn och som har sin 
grund i FN:s barnkonvention. 

Migrationsverket har infört rutiner som 
innebär att myndigheten redan vid 
ansökningstillfället genomför samtal med varje 
familjemedlem om de enskilda asylskälen, för 
att alla familjemedlemmars asylskäl ska 
komma fram så tidigt som möjligt i processen. 
I de fall ett barn inte har egna asylskäl i 
förhållande till hemlandet, eller egna skäl mot 
att överföras till en annan medlemsstat enligt 
Dublinförordningen, dokumenteras detta i 
ärendet. I besluten redogör Migrationsverket 
för vad som har framkommit i ärendet 
angående barnens skäl. 

Alla handläggare och beslutsfattare som 
utreder och beslutar i asylärenden som rör 
barn har särskild barnkompetens. Migrations-
verket har kontinuerligt genomfört utbild-
ningar om utredning av barn och barns 
utveckling. 

Prövning av hinder mot verkställighet 

Om det i ett ärende om verkställighet av ett 
lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisnings-
beslut kommer fram nya omständigheter, ska 
Migrationsverket självmant pröva om dessa 
omständigheter utgör hinder mot verk-
ställighet av beslutet om avvisning eller 
utvisning. Om de utgör ett hinder mot 
verkställighet får Migrationsverket enligt 
12 kap. 18 § utlänningslagen (UtlL) om 
hindret är tillfälligt, bevilja ett tidsbegränsat 
tillstånd och om hindret är bestående, bevilja 
ett permanent uppehållstillstånd. Migrations-
verket kan också besluta om inhibition i ett 
verkställighetsärende, dvs. att avvisning eller 
utvisning tillfälligtvis inte får ske.  

Åberopar utlänningen nya omständigheter 
som kan antas utgöra ett sådant verkställig-
hetshinder som avses i 12 kap. 1, 2 eller 

3 §§ UtlL, dvs. vid bland annat risk för 
dödsstraff, tortyr eller förföljelse vid ett åter-
vändande, och dessa omständigheter inte har 
kunnat åberopas tidigare eller utlänningen 
visar giltig ursäkt för att inte ha åberopat 
omständigheterna tidigare, ska Migrations-
verket enligt 12 kap. 19 § UtlL ta upp frågan 
om uppehållstillstånd till ny prövning samt 
besluta om inhibition. Om Migrationsverket 
beslutar att inte ta upp frågan om 
uppehållstillstånd till ny prövning ska detta 
beslut kunna överklagas. 

Målet är att om Migrationsverket meddelar 
beslut om inhibition enligt 12 kap. 18 § UtlL 
ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas 
inom en månad. Beslut i fråga om ny prövning 
enligt 12 kap. 19 § UtlL ska fattas inom en 
månad från det att utlänningen åberopat nya 
omständigheter. Om Migrationsverket beviljar 
ny prövning enligt 12 kap. 19 § UtlL ska beslut 
i fråga om uppehållstillstånd fattas inom tre 
månader.  

Totalt prövade Migrationsverket 9 693 
ansökningar om verkställighetshinder för asyl-
sökande under 2009. Det är något fler än 2008 
då 7 529 ansökningar prövades. Den genom-
snittliga handläggningstiden var 28 dagar och 
72 procent avgjordes inom en månad. Det är 
en förbättring jämfört med 2008 då den 
genomsnittliga handläggningstiden var 
39 dagar och 70 procent avgjordes inom en 
månad. 

Om Migrationsverket meddelar beslut om 
inhibition, dvs. att avvisning eller utvisning 
inte får ske enligt 12 kap. 18 § UtlL, ska beslut 
i fråga om uppehållstillstånd fattas inom en 
månad. Från beslut om inhibition till beslut i 
tillståndsfrågan har den genomsnittliga hand-
läggningstiden varit 76 dagar och i 37 procent 
fattades beslut inom en månad . 

Beslut i fråga om ny prövning enligt 
12 kap. 19 § UtlL ska fattas inom en månad 
från det att utlänningen åberopat nya 
omständigheter. Under 2009 fattade 
Migrationsverket 5 539 beslut i fråga om ny 
prövning om uppehållstillstånd. Den genom-
snittliga handläggningstiden för beslut om ny 
prövning var 29 dagar och i 70 procent av 
ärendena fattades beslut inom en månad. 

Om Migrationsverket beviljar ny prövning 
enligt 12 kap. 19 § UtlL ska beslut i fråga om 
uppehållstillstånd fattas inom tre månader. 
Den genomsnittliga handläggningstiden i de 
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102 ärenden där Migrationsverket beviljade 
den sökande uppehållstillstånd efter ny 
prövning var 126 dagar. Beslut fattades inom 
tre månader i 50 procent av ärendena och 
bifallsandelen var 65 procent. 

Sammanfattningsvis uppfyllde inte 
Migrationsverket målen om handläggnings-
tider inom området Prövning av hinder mot 
verkställighet. Flera yttre faktorer påverkade 
graden av måluppfyllelse, bland annat tids-
utdräkter som uppstod när det var nödvändigt 
att ställa förfrågningar till andra myndigheter.  
 
Tabell 2.14 Migrationsverkets prövning av verkställighets-
hinder 
 

 2007 2008 2009 

Inkomna ärenden 7 730 7 768 10 023 

Avgjorda ärenden 7 823 7 529 9 693 

Utgift för prövning av 
verkställighetshinder 
(mnkr) 39  40 47 

Utgift per avgjort ärende 
(kr) 4 930 5 255 4 803 

 
Utgiften per avgjort ärende minskade något 
beroende på att fler ärenden avgjordes. 

Mottagande av asylsökande 

Insatser inom mottagandet ska främja de 
asylsökandes framtid såväl vid ett eventuellt 
beviljande av uppehållstillstånd som vid ett 
eventuellt återvändande. Inom mottagandet 
ska svenskundervisning utformas på ett sådant 
sätt att en eventuell senare sfi-undervisning 
(svenska för invandrare) underlättas. Arbete 
och praktik ska särskilt uppmuntras. För 
personer som inte utnyttjar ett av 
Migrationsverket erbjudet boende ska 
Migrationsverket, exempelvis genom ökade 
informationsinsatser, verka för att de under 
tiden som deras asylansökan prövas bosätter 
sig i regioner med goda förutsättningar för 
bostad, arbete och utbildning.  

Migrationsverket har enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande 
m.fl. ett huvudansvar för mottagandet av 
asylsökande från det att ansökan om asyl 
lämnas in till dess att personen tas emot i en 
kommun, om uppehållstillstånd har beviljats, 
alternativt lämnar landet vid avslagsbeslut.  

Migrationsverket ansvarar för att ordna 
boende för de asylsökande som inte ordnar 
boende på egen hand. Vidare prövar 
Migrationsverket behovet av dagersättning 
och särskilt bidrag till den asylsökande. 
Därutöver ansvarar Migrationsverket för att 
erbjuda den asylsökande så kallad organiserad 
sysselsättning, som i dag främst består av 
svenskundervisning, samt att bistå vid 
bosättning eller återvändande.  

Vissa insatser inom mottagandet av 
asylsökande åligger kommuner och landsting. 
Exempelvis ansvarar kommunerna för 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och 
skola för asylsökande barn samt vissa insatser 
enligt socialtjänstlagen. Landstingen ansvarar 
för hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. 
enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård 
åt asylsökande m.fl. Statlig ersättning lämnas 
till kommuner och landsting.  

 
 

Tabell 2.15 Antal inskrivna personer samt vistelsetid i 
Migrationsverkets mottagande 2007–2009 
 

 2007 2008 2009 

Vistelsetid dagar (genomsnitt) 354 446 487 

Inskrivna personer per den 
31/12 38 402 38 792 35 081 

genomsnittligt antal 33 022 38 635 35 729 

 
Antalet inskrivna i mottagandet minskade 
under 2009 med 3 700. Under 2009 var i 
genomsnitt cirka 36 000 personer inskrivna. 
Det är en minskning med 2 900 personer 
jämfört med 2008.  

Den genomsnittliga vistelsetiden i 
mottagandet ökade dock under 2009. Det 
beror bland annat på att antalet personer som 
fått avslag på sin asylansökan har ökat, och att 
fler personer därmed har överklagat till 
migrationsdomstolarna. En annan orsak är att 
färre än hälften av de personer som fått ett 
lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisnings-
beslut har återvänt självmant. Den 
genomsnittliga vistelsetiden för personer 
inskrivna i mottagandet var 487 dagar under 
2009, vilket kan jämföras med 446 dagar 2008. 
Vid halvårsskiftet 2010 var den genomsnittliga 
vistelsetiden 495 dagar.  

Av de personer som omfattades av 
mottagandet 2009 hade cirka 52 procent 
ordnat boendet på egen hand, så kallat eget 
boende. De övriga fanns i boenden anordnade 
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av Migrationsverket. Beläggningsgraden vid 
anläggningsboendena varierade mellan 87 och 
98 procent 2009. Behovet av anläggnings-
platser minskade under första halvåret och 
beslut fattades om att avveckla 2 595 
boendeplatser för att anpassa verksamheten 
efter rådande volymer. Sammantaget av-
vecklades 1 745 platser 2009. Under andra 
halvåret ökade behovet återigen och ytterligare 
avveckling av boendeplatser genomfördes 
därför inte.  

Mottagande av asylsökande ensamkommande 
barn 
Kommunerna ansvarar för mottagandet av 
asylsökande ensamkommande barn. Ansvar-
et innebär att tillhandahålla boende för 
barnen och se till att de får det stöd och den 
hjälp de behöver. Migrationsverket ska ingå 
överenskommelser med kommunerna om 
mottagande av barnen. Under 2009 ansökte 
2 250 ensamkommande barn om asyl i 
Sverige jämfört med 1 510 barn år 2008 och 
1 264 barn år 2007.  
 
 

Tabell 2.16 Antal asylsökande ensamkommande barn 
2007–2009 
 

 2007 2008 2009 

Asylsökande ensamkommande 
barn 1 264 1 510 2 250 

 
Det har inte funnits tillräckligt med 
överenskomna platser mellan 
Migrationsverket och kommunerna för att 
kunna möta de årliga ökningarna av antalet 
asylsökande ensamkommande barn. Läget 
förvärrades under 2009 och mot slutet av året 
väntade uppemot 700 barn i en så kallad 
ankomstkommun på att bli anvisade en 
boendeplats.  

Den nuvarande platsbristen gör att barnen 
blir kvar längre i ankomstkommunerna än vad 
som är lämpligt. För att minska belastningen 
på de ursprungliga fyra ankomstkommunerna 
har Migrationsverket under första halvåret 
2010 utökat antalet ansökningsenheter till nio. 
Regeringen förordnade tillfälligt en särskild 
koordinator för mottagandet av asylsökande 
ensamkommande barn med huvudsakligt 
uppdrag att verka för fler platser. 

Organiserad sysselsättning  
Ett av målen inom mottagandet är att främja 
de asylsökandes framtid. Migrationsverkets 
insatser för att uppnå det målet sker främst 
inom den organiserade sysselsättningen, 
genom exempelvis svenskundervisning, 
introduktion, kartläggning av den enskildes 
utbildnings- och yrkesbakgrund samt olika 
former av sysselsättning. I början av 2009 
antog Migrationsverket nya riktlinjer för hur 
den organiserade sysselsättningen ska ut-
formas. Målsättningen med den nya inrikt-
ningen är att den asylsökande inom en månad 
ska erbjudas en introduktionsutbildning som 
bland annat omfattar introduktion, kart-
läggning av utbildnings- och yrkesbakgrund 
samt upprättande av en handlingsplan. 
Introduktionsutbildningen sker i samverkan 
med lokala aktörer såsom olika intresse-
organisationer och myndigheter som t.ex. 
Arbetsförmedlingen. Riktlinjerna anger bland 
annat att arbetslinjen ska vara utgångspunkten 
vid bosättning och att den sökande ska vara väl 
förberedd vid ett eventuellt återvändande.  

Av målet för mottagandeverksamheten 
framgår även att svenskundervisningen ska 
utformas på ett sådant sätt att en eventuell 
senare sfi-undervisning underlättas. De aktörer 
som bedriver svenskundervisning för asyl-
sökande är i princip desamma som anordnar 
sfi-undervisning för nyanlända. Varje deltagare 
får undervisning cirka tio timmar per vecka. 
Andelen asylsökande 18–64 år som läste 
svenska minskade från 22 procent 2008 till 
11 procent 2009.  

Migrationsverkets insatser inom ramen för 
introduktionen har i enlighet med målet för 
verksamheten till syfte att uppmuntra arbete 
och praktik. Under 2009 erhöll, jämfört med 
2008, en lägre andel sökande undantag från 
kravet att inneha arbetstillstånd till följd av 
kravet om medverkan till att styrka sin 
identitet som infördes i slutet av 2008. Under 
2009 har i genomsnitt cirka 700 personer 
arbetat, vilket är en ökning med cirka 200 
personer jämfört med 2008. 

Ökade informationsinsatser 
För personer som inte utnyttjar en erbjuden 
plats i anläggningsboende ska Migrations-
verket verka för att de under tiden asylansökan 
prövas bosätter sig i regioner med goda 
förutsättningar för bostad, arbete och 
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utbildning, i första hand genom ökade infor-
mationsinsatser.  

Informationsinsatser görs bland annat i 
samband med introduktionen där det är 
vanligt att Arbetsförmedlingen medverkar för 
att ge information om arbetsmarknaden i 
andra regioner. Information om arbete, 
bostadssituation, inklusive möjligheten att 
flytta till ett anläggningsboende, ges även vid 
inskrivningssamtalen i samband med att en 
person ansöker om asyl.  

När beslut om uppehållstillstånd fattats 
lämnar Migrationsverket information om 
möjligheten att flytta till ett anläggnings-
boende för att sedan få hjälp med bosättning i 
en kommun. Antalet personer som har flyttat 
från eget boende till anläggningsboende efter 
beslut om uppehållstillstånd uppgick till cirka 
300 under 2009. Det är i övrigt svårt att mäta 
vilken effekt informationsinsatserna har haft. 
 
Tabell 2.17 Asylsökandes deltagande i organiserad 
sysselsättning i november 2009 
 

 Kvinnor Män Totalt 

Svenskundervisning 661 1 170 1 831 

Praktik 73 538 611 

Arbete 41 273 314 

Introduktion 160 353 513 

Övrigt 193 310 503 

Totalt 1 128 2 644 3 772 

Förvar 
Migrationsverket bedriver förvarsverksamhet i 
Flen, Gävle, Kållered, Märsta och Örkelljunga. 
I början av 2009 fattade Migrationsverket 
beslut att omlokalisera förvarsverksamheten i 
Örkelljunga till Åstorp. Inflyttningen till 
Åstorp har dock försenats något.  

Beläggningsgraden på förvarsenheterna har 
varit hög, vilket bland annat beror på att 
polisen satsat mer resurser på återvändande-
arbete och riktade insatser. Detta har gjort att 
Migrationsverket under sex månader utökat 
förvarskapaciteten med 25 platser genom att 
öppna ytterligare en enhet vid förvaret i Flen.  

I slutet av 2009 var antalet avtalade förvars-
platser 205 och antalet inskrivna var 195. 
Motsvarande siffror för 2009 var 195 platser 
respektive 170 inskrivna. Utgiften per inskriv-
en och dygn vid förvarsenheterna var 2 706 
kronor 2009, vilket kan jämföras med 2 825 

kronor 2008. Antalet bodygn vid förvars-
enheterna 2009 var 95 000 jämfört med 83 400 
året innan.  

Bosättning vid beslut om uppehållstillstånd 
Målet är att väntetiderna för bosättning ska 
förkortas. Migrationsverket ska senast fyra 
veckor efter att uppehållstillstånd har beviljats 
en person som är inskriven i Migrationsverkets 
mottagande, vid behov anvisa en tillgänglig 
plats i en kommun som har överenskommelse 
om mottagande av skyddsbehövande m.fl. och 
lämna relevant underlag till kommunen.  

För 2009 var målet att minst 50 procent av 
anvisningarna ska ske inom fyra veckor. I detta 
arbete ska Migrationsverket ta hänsyn till 
personens förutsättningar för en ändamåls-
enlig introduktion samt verka för att bosätt-
ning i första hand sker i en kommun med god 
arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. 

Resultaten redovisas under utgiftsområde 
13 Integration och jämställdhet. 

Insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar 
Migrationsverket ska säkerställa att inga 
felaktiga utbetalningar av ersättningar till den 
asylsökande förekommer och arbeta för att 
motverka bidragsbrott. Migrationsverket 
arbetar kontinuerligt med att göra 
rapporteringen och statistiken om felaktiga 
utbetalningar mer tillförlitlig. Om misstanke 
om bidragsbrott eller bedrägeri föreligger i ett 
biståndsärende gör Migrationsverket en 
polisanmälan. I syfte att underlätta för den 
sökande att göra rätt uppdaterar och förbättrar 
Migrationsverket sin skriftliga information till 
asylsökande.  

Kostnader för mottagandet av asylsökande  
Kostnaderna för mottagandet när det gäller 
lämnade bidrag, minskade med två miljoner 
kronor under 2009 i jämförelse med 2008. Den 
totala dygnskostnaden ökade däremot till 
317 kronor, jämfört med 278 kronor 2008. 
Ökningen berodde framför allt på ökade 
utgifter för ensamkommande barns boende.  
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Tabell 2.18 Kostnader för mottagandet, lämnade bidrag 
2007–2009 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 

Hälso- och sjukvård 674 773 714 

Skola 183 236 249 

Dag- och boendeersättning 
samt särskilt bidrag till 
asylsökande m.fl. 677 765 683 

Placering av barn i annat hem 
än barnets eget 444 666 827 

Organiserad sysselsättning 162 166 74 

Övrigt 96 158 215 

Totalt 2 236 2 764 2 762 

Återvändande 

Av 12 kap. 15 § UtlL följer att en utlänning 
som avvisas ska lämna landet inom två veckor 
efter att avvisningsbeslutet har vunnit laga 
kraft och en utlänning som utvisas ska lämna 
landet inom fyra veckor efter att 
utvisningsbeslutet har vunnit laga kraft. Annan 
tidpunkt för avvisning eller utvisning kan 
föreskrivas i avvisnings- eller utvisningsbeslut.  

Målet är att andelen personer som åter-
vänder självmant inom lagstadgad tid ska öka. 
För personer som är kvar i landet efter denna 
tid bör självmant återvändande ske inom två 
månader. Tiden mellan lagakraftvunnet 
avvisnings- och utvisningsbeslut och utresa ska 
minska väsentligt i förhållande till verk-
samhetsåret 2008. Migrationsverket ska 
intensifiera samarbetet med berörda 
myndigheter för att effektivisera verksam-
heten. 

Av de personer som återvände självmant 
gjorde 37 procent av dem det inom lagstadgad 
tid dvs. inom fyra veckor, och 62 procent 
inom två månader. Motsvarande andelar 2008 
var 38 procent respektive 72 procent. Den 
genomsnittliga tiden från beslut till utresa var 
79 dagar för de cirka 7 400 personer som 
återvände självmant under 2009. Motsvarande 
genomsnittliga tid för 2008 var 74 dagar. Den 
största gruppen som återvände självmant 
under 2009 bestod av irakiska medborgare 
med en genomsnittlig tid från lagakraftvunnet 
beslut om avvisning eller utvisning till 
återvändande på 59 dagar. Av samtliga öppna 
återvändandeärenden i slutet av 2009 rörde 
26 procent irakiska medborgare. 

Migrationsverket har inom ramen för de 
särskilda medel som tilldelades för åter-
vändandeverksamheten 2009 kunnat stärka 
arbetet med återvändande. Förstärkningen 
bidrog till att cirka 3 300 fler återvändande-
ärenden kunde avslutas under året och att 
1 465 fler personer återvände självmant 
jämfört med 2008. Vidare har medlen bland 
annat använts för att utöka antalet förvars-
platser samt till en översyn av återvändande-
arbetet med förslag om förbättringsåtgärder. 
Ett pilotprojekt kommer att påbörjas under 
2010, där bland annat nya arbetsmetoder 
kommer att utvecklas för arbetet med åter-
vändande. 

Migrationsverket får lämna över ett 
avvisnings- eller utvisningsärende för verk-
ställighet till polismyndigheten om den som 
ska avvisas eller utvisas håller sig undan och 
inte kan anträffas utan polismyndighetens 
medverkan eller om det kan antas att tvång 
kommer att behövas för att verkställa beslutet. 
Under 2009 överlämnade Migrationsverket 
sammanlagt 10 436 återvändandeärenden till 
polisen. Av dessa överlämnades 4 603 ärenden 
för att det kunde antas att det skulle behöva 
användas tvång och 5 833 ärenden för att den 
som skulle avvisas eller utvisas höll sig undan.  

Det är oftast Kriminalvårdens transport-
tjänst som genomför de bevakade utresorna, 
men även polisen medverkar i viss omfattning. 
Kriminalvårdens transporttjänst verkställde 
avvisningar och utvisningar rörande 2 435 
personer 2009. Det är en ökning med 
14 procent i jämförelse med 2008.  

Den totala utgiften var 141 miljoner kronor. 
Utgiften per transporterad var drygt 57 000 
kronor, vilket är en minskning med nära 6 000 
kronor jämfört med 2008. Den främsta 
orsaken till denna minskning var att avvisning-
arna och utvisningarna med charter ökade i 
omfattning. I det senare ingår även åter-
vändande i samarbete med Europeiska byrån 
för förvaltningen av det operativa samarbetet 
vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser (Frontex) gällande avvisningar av flera 
personer samtidigt, ett samarbete som 
förväntas öka.  

Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och 
Kriminalvården fick i respektive regleringsbrev 
för 2009 uppdrag att i samråd genomföra en 
översyn av arbetet med återvändande. Vidare 
skulle myndigheterna utifrån vad som fram-
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kommit vid översynen vidta de åtgärder som 
krävdes för att öka antalet avvisningar och 
utvisningar av personer med avvisnings- eller 
utvisningsbeslut. Med anledning av uppdraget 
tillsatte myndigheterna flera operativa grupper 
som tog fram ett stort antal förslag när det 
gäller arbetet med återvändande.  

Förslagen rör bland annat åtgärder för att 
effektivisera användandet av förvarsplatser för 
detta ändamål. Vidare finns förslag som syftar 
till att samarbetet mellan myndigheterna ska 
kunna utvecklas med inriktning på att 
förbättra arbetet med återvändande på flera 
nivåer. Särskilda utbildningsinsatser har 
genomförts där förutom berörda myndigheter 
också frivilligorganisationer deltagit.  

Regeringen har uppdragit till Rikspolis-
styrelsen, Migrationsverket och Kriminal-
vården att under 2010 samverka för att 
effektivisera arbetet med att verkställa 
avvisnings- och utvisningsbeslut samt vidta 
åtgärder som krävs för att öka andelen 
verkställda beslut. I detta ingår att vidta 
åtgärder för att uppnå skyndsamhetskravet i 
utlänningslagen. Resultatet av denna översyn 
förankras för närvarande vid myndigheterna 
och en planering av genomförande av 
pilotprojekt baserat på förändringsförslagen 
pågår. Uppdraget ska slutredovisas i 
myndigheternas årsredovisningar för 2010. 

Myndigheterna kommer under 2010 med 
stöd av en extern konsult att göra en översyn 
av processen för återvändande, från den första 
myndighetskontakten till utresa. 

Återetableringsstöd för att underlätta återvänd-
ande 
Förordningen (2007:640) om återetable-
ringsstöd för vissa utlänningar trädde i kraft 
den 1 augusti 2007. Förordningen innebär 
att ersättning kan betalas ut för att 
underlätta självmant återvändande till länder 
som på grund av svåra motsättningar har 
mycket begränsade förutsättningar för 
återetablering av återvändande.  

Regeringen höjde ersättningen samt för-
längde förordningen (SFS 2008:778) fr.o.m. 
den 25 september 2008 t.o.m. den 
31 december 2010.  

Under 2009 beviljades 1 735 personer 
återetableringsstöd jämfört med 1 071 
personer 2008. Totalt har 3 598 personer 
ansökt om återetableringsstöd sedan stödet 

infördes. Migrationsverket biföll 82 procent av 
ansökningarna om återetableringsstöd. 
Medborgare i Irak har dominerat stort vad 
gäller både antalet ansökningar och antalet 
som erhållit stöd. Bifallsandelen för denna 
grupp var 88 procent.  

Totalt utbetalades nära 46,5 miljoner kronor 
i återetableringsstöd under 2009 jämfört med 
drygt 12,4 miljoner kronor 2008. I kombina-
tion med andra åtgärder underlättade stödet 
återvändandet samt minskade kostnaderna för 
resor i samband med återvändandet.  

Internationella avtal 
Migrationsverket får inom ramen för anvisade 
medel finansiera åtgärder som enligt avtal med 
svenska, utländska och internationella orga-
nisationer vidtas i samband med utlänningars 
återvändande. Sedan 2007 finns avtal med 
International Organization for Migration 
(IOM) vad gäller utbetalningar av åter-
etableringsstöd. I januari 2009 träffades avtal 
med IOM om mottagande och reintegrering 
av återvändande i Afghanistan och Irak. En 
särskild rådgivningstjänst för afghaner har 
inrättats vid UNHCR och genom frivillig-
organisationen Praxis i Serbien ges sedan 
december 2008 information till personer som 
återvänt till Serbien. Svenska Röda Korset 
påbörjade 2009 ett projekt finansierat av 
regeringen avseende personer som ska 
återvända till Serbien, Kosovo och norra Irak.  

Överklagande och omprövning av beslut om 
avvisning eller utvisning rörande asyl 

Tabell 2.19 Migrationsverkets omprövning av överklagade 
beslut i asylärenden 
 

 2007 2008 2009 

Inkomna överklaganden 8 773 17 196 13 484 

Antal ställningstaganden 
till omprövning, varav 8 286 16 660 13 979 

inom en vecka, antal 3 887 6 897 6 982 

inom en vecka, andel 47 % 41 % 52 % 

Handläggningstid, 
genomsnitt dagar 28 18 12 

 
Antalet inkomna överklaganden minskade i 
jämförelse med föregående år. Under 2009 tog 
Migrationsverket ställning till omprövning 
rörande cirka 14 000 överklagade beslut 

22 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 8  

angående asyl, varav Migrationsverket ändrade 
beslutet i 20 av dem. 

Utgångspunkten är att ställningstagande till 
omprövning ska ske inom en vecka. Den 
genomsnittliga tiden från inkommet 
överklagande till ställningstagande till 
omprövning var 12 dagar. Andelen ställnings-
taganden till omprövning som har genomförts 
inom en vecka ökade från 41 procent 2008 till 
52 procent 2009. En orsak till att målet inte 
uppfylldes var att dokument som hade 
bifogats överklagan hade skickats för över-
sättning innan omprövning kunnat ske.  

Migrationsverket medverkar till praxis-
bildning genom att överklaga migrationsdom-
stolarnas domar. Under 2009 överklagade 
Migrationsverket migrationsdomstolarnas 
domar i 185 fall. Prövningstillstånd beviljades i 
44 av dem. 

Migrationsöverdomstolen gjorde i början av 
oktober 2009 bedömningen att det råder 
väpnad konflikt i Mogadishu i Somalia. 
Flertalet av asylsökande från Mogadishu 
beviljas därför uppehållstillstånd i Sverige. 

En samlad analys av asylprocessen under 2006–
2009 

Migrationsverket har våren 2010 redovisat ett 
uppdrag i regleringsbrevet avseende en 
kohortanalys av asylprocessen för perioden 
2006–2009. Med en kohort avses i detta 
sammanhang alla personer som söker asyl ett 
bestämt år. Om asylsökande i en sådan 
årskohort följs under flera år framåt framgår 
vad utfallet blev för gruppen som helhet, vilket 
ger en annan förståelse än vad som är möjligt 
med vanlig årsstatistik. Den senare grundas på 
ärenden som har handlagts under ett givet år, 
utan att hänsyn tas till vilket år ansökningarna 
kom in. 

I Migrationsverkets redovisning anges 
resultatet för de största grupperna asyl-
sökande. En jämförelse görs vidare med en 
motsvarande, tidigare analys av asylprocessen 
under perioden 2001–2005. Med asylprocessen 
avses här de olika moment som genomförs av 
berörda aktörer från det att asylansökan 
lämnas in, tills det att den enskilde antingen 
beviljas uppehållstillstånd och bosätter sig i en 
kommun, meddelas ett avvisnings- eller 

utvisningsbeslut och lämnar landet, eller 
avviker under processens gång. 

Under perioden 2001–2009 har sammanlagt 
237 000 personer sökt asyl i Sverige. På 
årsbasis har antalet varierat från som lägst 
17 500 asylsökande 2005 till som högst 36 200 
asylsökande 2007. Under perioden 2006–2009 
har andelen asylsökande från Irak successivt 
minskat samtidigt som andelen asylsökande 
från Afrika (främst Somalia), och Afghanistan 
har ökat.  
 
Tabell 2.20 Utfall i asylprövningsprocessen för 
asylsökande 2006–2009 
 

 K2006 K2007 K2008 K2009

Antal 
asylsökande 24 850 35 800 24 150 23 700

Slutligt bifall 11 200 14 800 6 500 5 200

Andel bifall 45 % 41 % 27 % 22 %
Anm. Antalet asylsökande i tabellens kohorter avviker från antalet nya asyl-
sökande respektive år såsom det presenteras i den officiella statistiken. 
Antalet bifall kan komma att öka eftersom det finns sökande i de senare 
årsgrupperna vars ärende inte är avslutat.  

 
Riksdagen beslutade 2005 om ett regular-
iseringsprogram genom en tillfällig lag. Av 
Migrationsverkets redovisning framgår 
effekterna av denna ändring. Cirka 17 000 
personer som sökte asyl under perioden 2001–
2005 men som fått lagakraftvunnet avslags-
beslut, beviljades efter formell prövning i 
stället uppehållstillstånd. Särskilt ökade de 
slutliga bifallsandelarna kraftigt för dem som 
sökte asyl 2003 eller 2004. För personer som 
sökte asyl 2004 och som beviljades 
uppehållstillstånd var mer än hälften av dessa 
grundade på den tillfälliga lagen. För 
asylsökande från Irak under dessa år medförde 
lagen att antalet beviljade uppehållstillstånd 
nästan fördubblades. De slutliga bifalls-
andelarna för personer som sökte asyl under 
2001–2005 kom att ligga på mellan 35 och 45 
procent. 

Personer som sökte asyl 2006 och åren 
därefter har fått sina ärenden prövade enligt 
den nuvarande utlänningslagen (2005:716).  
Av det totala antalet beviljade uppehålls-
tillstånd har andelen personer som beviljats 
uppehållstillstånd som skyddsbehövande ökat 
sedan lagändringen trädde i kraft i mars 2006. 
Bifallsandelen för beslut som rör personer som 
sökte asyl under 2006 eller 2007 var 45 
respektive 41 procent. En del av förklaringen 
är att de asylsökande dessa år till stor del 
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bestod av irakier som i många fall bedömdes 
ha skyddsbehov. En annan förklaring är att 
flera av dem som sökte asyl 2006 beviljades 
uppehållstillstånd på grund av synnerligen 
ömmande omständigheter. 

För dem som sökte asyl 2008 är prognosen 
att bifallsandelen kommer att bli cirka 
30 procent, vilket är lägre än tidigare år. Detta 
förklaras främst av att färre irakier bedöms ha 
ett skyddsbehov. Av de personer som sökte 
asyl 2009 har hittills 22 procent beviljats 
uppehållstillstånd även om prövningen i första 
instans ännu inte är avslutad för alla. Den 
hittills höga bifallsandelen beror på att andelen 
somalier är högre än tidigare och att majori-
teten av dessa bedöms ha ett skyddsbehov.  

Ärendeprocessens längd påverkas av hur 
många instanser asylärendet prövas i. För 
personer som sökte asyl 2006 eller 2007 har 
prövningsprocessen i stor omfattning avslutats 
redan i första instans hos Migrationsverket, 
genom en hög andel bifallsbeslut, avskrivna 
ärenden och beslut om avvisning med 
omedelbar verkställighet. Avskrivna ärenden 
och Dublinärenden prövas inte i sak. 
Sammantaget under perioden 2006–2008 
prövades inte 21 procent av asylansökningarna 
av den anledningen.  

En lägre andel av irakierna beviljas numera 
uppehållstillstånd. Vistelsetiden för de irakier 
som sökte asyl 2008 tenderar därmed att bli 
längre än för sökande som kom 2006 eller 
2007. Eftersom många personer som sökte 
asyl 2009 är somalier, som i stor utsträckning 
beviljas uppehållstillstånd, torde prövnings-
processen bli kortare genom att den inte 
omfattar överprövning i domstol.  

Mediantiden för handläggningen av ansök-
ningar som kom in under 2006 var sex 
månader. För asylansökningar som kom in 
2007 var motsvarande tid nio månader. Varia-
tionerna mellan olika grupper och år då 
asylansökan lämnas in är relativt stor beroende 
på gruppens sammansättning och situationen i 
hemlandet. 

Handläggningstiden vid Migrationsverket 
för asylärenden som rör personer som sökte 
asyl 2008 var sju månader och för 
asylansökningar som lämnades in 2009 finns 
indikationer på att handläggningstiderna 
kommer att minska. Migrationsverket be-
dömer att för asylsökande 2010 och 
kommande år kommer de flesta av ärendena, 

genom projektet Kortare väntan, att kunna 
avgöras inom tre månader.  

Andelen asylsökande som har överklagat 
Migrationsverkets avslagsbeslut har varierat 
från 87 procent av dem som sökte asyl 2006 till 
91 procent av dem som sökte asyl 2008. 
Migrationsdomstolarna har ändrat 9–
10 procent av Migrationsverkets beslut. För 
personer som sökte asyl 2007 avgjordes 
hälften av de överklagade målen inom sex 
månader. Ungefär 60  procent av dem som har 
fått avslag av migrationsdomstolarna åren 2007 
till mars 2009 har överklagat. Den nuvarande 
instans- och processordningen infördes 2006. 
Den genomsnittliga processtiden var under 
perioden 2006–2009 två månader längre än 
tidigare under 2000-talet.  

Asylsökande lämnar asylprocessen av olika 
skäl. En del tas, efter att uppehållstillstånd har 
beviljats, emot i en kommun. Andra 
återvänder eller avviker.  

 
Tabell 2.21 Processutfall för asylsökande 2006–2009 
 

 K 2006 K 2007 K 20081 K 20091 

Kommunmottag 41 % 39 % 25 % 15 % 

Återv.självmant 26 % 24 % 20 % 10 % 

Återv. tvång 6 % 4 % 3 % 1 % 

Avviken 20 % 20 % 17 % 11 % 

Inskriven 3 % 9 % 31 % 53 % 

Uppg. saknas 5 % 4 % 4 % 6 % 
1 Andelen avvikna, återvända och kommunplacerade kommer att öka för K 
2008 och särskilt K 2009 

 
Av dem som sökte asyl under 2006 har 
41 procent beviljats uppehållstillstånd och 
tagits emot i en kommun. Motsvarande siffra 
för personer som sökte asyl 2007 var 
39 procent. Av dem som sökte asyl 2008 
kommer troligen färre att tas emot i en 
kommun eftersom andelen av dem som 
beviljas uppehållstillstånd bedöms bli lägre 
medan personer som sökte asyl 2009 bedöms i 
högre utsträckning beviljas uppehållstillstånd 
och därmed ha ett större behov av kommun-
mottagande. 

Med självmant återvändande avses i detta 
sammanhang återvändande i Migrationsverkets 
regi alternativt att personen konstateras vara 
utrest eller att Migrationsverket bedömer att 
det är troligt att personen har återvänt. I de fall 
Migrationsverket bedömer att tvång antas 
komma att behövas för att verkställa beslutet 
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om avvisning eller utvisning, alternativt när 
personen håller sig undan, får Migrations-
verket lämna över ansvaret till polisen att 
verkställa beslutet. Andelen som återvänder 
självmant är högre än andelen som avviker.  

Av de personer som sökte asyl under 2006–
2009 har 20 procent avvikit under något 
stadium av processen. Benägenheten att avvika 
är högst hos personer som har varit föremål 
för prövning enligt Dublinförordningen eller 
fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut efter 
hemlandsprövning. När det gäller personer 
som sökte asyl 2006 eller 2007, utgjorde dessa 
två grupper sammanlagt 40 respektive 
32 procent av de personer som avvek. Knappt 
hälften av de personer som har avvikit har 
emellertid gjort det tidigt under asylprocessen.  

Av de personer som sökte asyl 2005 och 
senare återvände, gjorde de flesta av dem det 
efter beslut om avvisning med omedelbar 
verkställighet. Vad avser de som sökte asyl 
2007 återvände 25 procent av dem och av de 
asylsökande som kom 2008 beräknas 
30 procent av dem återvända i anslutning till 
beslut om avvisning med omedelbar verk-
ställighet. 

Den totala vistelsetiden för en person från 
datum för asylansökan till datum då personen 
lämnar asylsystemet inbegriper flera olika 
moment som vidtas vid Migrationsverket, 
migrationsdomstolarna, Migrationsöver-
domstolen och av polisen. Den genomsnittliga 
vistelsetiden har minskat. Av de personer som 
sökte asyl 2001 lämnade 50 procent 
mottagandet inom 15 månader. Motsvarande 
siffra för dem sökte asyl 2006 var sex månader 
och för dem som sökte asyl 2007 nio månader. 
Den relativt korta vistelsetiden för de som 
sökte asyl 2006 förklaras sannolikt av att 
många asylsökande irakier beviljades 
uppehållstillstånd snabbt och att många av 
dem bodde i s.k. eget boende i en kommun 
under prövningstiden. För personer som sökte 
asyl 2007 var processen mer sammansatt med 
bland annat något fler avslag. För cirka 
90 procent av en årskull asylsökande är 
asylprocessen avslutad inom två år.  

Kommunmottagandet har gått relativt 
snabbt för asylsökande under samtliga år. 
Cirka 50 procent har tagits emot i en kommun 
inom en månad och 75 procent inom två 
månader från beviljat uppehållstillstånd.  

När det gäller personer som har återvänt 
självmant kan två grupper urskiljas, en stor 
grupp som återvänder relativt snart efter laga 
kraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning 
och en grupp för vilken det har tagit betydligt 
längre tid. Hälften av dem som återvände 
självmant gjorde det inom en månad från 
lagakraftvunnet beslut. Bland de personer som 
återvände självmant 2007 gjorde 75 procent av 
dem det inom tre månader. När det gäller 
personer som har återvänt med tvång, har det i 
genomsnitt tagit drygt dubbelt så lång tid från 
beslut till utresa som för personer som 
återvänt självmant.  

Verksamhetsområde Arbete, besök och 
bosättning 

Målet är att prövningen av ärenden avseende 
arbete, besök och bosättning ska ske rätts-
säkert och effektivt. Migrationsverkets hand-
läggning i samband med prövning, ompröv-
ning och överklagande av ärenden samt 
verkets prövning av verkställighetshinder ska 
ske enhetligt, skyndsamt och effektivt. Sär-
skild hänsyn ska tas till barn. Väntetiden för 
sökande ska i varje led vara så kort som 
möjligt. 

Verksamhetsområdet omfattar prövning av 
ansökningar om besök och tidsbegränsade 
vistelser i Sverige samt ansökningar om 
permanent bosättning. En ansökan kan 
exempelvis avse studier, arbete, familje-
återförening, släkt- eller turistbesök samt 
besök med anledning av affärer. 

 
Tabell 2.22 Ärendekategorier Arbete, besök och 
bosättning 2009 

 
Ärendeslag Inkomna Avgjorda Öppna 

Besök 11 128 11 075 383 

Anknytningar 63 968 65 839 16 115 

EES-registrering 23 752 23 621 4 093 

Studerande 28 635 29 556 1 849 

Arbetstillstånd 22 438 21 399 3 014 

Viseringar 4 071 4 118 178 

Summa 
Migrationsverket 153 992 155 608 25 632 

Viseringar vid 
utlandsmyndig-
heterna 196 257 194 694 -- 

Totalt 350 249 350 302 -- 
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Ett stort antal ansökningar om uppehålls- och 
arbetstillstånd ges in till svenska utlands-
myndigheter. Under 2009 gavs drygt 74 000 
ansökningar om uppehålls- eller arbetstillstånd 
in. Detta är en ökning med mer än 5 000 
ansökningar jämfört med 2008. Dessa 
ökningar har koppling till såväl antalet asyl-
sökande som det antal personer som beviljas 
asyl. I de flesta ärendekategorier är det 
Migrationsverket som är beslutande 
myndighet varför ansökningarna skickas 
vidare till Migrationsverket för beslut.  

När det gäller viseringsärenden är det 
emellertid utlandsmyndigheterna som fattar 
beslut, med möjlighet att lämna över ärendet 
till Migrationsverket för beslut. Det kan ske 
när utlandsmyndigheten t.ex. är osäker på hur 
ansökan ska bedömas eller när beslutet kan 
komma att få följder för framtida rättstillämp-
ning. 

Under 2009 lämnades sammanlagt 350 000 
ansökningar om besök och bosättning in till 
utlandsmyndigheterna och Migrationsverket. 
För förstagångsansökningar i anknytnings-
ärenden beviljades 71 procent av de sökande 
uppehållstillstånd. Målen har inte uppnåtts 
men måluppfyllelsen har för flera 
ärendekategorier förbättrats i förhållande till 
2008. Handläggningstiderna vid Migrations-
verket påverkas även av utlandsmyndig-
heternas resurser och kompetens. I syfte att 
migrationsverksamheten vid utlands-
myndigheterna ska kunna upprätthållas på en 
tillfredsställande nivå, har utrikes-
representationen 2008–2010 anvisats tillfällig 
anslagsförstärkning.  
 
Tabell 2.23 Arbete-, besök- och bosättningsärenden 
 

 2007 2008 2009 

Inkomna 125 979 146 256 153 992 

Avgjorda 126 044 141 032 155 608 

Kostnad per avgjort 
ärende (kr) 2 639 2 537 2 818 

Kostnad (mnkr) 333 358 439 

 
Migrationsverkets kostnader för verksamhets-
området var förra året 439 miljoner kronor, 
vilket motsvarar en ökning med 23 procent 
jämfört med året innan. Ökningen förklaras 
såväl av ett ökat antal avgjorda ärenden som av 
engångseffekter hänförliga till en kostnads-
mässig redovisning. Bortsett från ovan 

redovisade effekter styrs utgifterna framför allt 
av antalet ansökningar och av möjligheterna 
att förbättra effektiviteten. Migrationsverket 
har här en viktig roll när det gäller att ge stöd 
och analyser till utlandsmyndigheterna och 
Utrikesdepartementet så att handläggningen 
ska kunna ske effektivt och rättssäkert. 
Produktiviteten inom verksamheten ökade i 
förhållande till 2008. Under 2009 avgjorde 
Migrationsverket närmare 2 000 fler ärenden 
än vad som lämnades in. 

Under första halvåret 2010 avgjorde 
Migrationsverket 73 000 ärenden. 

Viseringsärenden 

Målet är att beslut i de viseringsärenden som 
överlämnas till Migrationsverket ska fattas 
inom tre veckor från det att ansökan kommit 
in till Migrationsverket.  

Utlandsmyndigheterna har ett generellt 
bemyndigande från Migrationsverket att fatta 
beslut i viseringsärenden. Regeringen har inte 
fastställt något enskilt mål för utlandsmyndig-
heternas handläggningstid när det gäller 
ansökan om visering. När det gäller 
utfärdandet av sjömans- och nödfallsviseringar 
vid gräns, är polisen ansvarig myndighet.  

Under 2009 gavs 196 257 ansökningar om 
visering in vid utlandsmyndigheterna. Det är 
en minskning med drygt 16 procent jämfört 
med 2008. Den övervägande delen av 
ansökningarna avgjordes vid utlandsmyndig-
heterna och andelen bifall var 91 procent. 
Under första halvåret 2010 har cirka 99 000 
ansökningar kommit in till utlandsmyndig-
heterna. 

Under 2009 lämnades knappt 4 100 
viseringsansökningar över till Migrations-
verket för beslut. Detta motsvarar två procent 
av det totala antalet ansökningar, vilket är en 
ökning jämfört med 2008 (1,6 procent). Den 
huvudsakliga orsaken till ökningen var att fler 
viseringsansökningar blev föremål för de 
representationsavtal som Sverige ingått med 
andra nordiska länder, i vilka det framgår att 
en ansökan som inte kan beviljas ska lämnas 
över till Migrationsverket för avgörande.  

Av de ansökningar som lämnades vidare till 
Migrationsverket rörde flertalet medborgare i 
Albanien och Kosovo. Migrationsverket 
avgjorde 89 procent av ansökningarna inom 
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tre veckor. Måluppfyllelsen har därmed ökat 
jämfört med 2008. Den genomsnittliga 
handläggningstiden var 12 dagar och andelen 
bifall var 58 procent. Cirka 20 procent av de 
personer som ansökte om visering hade också 
ansökt om arbetstillstånd, vilket kan medföra 
längre handläggningstider. 

Besöksärenden 

Med besöksärenden avses ansökningar som 
huvudsakligen avser att förlänga en vistelse i 
Sverige utöver den viseringsfria tiden eller den 
tid för vilken en visering gäller. Under 2009 
inkom cirka 11 000 sådana ansökningar. Cirka 
5 000 ansökningar har kommit in under första 
halvåret 2010. För dessa ansökningar har 
regeringen inte angivit något mål för hand-
läggningstiden utöver det övergripande målet 
för verksamhetsområdet om effektiv och 
rättssäker handläggning. Handläggningen av 
dessa ärenden har i princip kunnat ske i takt 
med att ansökningarna kommit in. 

Anknytningsärenden 

Målet är att väntetiden i anknytningsärendena 
ska vara så kort som möjligt med hänsyn till 
sökandens och övriga berördas behov. Beslut 
om uppehållstillstånd på grund av anknytning 
till personer bosatta i Sverige ska fattas inom 
sex månader.  

Cirka 64 000 ansökningar om uppehålls-
tillstånd i anknytningsärenden gavs in till 
Migrationsverket 2009. Av dessa var 44 000 
förstagångsansökningar och drygt 19 000 
ansökningar avsåg förlängning av uppehålls-
tillstånd i anknytningsärenden. Antalet första-
gångsansökningar ökade med drygt 5 100 
ärenden i förhållande till 2008.  

Måluppfyllelsen ökade från 63 procent 2008 
till 68 procent 2009. Den genomsnittliga 
handläggningstiden minskade från 168 dagar 
2008 till 153 dagar 2009 (varav 53 dagar på 
utlandsmyndigheterna och 100 dagar på 
Migrationsverket). Till följd av en ökad 
produktivitet har antalet öppna ärenden 
minskat med cirka 2 500. Migrationsverket har 
bland annat under 2009 tagit ett nytt system, 
eLIS, för planering och uppföljning i bruk. 
Inväntande av DNA-analyser och domstols-

processer samt långa handläggningstider vid 
vissa utlandsmyndigheter har påverkat 
måluppfyllelsen negativt.  

När det gäller ansökningar om uppehålls-
tillstånd på grund av anknytning till personer 
bosatta i Sverige där de sökande åberopat 
hushållsgemenskap, bifölls 11 procent av 
ansökningarna, vilket var en minskning i 
förhållande till 2008 då 13 procent bifölls. De 
största grupperna av sökande var medborgare i 
Irak och Somalia.  

Under första halvåret 2010 har 33 000 
ansökningar om uppehållstillstånd på grund av 
anknytning till personer bosatta i Sverige 
kommit in till Migrationsverket, varav cirka 
22 000 var förstagångsansökningar.  

Barn i anknytningsärenden 
Migrationsverket tog 2009 emot cirka 14 800 
anknytningsärenden som rör barn. Det kan 
avse barns anknytning till förälder i Sverige 
(2 615), till släktingar i Sverige (1 095), 
förälders anknytning till barn i Sverige (298), 
samt adoptivbarn (675).  

Inom verksamhetsområdet tillämpas en 
särskild prioriteringsordning som innebär att 
ansökan från underåriga utan legal vårdnads-
havare i Sverige som ansöker om uppehålls-
tillstånd efter inresa, ska handläggas inom tre 
månader. Den genomsnittliga handläggnings-
tiden för dessa ärenden var 166 dagar och 
andelen bifall var 62 procent. 

Barnets s.k. gode man (en person som utses 
av överförmyndaren och som ska agera som 
både förmyndare och vårdnadshavare för 
barnet) har givits ökade möjligheter att stödja 
barnen i prövningsprocessen, vilket bidrar till 
ökad rättsäkerhet.  

Under såväl 2008 som 2009 har Migrations-
verket vidtagit flera åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för att kunna ta särskild 
hänsyn till barn. Detta bland annat genom att 
säkerställa att dessa ärenden tidigt identifieras i 
prövningsprocessen och genom utveckling av 
åtgärder för en enhetlig praxis i barnfrågor. 
Vidare har olika utbildningsinsatser genom-
förts för att öka kompetensen om barn och 
barnkonventionen. En särskild modell för 
barnkonsekvenser och riktlinjer för den har 
sedan tidigare tagits fram. Utvecklingsarbete 
inom flera områden pågår kontinuerligt, och 
bland dem finns att ta fram landprofiler utifrån 
ett barnperspektiv. 
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Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl. samt 
ställning som varaktigt bosatta 

Under 2009 inkom cirka 24 000 ansökningar 
från personer som ansökte om registrering av 
uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt 
samt ansökningar om uppehållskort eller 
permanent uppehållskort från sådana anhöriga 
till EES-medborgare som inte själva är EES-
medborgare. Under första halvåret 2010 kom 
cirka 11 000 ansökningar in till Migrations-
verket. 

Närmare 80 procent av ansökningarna 
gällde registreringar av uppehållsrätt. Sedan 
rådets direktiv 2003/109/EG av den 
25 november 2003 om varaktigt bosatta 
tredjelandsmedborgares ställning, som genom-
fördes i svensk rätt genom lagändringar som 
trädde i kraft den 30 april 2006, har endast ett 
fåtal tredjelandsmedborgare med permanent 
uppehållstillstånd i Sverige ansökt om att få 
sådan ställning. Under 2009 inkom endast 43 
sådana ansökningar. Migrationsverket fattade 
beslutade i 19 ärenden varav endast tre 
ansökningar bifölls.  

Under 2009 inkom 381 ansökningar om 
uppehållstillstånd från tredjelandsmedborgare 
som beviljats status som varaktigt bosatt i 
annan medlemsstat. Migrationsverket prövade 
314 ansökningar och biföll 177. 

Den genomsnittliga handläggningstiden 
2009 för samtliga ärendekategorier var 57 
dagar och sammantaget bifölls 82 procent av 
ansökningarna.  

Studerandeärenden 

Målet är att i ärenden som rör studerande ska 
tiden från ansökan till beslut göras så kort som 
möjligt med hänsyn till sökandens behov. 
Beslutet ska fattas senast inom tre månader.  

Antalet studerandeärenden ökade från cirka 
26 000 under 2008 till 28 600 ansökningar 
under 2009, varav 15 700 avsåg förstagångs-
tillstånd. De största grupperna av sökande var 
medborgare i Pakistan, Kina, Iran, Indien, 
Bangladesh och Nigeria, vilka svarade för 67 
procent av samtliga ansökningar. Andelen 
personer som beviljades uppehållstillstånd 
uppgick till 68 procent. Andelen ärenden som 
avgjordes inom målet tre månader uppgick till 
88 procent, vilket innebär en ökning jämfört 

med året innan då andelen uppgick till 81 
procent. Den genomsnittliga handläggnings-
tiden uppgick till cirka två månader. 

Under första halvåret 2010 kom 14 300 
ansökningar in till Migrationsverket, varav 
6 200 avsåg förstagångsansökningar. 

Samverkan med universitet och högskolor 
har genomförts i syfte att förenkla hand-
läggningen av ansökningarna och för att bättre 
tillgodose de studerandes behov. 
Förberedande arbete har också skett i 
samverkan med Verket för högskoleservice 
(VHS) vad gäller införandet av anmälnings- 
och studieavgifter 2011. 

Arbetskraftsinvandring  

År 2009 var det första hela året med en ny 
lagstiftning med ökade möjligheter för 
arbetskraftsinvandring. Antalet inkomna 
arbetsmarknadsärenden under året uppgick till 
cirka 32 500, en ökning med 27 procent i jäm-
förelse med föregående år. Av dessa ansök-
ningar utgjorde 300 ansökningar från egna 
företagare om tillstånd för att bedriva 
näringsverksamhet i Sverige, vilket innebär en 
ökning med 28 procent jämfört med 2008. 
Under första halvåret 2010 uppgick antalet 
ansökningar till cirka 16 000. 

Huvudregeln är att Migrationsverket fattar 
beslut om arbetstillstånd, men i vissa fall har 
Migrationsverket bemyndigat utlandsmyndig-
heterna att fatta beslut i arbetstillstånds-
ärenden. Detta gällde 2009 främst för plockare 
av vilt växande bär samt i vissa andra 
begränsade fall (t.ex. företagspraktik, ferie-
arbetstillstånd m.m.). Under året avgjorde 
Migrationsverket och utlandsmyndigheterna 
19 400 förstagångsärenden.  

Andelen bifall för samtliga förstagångs-
ansökningar var 89 procent, vilket innebar att 
17 200 personer beviljades tillstånd. Av dessa 
ärenden beviljade Migrationsverket 10 400 och 
utlandsmyndigheterna 6 800. Av de beviljade 
ärendena var de vanligaste yrkeskategorierna 
medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogs-
bruk och fiske (42 procent), dataspecialister 
(13 procent) respektive storhushålls- och 
restaurangpersonal (5 procent). De flesta 
tillstånden beviljades arbetskraftsinvandrare 
från Thailand (36 procent), Indien (12 
procent) och Kina (7 procent). 
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Under 2009 avgjorde Migrationsverket 
också 5 100 förlängningsansökningar, varav 
4 800 bifölls. Antalet personer som beviljades 
permanent uppehållstillstånd var 85. 

Vid årets slut fanns det 3 014 öppna 
arbetsmarknadsärenden (förstagångsansök-
ningar och förlängningsansökningar). Av 
dessa hade 71 procent varit öppna under 
kortare tid än tre månader.  

Målet är att i ärenden som rör 
arbetstillstånd ska tiden från ansökan till beslut 
göras så kort som möjligt med hänsyn till 
sökandens och arbetsmarknadens behov.  

Migrationsverket avgjorde 52 procent av 
förstagångsansökningarna inom en månad och 
89 procent inom tre månader. Den 
genomsnittliga handläggningstiden för 
samtliga arbetsmarknadsärenden var under 
året 46 dagar, men handläggningstiden 
varierade kraftigt mellan olika ärende-
kategorier. Som exempel kan nämnas att 
handläggningstiden för arbetstagare i utlandet 
var 38 dagar medan den för egna företagare var 
234 dagar.  

Möjligheten att ansöka elektroniskt finns än 
så länge endast för de kategorier av arbets-
tagare som söker tillstånd för längre tid än tre 
månader, vissa familjemedlemmar och gäst-
forskare. I syfte att minska handläggningstiden 
för ansökningar om arbetstillstånd har 
Migrationsverket som internt mål att andelen 
elektroniska ansökningar om arbetstillstånd 
ska öka.  

Det tog i genomsnitt 20 dagar för en 
ansökan inlämnad på en utlandsmyndighet att 
nå Migrationsverket under 2009. Detta kan 
jämföras med att en elektronisk ansökan 
kommer in till Migrationsverket direkt. För de 
ansökningar som under 2009 skickades 
elektroniskt var den genomsnittliga hand-
läggningstiden 20 dagar och 80 procent 
avgjordes inom en månad. Nästan samtliga 
ärenden avgjordes inom tre månader. För 
ansökningar som inkom till utlandsmyndighet 
eller direkt till Migrationsverket var den 
genomsnittliga handläggningstiden istället 56 
dagar. 35 procent av dessa ansökningar 
avgjordes inom en månad och 86 procent 
inom tre månader.  

Överklagande och omprövning av beslut i 
ärenden som rör arbete, besök och bosättning 

Tabell 2.24 Migrationsverkets omprövning av överklagade 
beslut ärenden rörande arbete, besök och bosättning 

 
 2007 2008 2009 

Inkomna överklaganden 6 458 6 195 8 723 

Antal ställningstagande 
till omprövning, varav 7 160 6 159 8 572 

Migrationsverket, 
ändrade beslut 427 198 320 

Överlämnade till 
migrationsdomstol 6 509 5 746 8 114 

Handläggningstid, 
genomsnitt dagar 25 19 11 

Andel ställningstaganden 
som genomförts inom en 
vecka 37 % 34 % 49 % 

 
Antalet inkomna överklaganden ökade 2009 
jämfört med 2008. Det gjorde också antalet 
ställningstaganden till omprövning.  

Målet är att ställningstagande till ompröv-
ning ska ske inom en vecka. Den genom-
snittliga tiden från att överklagandet kom in 
till att ställningstagande hade skett minskade 
och andelen ställningstaganden som gjordes 
inom en vecka ökade jämfört med föregående 
år. Trots en ökad arbetsbelastning i form av 
bland annat fler muntliga förhandlingar har 
Migrationsverket i samverkan med dom-
stolarna ökat sin effektivitet.  

Migrationsverket ändrade 320 beslut, dvs. 
cirka fyra procent, av antalet överklaganden 
som myndigheten hade tagit ställning till. 

Verksamhetsområde Svenskt 
medborgarskap 

Tabell 2.25 Medborgarskapsärenden 
 

 2007 2008 2009 

Inkomna 24 407 24 435 25 937 

Avgjorda 26 699 25 693 25 476 

Öppna 4 538 3 248 4 418 

Utgift/ kostnad, prövning 
(tkr) 34 053 32 916 35 324 

Utgift/ kostnad per avgjort 
ärende (kr) 1 275 1 281 1 387 

 
Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap 
ska fattas senast inom sex månader från det att 
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ansökan kommit in till Migrationsverket. 
Under 2009 inkom till Migrationsverket cirka 
26 000 ansökningar om svenskt medborgar-
skap, vilket innebär en ökning med cirka 1 600 
jämfört med 2008. De flesta som ansökte om 
medborgarskap kom från Irak, Serbien, 
Bosnien-Hercegovina, Iran samt Turkiet. 
Andelen ärenden som avgjordes inom sex 
månader var 95 procent. Under 2009 avgjordes 
cirka 25 500 grundärenden, vilket ungefär 
motsvarar det antal som avgjordes året innan. 
Antalet öppna ärenden ökade jämfört med 
föregående år från 3 248 till 4 418. Den 
genomsnittliga handläggningstiden minskade 
från 65 dagar 2008 till 53 dagar 2009. 
Bifallsandelen ökade från 80 till 83 procent. 

Första halvåret 2010 har cirka 17 700 
ansökningar kommit in till Migrationsverket. 

Såväl den totala kostnaden för prövning av 
ansökan om medborgarskap som kostnaden 
per avgjort ärende ökade jämfört med 2008, 
främst hänförligt till övergång till 
kostnadsmässig anslagsavräkning. 

När det gäller överklagande och 
omprövning, var den genomsnittliga hand-
läggningstiden för ställningstagande till 
omprövning fyra dagar. 

Migrationsdomstolarna och 
Migrationsöverdomstolen 

Med migrationsmål avses främst avlägsnande-
mål, verkställighetsmål, mål om uppehålls-
tillstånd utan samband med avvisning eller 
utvisning samt beslut om svenskt medborgar-
skap. Avlägsnandemål innefattar ett beslut om 
avvisning eller utvisning som i cirka 95 procent 
av fallen rör asylsökande vars ansökningar har 
avslagits och där avvisnings- eller utvisnings-
beslut meddelats (asylmål). Övriga mål inom 
kategorin avlägsnandemål kan röra utlänningar 
vars uppehållstillstånd för exempelvis studier 
eller besök har löpt ut men som vill stanna 
kvar här. Mål om uppehållstillstånd utan 
samband med avvisning eller utvisning handlar 
i de flesta fall om en person som har sökt 
uppehållstillstånd vid en svensk utlands-
myndighet.  

Målet är att medianåldern för avgjorda mål i 
migrationsdomstolarna inte bör överstiga fyra 
månader. Beträffande kategorin avlägsnande-
mål bör inte handläggningstiden överstiga fyra 

månader och beträffande kategorin verkställig-
hetsmål bör inte handläggningstiden överstiga 
en månad. När det gäller migrationsmålen vid 
Migrationsöverdomstolen bör inte median-
åldern överstiga två månader. 

Under 2009 uppnådde inte migrations-
domstolarna – förutom Förvaltningsrätten i 
Malmö, före detta Länsrätten i Skåne – 
regeringens verksamhetsmål fullt ut. 
Migrationsöverdomstolen däremot, uppnådde 
regeringens verksamhetsmål.  

Förvaltningskostnaderna för domstols-
prövning i utlänningsärenden uppgick under 
2009 till 432 miljoner kronor och utgifterna 
för offentligt biträde, tolk m.m. uppgick till 
166 miljoner kronor. 

Migrationsdomstolarna 
Under 2009 inkom 22 495 migrationsmål 
(vilket motsvarar 29 243 personer), varav 
11 565 avlägsnandemål avseende asylsökande 
och 1 750 verkställighetsmål, till migrations-
domstolarna. Jämfört med 2008 innebär det en 
minskning av antalet asylmål med drygt 2 000 
och en ökning av antalet verkställighetsmål 
med cirka 400.  

Under 2009 avgjordes 22 870 mål, varav 
13 126 avlägsnandemål avseende asylsökande 
och 1 746 verkställighetsmål. Närmare 4 306 
av de avgjorda målen avgjordes efter muntlig 
förhandling. Av dessa var 4 080 avlägsnande-
mål och därav 4 027 asylmål. 

Under 2009 avgjordes 457 avlägsnandemål 
avseende asylsökande ensamkommande barn.  

Den sammantagna mediantiden för verk-
ställighetsmål, dvs. mål där en utlänning med 
ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller 
utvisning med hänvisning till hinder mot 
verkställighet begärt en ny prövning om 
uppehållstillstånd, var 0,2 månader. Samman-
fattningsvis var mediantiden för samtliga 
avgjorda migrationsmål vid migrationsdom-
stolarna 4,4 månader under 2009. Mediantiden 
för avgjorda migrationsmål ökade därmed 
jämfört med 2008 då mediantiden var 3,6 
månader. Målet om en handläggningstid om 
högst fyra månader har inte nåtts. Mediantiden 
för mål rörande ensamkommande barn 
uppgick till 4,2 månader.  

Under första halvåret 2010 var mediantiden 
3,3 månader för samtliga avgjorda migrations-
mål varav 5,4 månader för asylmål.  
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Tabell 2.26 Migrationsdomstolarna, kostnad per mål 
inom olika kategorier 
 
Kronor 

 2007 2008 2009 

Kostnad för avlägsnandemål 31 881 21 170 21 160 

Kostnad för 
verkställighetsmål 16 901 11 222 11 217 

Kostnad för övriga 
migrationsmål 9 432 9 263 6 260 

 
Styckkostnaden för ovan redovisade 
målkategorier minskade under perioden, 
framför allt gällande avlägsnandemål. 

Migrationsöverdomstolen 
Målet är att medianåldern för avgjorda mål inte 
bör överstiga två månader för Migrationsöver-
domstolen. Prövningstillstånd krävs i 
Migrationsöverdomstolen. 

Under 2009 inkom 11 058 migrationsmål, 
varav 8 112 mål avsåg asylsökande vars an-
sökningar har avslagits och där avvisnings- 
eller utvisningsbeslut meddelats (asylmål). Det 
är en ökning med närmare 30 procent jämfört 
med 2008.  

Av de cirka 7 900 asylmål som avgjordes 
beviljades prövningstillstånd i 201 mål varav 
139 var avlägsnandemål. Antalet inkomna mål 
rörande uppehållstillstånd utan samband med 
avvisning eller utvisning minskade 2009 till 877 
jämfört med 1 038 mål 2008. Samtidigt 
avgjorde Migrationsöverdomstolen 871 sådana 
mål 2009 mot 1 067 mål 2008. 

Antalet inkomna mål avseende svenskt 
medborgarskap var 179, vilket är en minskning 
mot föregående år då antalet var 263. Under 
2009 avgjordes 295 avlägsnandemål rörande 
asylsökande ensamkommande barns 
avvisnings- eller utvisningsbeslut. Ändrings-
frekvensen var för samtliga mål som inkommit 
till Migrationsöverdomstolen 0,4 procent (43 
mål) och för asylmålen 0,3 procent (21 mål). 

Mediantiden uppgick under 2009 till 1,3 
månader, vilket är en minskning jämfört med 
2008 med 0,1 månad. Migrationsöver-
domstolen har därmed uppnått målet om en 
handläggningstid om högst två månader. 
Under första halvåret 2010 var mediantiden 
1,5 månader för avgjorda migrationsmål.  

 
Tabell 2.27 Migrationsöverdomstolen, kostnad per mål 
inom olika kategorier 
 

Kronor 
 2007 20081 20091 

Kostnad för 
avlägsnandemål 24 583 10 957 8 922 

Kostnad för 
verkställighetsmål 18 171 8 100 6 595 

Kostnad för övriga 
migrationsmål 17 857 7 959 6 481 

2.5 Analys och slutsatser 

Invandringen till Sverige fortsätter att öka. Det 
är positivt att människor vill flytta till Sverige 
för att arbeta och bo här i landet. Ökade 
möjligheter till arbetskraftsinvandring gynnar 
inte enbart Sveriges ekonomi och arbets-
marknad utan utgör också en utvecklings-
potential för de länder som arbetskrafts-
invandrarna kommer från och för migranterna 
själva. Under 2009 flyttade drygt 100 000 
personer med 168 olika medborgarskap till 
Sverige.  

Sverige fortsätter att vara ett av de länder i 
Europa som ger flest människor skydd undan 
våld och förföljelse. Under 2009 var Sverige ett 
av de länder i Europa till vilket flest asylsök-
ande kom och i dag finns det inget som tyder 
på att antalet asylsökande till Sverige kommer 
att minska i någon större omfattning de 
närmaste åren. Bakgrunden till detta är bland 
annat den svåra situationen med våld och 
oroligheter som till exempel råder i Somalia 
och Afghanistan samt i dess närområden.  

Det nya arbetssättet inom asylprövningen 
som Migrationsverket successivt började 
införa under 2009 (Kortare väntan) har redan 
visat sig vara framgångsrikt. Arbetssättet leder 
till att handläggningstiderna inom asylpröv-
ningen förkortas, vilket även får ses som en del 
i arbetet med att stärka rättssäkerheten. 
Dessutom kan en snabbare prövning ge 
förutsättningar för en minskad psykisk press 
för den enskilde och vara gynnsam ur 
integrationssynpunkt för de som beviljas asyl. 
Migrationsverkets utgångspunkt är att i 
princip alla som söker asyl ska få sin sak 
prövad av Migrationsverket inom tre månader. 
Det förutsätter bland annat att myndigheten 
arbetar på ett flexibelt sätt, särskilt när antalet 
ansökningar ökar. En viss produktivitets-
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minskning inom asylprövningen har skett som 
en konsekvens av utvecklingen av projektet 
men detta bedöms vara en övergångseffekt.  

Den övergripande utvecklingen inom 
utgiftsområdet är mot bakgrund av ovan-
stående positiv. Resultaten behöver emellertid 
förbättras för vissa delar av verksamheten, 
särskilt vad gäller att få till stånd en mer 
effektiv asylprocess. För att de förkortade 
handläggningstiderna vid Migrationsverket ska 
få full effekt och leda till förkortade 
vistelsetider inom mottagandet, måste samtliga 
delar i asylprocessen fungera effektivt. Det 
ställer stora krav på kapaciteten hos samtliga 
involverade myndigheter och migrations-
domstolarna att minimera egna ledtider men 
också att samverka för att gemensamt bidra till 
en effektiv asylprocess.  

Av Migrationsverkets analys av asyl-
ansökningar som lämnades in under 2006–
2009 framkommer bland annat att 90 procent 
av ärendena avslutades inom två år, inklusive 
prövning i domstol där sådan varit aktuell. 
Ändringsfrekvensen av de beslut som 
överklagades till migrationsdomstol var cirka 
10 procent.  

När det gäller asylansökningar som 
lämnades in under 2007 och som senare 
resulterade i beslut om avslag som överklag-
ades, avgjorde migrationsdomstolarna hälften 
av ärendena inom sex månader. Cirka 
50 procent av de personer som fått bifall på sin 
ansökan har tagits emot i en kommun inom en 
månad och 75 procent inom två månader. När 
självmant återvändande varit aktuellt återvände 
50 procent inom två månader och bland dem 
som sökte asyl 2007 återvände 75 procent 
inom tre månader. När det gäller tiden mellan 
att beslut om avvisning eller utvisning vunnit 
laga kraft till att återvändande med tvång har 
kommit till stånd, har den i genomsnitt varit 
mer än dubbelt så lång som tiden från beslut 
om avvisning eller utvisning till självmant 
återvändande. 

För att Sveriges asylsystem ska vara lång-
siktigt hållbart krävs det bland annat att de 
personer som efter en prövning bedöms sakna 
behov av skydd återvänder till sina hemländer.   

Den förstärkning som har gjorts av åter-
vändandearbetet har medverkat till att fler 
personer återvände självmant 2009 jämfört 
med 2008. Migrationsverket, Rikspolis-
styrelsen och Kriminalvården har därutöver 

under 2009 och 2010 fått regeringens uppdrag 
att samråda och samverka i syfte att öka 
effektiviteten i arbetet med att verkställa 
avvisnings- och utvisningsbeslut, samt att vidta 
de åtgärder som krävs för att öka antalet 
avvisningar och utvisningar. Återetablerings-
stödet har bidragit till ett mer effektivt 
återvändandearbete och underlättat situation-
en för den enskilde som återvänder. 

Antalet inskrivna personer i mottagandet 
som ska återvända efter lagakraftvunnet 
avslagsbeslut ökade dock under 2009, trots 
genomförda insatser. Det är viktigt att 
effektiviteten i återvändandearbetet ökar och 
att samarbetet mellan berörda myndigheter 
utvecklas. 

Vistelsetiderna i Migrationsverkets mottag-
ande har ökat, vilket indikerar att målet att 
tiden från ansökan till bosättning i kommun 
eller återvändande ska minska inte har 
uppnåtts. Förklaringar till det är bland annat 
att en högre andel av de asylsökande 
överklagat sina beslut till migrations-
domstolarna. En annan orsak är att en högre 
andel av de inskrivna personerna inom 
mottagandet har lagakraftvunna avvisnings- 
eller utvisningsbeslut.  

De förkortade handläggningstiderna vid 
Migrationsverket och genomförandet av 
Kortare väntan har inneburit att mottagande-
personal nu utför en mer detaljerad utredning 
av den asylsökandes identitet än tidigare. 
Migrationsverket har även startat två så kallade 
ankomstboenden för att den sökande som inte 
väljer eget boende ska finnas geografiskt nära 
asylprövningen under den inledande utred-
ningsfasen. Sammantaget innebär Kortare 
väntan att mottagandeverksamheten måste 
anpassas och kunna finna arbetsformer som 
överensstämmer med hur asylprövningen 
organiseras.  

I syfte att verka för att utbetalningar från 
bidrags- och transfereringssystem ska ske vid 
rätt tidpunkt och till rätt personer är 
Migrationsverkets arbete med att förhindra 
felaktiga utbetalningar fortsatt prioriterat. Den 
tekniska lösning som konstruerats för 
elektroniskt informationsutbyte är ett viktigt 
led i detta arbete. Se vidare förslag till 
statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 12.4. 

Migrationsverket sluter överenskommelser 
med kommunerna om platser för ensam-
kommande asylsökande barn. Antalet platser 
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har inte motsvarat behovet och det är mycket 
viktigt att antalet platser utökas. Åtgärder har 
också vidtagits för att minska belastningen på 
de ursprungliga fyra så kallade ankomst-
kommunerna. Regeringen bedömer att hittills 
vidtagna åtgärder har varit verkningsfulla och 
bidragit till att förbättra systemet för 
mottagande av ensamkommande barn.  

Regeringen reformerade 2008 det regelverk 
som styr arbetskraftsinvandringen. Reformen 
har bidragit till att fler personer från länder 
utanför EU har fått en möjlighet att kunna 
komma till Sverige för att arbeta. 
Erfarenheterna av det första året med de nya 
reglerna är positiva. Fler människor har sökt 
sig till den svenska arbetsmarknaden för att 
bidra med sin kunskap och kompetens.  

Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om 
informationssystemet för viseringar (VIS) och 
utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter 
om viseringar för kortare vistelse kommer att 
medföra att den gemensamma viserings-
politiken, viseringssamarbetet och samrådet 
mellan medlemsstaternas viseringsmyndig-
heter förstärks. Vidare kommer VIS att 
underlätta identifiering och återsändande av 
personer som inte har rätt att vistas i Sverige 
samt tillämpningen av Dublinförordningen. 
Den förbättrade prövningen av viserings-
ansökningar kommer också att bidra till 
medlemsstaternas inre säkerhet och till att 
bekämpa terrorism. För närvarande bedöms 
systemet kunna börja användas under våren 
2011. Regeringen verkar för att ytterligare 
förseningar ska kunna undvikas. 

Det är angeläget att alla länkar i kedjan inom 
processerna på migrationsområdet fungerar 
väl. När utveckling sker på ett område, som 
exempelvis införande av nya arbetsmetoder, är 
det viktigt att konsekvenser för alla led i 
processen beaktas för att uppnå maximal 
effektivitet.  

2.6 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen konstaterar i Revisions-
berättelsen för Migrationsverket att års-
redovisningen har upprättats i enlighet med 
förordningen om myndigheters årsredovisning 
och budgetunderlag, regleringsbrev och övriga 

beslut för myndigheten. Vidare bedömer 
Riksrevisionen att årsredovisningen i allt 
väsentligt är rättvisande.  

2.7 Politikens inriktning 

Regeringens mål är att säkerställa en lång-
siktigt hållbar migrationspolitik som värnar 
asylrätten och som inom ramen för den 
reglerade invandringen underlättar rörlighet 
över gränser, främjar en behovsstyrd arbets-
kraftsinvandring och tillvaratar och beaktar 
migrationens utvecklingseffekter samt för-
djupar det europeiska och internationella 
samarbetet. 

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara 
en fristad för dem som flyr undan förföljelse 
och förtryck. Särskild hänsyn ska tas till barns 
bästa. Sverige erbjuder skydd i större 
utsträckning än vad internationella 
överenskommelser kräver. Denna politik har 
ett starkt stöd i riksdagen.  

Sverige tar också ett stort ansvar för att i 
samarbete med FN:s flyktingkommissariat 
(UNHCR) ge skydd genom vidarebosättning 
av personer som befinner sig på flykt utanför 
sitt hemland och som inte har tillgång till 
varaktigt skydd. Regeringen verkar för att fler 
EU-länder, i likhet med Sverige, ska erbjuda 
vidarebosättning. Regeringen vill se ett 
europeiskt vidarebosättningssystem som en 
del av det framtida gemensamma asylsystemet. 

En första utvärdering av den instans- och 
processordning som infördes 2006 visade att 
syftena med reformen i huvudsak har uppnåtts 
och att öppenhet och rättssäkerhet har stärkts. 
Regeringen fortsätter att följa praxis-
utvecklingen av vissa av de bestämmelser som 
infördes. En kartläggning av hur 
utlänningslagens undantagsbestämmelse om 
synnerligen ömmande omständigheter 
tillämpats, särskilt vad gäller barn, pågår. Skulle 
det visa sig, att bestämmelsen om synnerligen 
ömmande omständigheter fått en annan effekt 
än vad lagstiftaren avsett, är regeringen beredd 
att vidta nödvändiga åtgärder. 

Genom förbättrade arbetsmetoder har 
Migrationsverket kraftigt kunnat förkorta 
handläggningstiderna av asylansökningar i 
första instans. Vidare har migrations-
domstolarna genom omorganisationer och 
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processkartläggningar med uppföljande 
åtgärder förbättrat sina balanser. Regeringen 
förutsätter att berörda myndigheter och 
domstolar med uppgifter inom asylprocessen 
fortsätter utveckla arbetet med att minska 
handläggningstiderna.  

För att asylsystemet ska vara väl 
fungerande, är det viktigt att en rättssäker 
asylprocess har ett tydligt avslut. De som 
beviljas uppehållstillstånd ska så snabbt som 
möjligt kunna påbörja etableringsprocessen i 
Sverige medan de som fått ett avvisnings- eller 
utvisningsbeslut som vunnit laga kraft är 
skyldiga att lämna landet. Ett väl fungerande 
återvändande är en av förutsättningarna för att 
Sveriges asylsystem ska vara långsiktigt 
hållbart. I syfte att underlätta återvändandet 
till hemlandet förlängs återetableringsstödet 
med ett år. Migrationsverkets anslag förstärks 
med 40 miljoner kronor för arbete med stöd 
till personer som ska återvända.  

När det gäller återvändandearbetet är det 
viktigt att ansvariga myndigheter, det vill säga 
Migrationsverket, Kriminalvårdens transport-
tjänst och polisen, fortsatt utvecklar sam-
arbetet.  

Det civila samhällets organisationer gör 
viktiga insatser och Migrationsverket bör 
fortsatt söka samarbete med dessa organisa-
tioner.  

Regeringen har uppmärksammat behovet av 
att se över användandet av förvarstagande och 
har därför tillsatt en utredning för att se över 
bland annat om dagens regler om förvar är 
ändamålsenligt utformade. 

Vidare är det viktigt att samverkan utvecklas 
mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen 
och länsstyrelserna i fråga om bosättning för 
vissa personer som beviljas uppehållstillstånd.  

Regeringen avser att vidareutveckla 
styrningen av Migrationsverket och regeringen 
kommer särskilt att följa de projekt som 
myndigheten har initierat inom prognos- och 
analysverksamheten samt inom asylområdet. 

Regeringen arbetar för en gemensam 
asylpolitik inom EU. Den övergripande 
målsättningen är att asylpolitiken inom EU 
ska vara human, rättssäker och effektiv. EU:s 
medlemsstater måste dela på ansvaret att 
erbjuda skydd, och regeringen prioriterar 
därför arbetet med en fortsatt harmonisering 
av asylpolitiken. Förutom fortsatt arbete med 
att vidareutveckla EU:s gemensamma 

lagstiftning på asylområdet är det viktigt att de 
gemensamma reglerna beträffande exempelvis 
mottagande, asylprövning och återvändande 
tillämpas på avsett sätt i medlemsstaterna. 
Skillnaderna i tillämpningen är fortsatt allt för 
stora. Regeringen verkar därför för ett 
fördjupat praktiskt samarbete mellan de 
nationella myndigheterna. I det arbetet 
kommer det Europeiska stödkontoret för 
asylfrågor att vara en viktig del.  

Antalet ensamkommande barn som söker 
asyl har ökat. Trots de insatser som gjorts 
under året finns det fortfarande ett stort behov 
av fler boendeplatser i kommunerna för 
mottagandet av barnen, såväl under den tid 
asylansökan prövas som efter det att ett 
eventuellt uppehållstillstånd har beviljats. Det 
är därför viktigt att fler kommuner än idag tar 
ansvar för mottagandet av barnen. I syfte att 
öka antalet platser föreslås länsstyrelserna från 
och med den 1 januari 2011 ges ett utvidgat 
uppdrag att under Migrationsverkets ledning 
förhandla lokalt och regionalt med kommuner, 
kommunalförbund och andra berörda aktörer 
om mottagande av ensamkommande barn. 
Reformen om kommunernas ansvar för 
mottagande av ensamkommande barn har varit 
i kraft i mer än fyra år. Regeringen avser att 
följa upp reformens genomförande under 
2010.  

Det är även viktigt att återvändandet och 
mottagandet i hemlandet fungerar för de 
ensamkommande barn som fått ett lagakraft-
vunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut. 
Återvändandet ska ske med beaktande av 
barnkonventionen och ta hänsyn till att barnet 
ska behandlas med humanitet, respekt och 
värdighet.  

Regeringen har medverkat till att frågan om 
ensamkommande barn uppmärksammas även 
inom EU-samarbetet. I sin handlingsplan för 
ensamkommande barn anger europeiska 
kommissionen exempel på åtgärder som kan 
vidtas för att stärka samarbetet med 
ursprungsländerna och underlätta barnens 
återvändande till sina ursprungsländer. 
Regeringen kommer noga att följa arbetet med 
genomförandet av kommissionens handlings-
plan (KOM(2010) 213 slutlig).  

Flera viktiga EU-rättsakter har under de 
senaste åren antagits inom det viserings-
politiska området, bland annat vad gäller 
införandet av biometri i viseringar samt 
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bestämmelser om organiseringen av mottag-
andet och behandlingen av viseringsansök-
ningar. Under 2011 förutses flera ändringar i 
svensk lag med anledning av EU:s viserings-
kodex. Harmoniseringen på EU-nivå av 
viseringshanteringen för att ytterligare 
förbättra servicen för viseringssökande 
fortsätter. Översynen av vilka tredje länders 
medborgare som ska vara viseringsfria respek-
tive skyldiga att inneha visering vid inresa i 
Schengenområdet, utgör en viktig del i EU:s 
gemensamma viseringspolitik. Mellanfolkliga 
kontakter är av stor vikt för tredjeländers 
närmande till EU. 

Från och med den 1 augusti 2010 har 
asylsökande fått en ökad möjlighet att arbeta 
under tiden som deras asylansökan prövas. 
Förändringen är viktig för att stärka 
arbetslinjen, och är positiv för den enskilde 
oavsett utgången av asylprövningen. I syfte att 
förbereda ikraftträdandet av lagen (2010:197) 
om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare har regeringen uppdragit åt 
Migrationsverket att förstärka kartläggningen 
av asylsökandes utbildnings- och yrkes-
bakgrund.  

Det är positivt att människor vill arbeta och 
bo i Sverige. Det ger enskilda möjligheter att 
förverkliga sina drömmar och förutsättningar 
för att utveckla den svenska välfärden. De nya 
reglerna för arbetskraftsinvandring som gäller 
sedan december 2008 och som ger människor 
större möjlighet att komma till Sverige för att 
arbeta är en mycket betydelsefull reform. 

 Reformen är en viktig del i den framtida 
migrationspolitiken och har inneburit ett steg 
mot en ökad rörlighet liksom en ökad 
öppenhet mot omvärlden. Organisationen för 
ekonomiskt samarbete och utveckling 
(OECD) genomför för närvarande en 
tematisk genomgång av reformen för att 
belysa dess effekter. En rapport kommer att 
publiceras under våren 2011. Regeringen 
verkar för att EU:s migrationspolitik, i 
enlighet med vad som anges i Stockholms-
programmet (det fleråriga programmet för 
2010–2013 för rättsliga och inrikes frågor), ska 
utvecklas för att öka möjligheterna till en 
effektiv och flexibel behovsbaserad arbets-
kraftsinvandring till EU.  

Ökat globalt utbyte är positivt för såväl 
enskilda som för samhällen. Utgångspunkten 
för den framtida migrationspolitiken ska vara 

att ta tillvara de positiva effekterna av 
mobiliteten och globaliseringen. Regeringen 
beslutade därför i juli 2009 att tillsätta en 
parlamentarisk kommitté om cirkulär 
migration och utveckling. Kommittén ska 
utreda om och hur personers ökade rörlighet 
till och från Sverige kan bidra till positiva 
utvecklingseffekter, såväl i migranternas 
ursprungsländer som i Sverige. Ett del-
betänkande överlämnades till regeringen i maj 
2010 och ett slutbetänkande kommer att 
överlämnas i mars 2011.  

Regeringen har fortsatt att stödja EU:s 
globala ansats för migration (EU Global 
Approach to Migration) som är det över-
gripande strategiska ramverket för EU:s 
gemensamma migrationspolitik i de yttre 
förbindelserna. Målsättningen är att med ett 
brett angreppssätt och genom ett sam-
stämmigt agerande mellan berörda politik-
områden och i partnerskap med tredjeländer 
hantera migration och migrationsströmmar på 
ett effektivare och mer rättssäkert och humant 
sätt. I en globaliserad värld är migration och 
rörlighet naturliga inslag. En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik måste beakta och utformas 
mot denna bakgrund. De ökade möjligheterna 
till arbetskraftsinvandring, utredningen om 
cirkulär migration och utveckling samt 
genomförandet av EU:s globala ansats för 
migration, är därför viktiga delar i den framtida 
migrationspolitiken. 
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2.8 Budgetförslag 

2.8.1 1:1 Migrationsverket 

Tabell 2.28 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 114 218 

 

   
Anslags-
sparande -26 988

 
2010 

 
Anslag 

 
2 060 013 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 088 334

2011 Förslag 2 416 981    

2012 Beräknat 2 171 523 2 

2013 Beräknat 2 064 142 3 

2014 Beräknat 2 071 011 4 

1 Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 150 455 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 016 004 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 977 380 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Migrationsverkets 
kostnader för personal och lokaler, exklusive 
bostäder för asylsökande, samt övriga för-
valtningskostnader. Anslaget används för 
samtliga kostnader för handläggning och 
prövning av ärenden, förvaltningskostnader 
förknippande med mottagande av asylsökande, 
genomförandet av organiserad sysselsättning, 
förvarsverksamhet respektive myndighetens 
uppgifter vid överprövning av utlännings-
ärenden i domstol. 

Regeringens överväganden 

Antalet asylsökande bedöms bli fler än vad 
som prognostiserades i samband med budget-
propositionen för 2010. Regeringen bedömer 
att Migrationsverket 2011 kommer att behöva 
fatta beslut i cirka 287 000 ärenden inom 
verksamhetsområdena Asyl, Arbete, besök 
och bosättning samt Svenskt medborgarskap 
under 2011. Migrationsverket ska härutöver 
överlämna överklagade ärenden till migrations-
domstolarna, medverka som part i domstols-
förhandlingarna samt avgöra verkställighets-
hindersärenden. För att handlägga denna 
mängd ärenden under 2011 ökas anslaget med 
269 miljoner kronor 2011.  

Anslaget ökas 2011 med 40 miljoner kronor 
för att förstärka Migrationsverkets arbete med 
återvändande i syfte att öka antalet personer 
med lagakraftvunna avvisnings- och utvis-
ningsbeslut som återvänder.  

Med anledning av beslut inom EU avseende 
återvändande, uppehållstillståndskort, arbets-
tillstånd för högkvalificerad arbetskraft och 
viseringar, avses vissa ändringar att göras av 
utlänningsförfattningarna. Dessa förändringar 
medför ökade förvaltningskostnader för bland 
annat Migrationsverket. Anslaget ökas därför 
med ytterligare 48,8 miljoner kronor. 
Finansiering sker genom att anslaget 1:5 
Kostnader vid domstolsprövning minskas med 
16,8 miljoner samt genom avgiftsintäkter. 

När lagen (2010:197) om etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare träder i kraft 
den 1 december 2010 övergår det huvudsakliga 
ansvaret för arbetet med bosättning från 
Migrationsverket till Arbetsförmedlingen. Det 
inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad 
uppförda anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader ökas därför med 
3,5 miljoner kronor. Anslaget 1:1 
Migrationsverket minskas med motsvarande 
belopp.  

Anslaget ökas vidare med tio miljoner 
kronor för Migrationsverkets arbete med 
kartläggning av asylsökandes utbildnings- och 
yrkesbakgrund.  

De ändamål och verksamheter som avser 
uppgifter inom migrationsområdet vid vissa 
utlandsmyndigheter och som finansieras från 
det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse 
uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. 
flyttas från 2011 till Migrationsverket. 
Anslaget 1:1 Migrationsverket ökas därför med 
17,5 miljoner kronor.  

Anslaget minskas med en miljon kronor 
från och med 2011 för att finansiera ökningen 
av det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse 
uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. i 
syfte att stärka arbetet med effektivitet och 
kvalitet i bl.a. rättskedjan och på 
migrationsområdet. 

Anslaget minskas med 286 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Anslaget beräknas minska med 2,9 miljoner 
kronor 2014 till följd av att vissa gemensamma 
e-förvaltningsprojekt genomförs, (se utgifts-
område 2 Samhällsekonomi och finansförvalt-
ning, anslaget 1:17 Gemensamma e-förvalt-
ningsprojekt av strategisk betydelse). 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 2 416 981 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:1 Migrationsverket för 2011. 
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För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
2 171 523 000, 2 064 142 000 respektive 
2 071 011 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande: 
 
Tabell 2.29 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:1 Migrationsverket 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 010 013 2 010 013 2 010 013 2 010 013

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 8 797 28 575 57 002 104 390

Beslut 373 648 106 648 -30 166 -70 858

Överföring 
till/från andra 
anslag 17 220 17 389 17 631 18 035

Övrigt 3 7 303 8 899 9 662 9 430

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 416 981 2 171 523 2 064 142 2 071 011

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012-2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

2.8.2 1:2 Ersättningar och 
bostadskostnader 

Tabell 2.30 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 903 608 

 

   
Anslags- 
sparande -202 662

 
2010 

 
Anslag 

 
3 192 900 

 

1 
Utgifts- 
prognos 3 175 802

2011 Förslag 3 026 387     

2012 Beräknat 2 492 014     

2013 Beräknat 2 169 500     

2014 Beräknat 2 045 545     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att finansiera stöd till 
asylsökande m.fl. samt ersättningar till 
kommuner och landsting. Exempel på stöd är 
dagersättning, särskilda bidrag, bostäder, mat 
och återetableringsstöd i samband med 
självmant återvändande. Ersättningar betalas ut 
till kommuner och landsting för i första hand 

hälso- och sjukvård, skolgång och omsorg till 
asylsökande m.fl. 

Regeringens överväganden 

Kostnaderna under anslaget styrs främst av 
antalet asylsökande och de sökandes 
vistelsetider i mottagandet.  

Hur många människor som söker asyl i 
Sverige styrs av en mängd svårbedömda och 
föränderliga omvärldsfaktorer. Exempel på 
faktorer som påverkar vistelsetiderna är 
handläggningstiderna hos berörda myndig-
heter och domstolar, tiden från det att ett 
avvisnings- eller utvisningsbeslut har vunnit 
laga kraft till utresa alternativt tiden till 
kommunmottagande efter beslut om 
uppehållstillstånd. Ändringar i förutsättningar 
vad gäller praxis och nationella och 
internationella regelverk kan också påverka 
antalet asylsökande och vistelsetiderna.  

Handläggningstiderna hos Migrationsverket 
för prövning av asylärenden har förkortats 
med flera månader i genomsnitt. Trots det 
antas antalet genomsnittligt inskrivna personer 
i mottagandet inte minska i den takt som 
antogs i samband med beräkningar som låg till 
grund för budgetpropositionen för 2010. Den 
främsta anledningen till det är att antalet 
asylsökande under kommande år nu bedöms 
bli fler.  

Bland annat EU:s införande av 
viseringsfrihet för medborgare i vissa länder i 
närområdet samt domar i internationella 
domstolar, bedöms leda till behov av 
förstärkning av de volympåverkade anslagen 
inom utgiftsområdet.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 3 026 387 000  kronor anvisas 
under anslaget 1:2 Ersättningar och 
bostadskostnader för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 2 492 014 000, 
2 169 500 000 respektive 2 045 545 000 
kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande: 
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Tabell 2.31 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Ersättningar och bostadskostnader 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 252 900 2 252 900 2 252 900 2 252 900

Förändring till följd av:  

Beslut 59 368 53 068 53 068 53 068

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt 
ningar  

Volymer 538 842 195 769 -126 745 -250 700

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 2 175 277 -9 723 -9 723 -9 723

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 026 387 2 492 014 2 169 500 2 045 545

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anpassning av anslaget sker för att kompensera för volymförändringar under 
innevarande budgetår som hanterats genom höjning av anslagskrediten 
istället för ändring av anslagsnivån. 

2.8.3 1:3 Migrationspolitiska åtgärder 

Tabell 2.32 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
350 804 

 

   
Anslags-
sparande 425

 
2010 

 
Anslag 

 
353 047 

 

1 
Utgifts- 
prognos 353 047

2011 Förslag 405 437    

2012 Beräknat 411 327    

2013 Beräknat 418 167    

2014 Beräknat 423 347    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för att finansiera organiserad 
överföring av flyktingar m.fl. och ersättning 
till de kommuner som tar emot dessa personer 
samt bidrag till vissa hjälpinsatser för 
flyktingar utanför Sverige. Bidrag till 
utlänningars resor från Sverige för bosättning i 
annat land och bidrag till flyktingar för 
kostnader för anhörigas resor till Sverige 
finansieras också från detta anslag. Även 
statsbidrag till den efterforskningsverksamhet 
som enligt avtal bedrivs av Svenska Röda 
Korset bekostas från anslaget. Dessutom 
finansieras internationell samverkan inom 
ramen för flykting- och migrationspolitiken 
m.m. samt vissa studier och analyser inom det 
migrationspolitiska området. 

Regeringens överväganden 

Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare träder i kraft den 
1 december 2010. Den ambitionshöjning 
regeringen genomför avseende vissa nyanlända 
invandrares etablering på arbetsmarknaden 
gäller även personer som är vidarebosatta 
(kvotflyktingar). Regeringen föreslår därför 
att anslaget Migrationspolitiska åtgärder ökas 
med 50 miljoner kronor för 2011.  

För att säkerställa fortsatt utveckling, drift 
och administration av den internetbaserade 
webbportal med information för 
arbetssökande tredjelandsmedborgare som 
Svenska institutet tagit fram, tillförs det inom 
utgiftsområde 5 Internationell samverkan 
uppförda anslaget 1:9 Svenska institutet en 
miljon kronor årligen under 2011–2013. 
Anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder 
minskas med motsvarande belopp. 

Regeringen föreslår att 405 437 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Migrationspolitiska 
åtgärder för 2011. För 2012, 2013 och 2014 be-
räknas anslaget till 411 327 000, 418 167 000 
respektive 423 347 000 kronor.  

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 2.33 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Migrationspolitiska åtgärder 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 353 047 353 047 353 047 353 047

Förändring till följd av:  

Beslut 49 000 49 000 69 000 70 000

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt 
ningar -600 4 720 -10 119 -5 939

Volymer   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt2 3 990 4 560 6 239 6 239

Förslag/ be-
räknat anslag  405 437 411 327 418 167 423 347

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anpassning av anslaget görs till följd av övriga makroekonomiska 
förändringar. 
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2.8.4 1:4 Domstolsprövning i 
utlänningsärenden 

Tabell 2.34 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
431 852 

 

   
Anslags- 
sparande -2 376

 
2010 

 
Anslag 

 
493 691 

 

1 
Utgifts- 
prognos 464 395

2011 Förslag 503 419     

2012 Beräknat 503 936 2  

2013 Beräknat 510 917 3  

2014 Beräknat 522 834 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

2  Motsvarar 499 111 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 499 111 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 499 269 tkr i 2011 års prisnivå 

 
Anslaget används för migrationsdomstolarnas 
och Migrationsöverdomstolens förvaltnings-
kostnader hänförliga till överprövning av ut-
lännings- och medborgarskapsärenden. Från 
anslaget finansieras även Regeringsrättens 
handläggning av resningsansökningar av ut-
lännings- och medborgarskapsärenden. 

Regeringens överväganden 

Jämfört med budgetpropositionen för 2010 
bedöms Migrationsverket under de närmaste 
åren behöva fatta beslut i fler asylärenden men 
samtidigt antas färre asylansökningar avslås. 
Regeringen bedömer därför att migrations-
domstolarna kommer att behöva avgöra färre 
asylmål än vad som anslaget är dimensionerat 
för. Samtidigt avses vissa ändringar att göras av 
utlänningsförfattningarna med anledning av 
beslut inom EU avseende möjligheter att 
överklaga bl.a. beslut om återreseförbud, vi-
seringar och arbetstillstånd för högkvalificerad 
arbetskraft. Förändringarna i regelverken 
medför ökade förvaltningskostnader för bland 
annat migrationsdomstolarna. Sammantaget 
innebär förändringarna att anslaget ökas med 
3,2 miljoner kronor. Anslaget 1:5 Kostnader 
vid domstolsprövning i utlänningsärenden 
minskas med motsvarande belopp. 

Anslaget beräknas minska med 733 000  
kronor 2014 till följd av att vissa gemensamma 
e-förvaltningsprojekt genomförs, (se 
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning, anslaget 1:17 Gemensamma 
e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse). 

Regeringen föreslår att 503 419 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Domstolsprövning i 
utlänningsärenden för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 503 936 000, 
510 917 000 respektive 522 834 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 2.35 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 493 691 493 691 493 691 493 691

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 058 6 851 13 785 25 456

Beslut 6 500 1 763 1 787 1 828

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3 1 170 1 631 1 654 1 859

Förslag/ be-
räknat anslag  503 419 503 936 510 917 522 834

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbud-
get. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar 
därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–
2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningspro-
jekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

2.8.5 1:5 Kostnader vid 
domstolsprövning i 
utlänningsärenden 

Tabell 2.36 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 166 422

 

   
Anslags- 
sparande 2 080

 
2010 

 
Anslag 178 800

 

1 
Utgifts- 
prognos 153 495

2011 Förslag 158 800     

2012 Beräknat 158 800     

2013 Beräknat 158 800     

2014 Beräknat 158 800     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för migrationsdomstolarnas, 
Migrationsöverdomstolens och Regerings-
rättens kostnader för nämndemän och sak-
kunniga som anlitas i utlänningsärenden samt 
de klagandes resor till förhandlingar i migra-
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tionsdomstolarna och Migrationsöverdoms-
tolen. 

Vidare finansieras från anslaget ersättning 
till offentligt biträde i utlänningsärenden, till 
tredje man i utlänningsärenden lagen 
(1996:1620) om offentligt biträde, till tolkar i 
utlänningsärenden, samt ärenden enligt lagen 
(2001:82) om svenskt medborgarskap och för 
översättningar i utlänningsärenden. 

Regeringens överväganden 

Regeringen bedömer att migrationsdomsto-
larna kommer att behöva avgöra färre asylmål 
än vad anslaget är dimensionerat för. 

Anslaget minskas 2011 med 16,8 miljoner 
kronor för att bidra till finansieringen av ök-
ningen av anslaget 1:1 Migrationsverket. Vidare 
minskas anslaget med 3,2 miljoner kronor för 
att bidra till finansieringen av ökningen av an-
slaget 1:4 Domstolsprövning i utlänningsären-
den. 

Regeringen föreslår att 158 800 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Kostnader vid dom-
stolsprövning i utlänningsärenden för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
158 800 000, 158 800 000 respektive 
158 800 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 
 
Tabell 2.37 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 178 800 178 800 178 800 178 800

Förändring till följd av:  

Beslut -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ be-
räknat anslag  158 800 158 800 158 800 158 800

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
 
 

 
2.8.6 1:6 Offentligt biträde i 

utlänningsärenden 

Tabell 2.38 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
225 218 

 

   
Anslags-
sparande 5 669

 
2010 

 
Anslag 

 
277 255 

 

1 
Utgifts- 
prognos 250 000

2011 Förslag 230 255    

2012 Beräknat 210 255    

2013 Beräknat 200 255    

2014 Beräknat 200 255    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för kostnader för offentligt 
biträde och tolk i utlänningsärenden enligt ut-
länningslagen (2005:716) eller lagen 
(1991:572) om särskild utlänningskontroll.  

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås öka för att motsvara nuva-
rande bedömningar av behovet. Regeringen 
föreslår att 230 255 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsären-
den för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräk-
nas anslaget till 210 255 000, 200 255 000, re-
spektive 200 255 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 
 
Tabell 2.39 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 93 255 93 255 93 255 93 255

Förändring till följd av:  

Beslut 137 000 117 000 107 000 107 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ be-
räknat anslag  230 255 210 255 200 255 200 255

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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2.8.7 1:7 Utresor för avvisade och 
utvisade 

Tabell 2.40 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
216 763 

 

   
Anslags- 
sparande 17 439

 
2010 

 
Anslag 

 
239 202 

 

1 
Utgifts- 
prognos 240 790

2011 Förslag 279 202     

2012 Beräknat 267 202     

2013 Beräknat 234 202     

2014 Beräknat 234 202     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för resor ut ur landet och 
andra åtgärder för utlänningar som avvisats 
eller utvisats enligt beslut av Migrationsverket, 
polisen eller regeringen med stöd av utlän-
ningslagen (2005:716) eller lagen om särskild 
utlänningskontroll (1991:572). Även kostna-
der för resor ut ur Sverige för de asylsökande 
som återkallat sin ansökan finansieras från an-
slaget. 

Regeringens överväganden 

Jämfört med bedömningen inför budgetpro-
positionen för 2010 antas fler personer åter-
vända 2011–2014. Anslaget bör därför förstär-
kas med 40  miljoner kronor 2011.  

Regeringen föreslår att 279 202 279 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Utresor för avvisade 
och utvisade för 2011.  

För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 267 202 000, 234 202 000 respektive 
234 202 000 kronor. Anslaget har för perioden 
2011–2014 beräknats enligt följande: 

 
Tabell 2.41 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Utresor för avvisade och utvisade 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 239 202 239 202 239 202 239 202

Förändring till följd av:   

Beslut 40 000 28 000 -5 000 -5 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ be-
räknat anslag  279 202 267 202 234 202 234 202

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

2.8.8 1:8 Från EU-budgeten 
finansierade insatser för 
asylsökande och flyktingar 

Tabell 2.42 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 112 160

 

   
Anslags- 
sparande 76 529

 
2010 

 
Anslag 130 218

 

1 
Utgifts- 
prognos 123 522

2011 Förslag 136 880     

2012 Beräknat 156 554     

2013 Beräknat 175 152     

2014 Beräknat 124 008     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för utbetalningar för projekt 
som beviljas medel inom ramen för Europeiska 
flyktingfonden samt Europeiska återvänd-
andefonden motsvarande EU:s finansiering av 
dessa program. Under anslaget finansieras 
även kvarvarande utbetalningar från Flykting-
fonden II. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 220 000 000 kronor 
under 2012, 140 000 000  kronor under 2013 
samt 80 000 000  kronor under 2014. 
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Tabell 2.43 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden   330 000 440 000 220 000 

Nya åtaganden   250 000   

Infriade åtaganden   -140 000 -220 000 -220 000 

Utestående åtaganden  333 000 440 000 220 000 0 

Erhållet/föreslaget bemyndigande   440 000   

 
Skälen för regeringens förslag: Sverige har från 
EU-budgeten för 2011 preliminärt tilldelats cirka 
18,4 miljoner euro för flyktingfonden och åter-
vändandefonden inom det finansiella ram-
programmet för solidaritet och förvaltning av 
migrationsströmmar för perioden 2008–2013. 
Syftet med ramprogrammet är att stödja 
principen om solidaritet vid hanteringen av 
migrationsströmmar. Ramprogrammet ska 
säkerställa en rättvis ekonomisk ansvarsfördel-
ning mellan medlemsstaterna vid införandet av 
en integrerad förvaltning av unionens yttre grän-
ser respektive genomförandet av en gemensam 
asyl- och invandringspolitik. Områden som kan 
ges stöd är mottagande av asylsökande, vidare-
bosättning, återvändande och integration. 

Verksamheten inom Europeiska flyktingfon-
den samt Europeiska återvändandefonden 
omfattar till viss del fleråriga projekt. Åtaganden 
under anslaget kan således medföra utgifter för 
kommande budgetår.  

Regeringen vill fr.o.m. budgetåret 2011  
förändra principen för budgetering av fleråriga 
EU-relaterade verksamheter med anslag på 
statsbudgeten. Programmen har i flera fall 
kommit igång senare än beräknat, vilket förskju-
ter utgifterna framåt i tiden med stora anslags-
behållningar som följd. Regeringen föreslår nu 
att denna budgeteringsprincip ersätts med att 
riksdagen istället anvisar medel för att täcka de 
utgifter som bedöms bli redovisade mot ansla-
get. Förändringarna är av teknisk karaktär och 
förväntas inte påverka verksamhetens villkor. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att 136 880 000 kronor anvisas under an-
slaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser 
för asylsökande och flyktingar för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 156 554 000, 
175 152 000, respektive 124 008 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats 
enligt följande: 
 
Tabell 2.44 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande 
och flyktingar 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 130 218 130 218 130 218 130 218

Förändring till följd av:  

Beslut 30 000 20 000 -40 000 -40 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt -23 338 6 336 84 934 33 790

Förslag/ be-
räknat anslag  136 880 156 554 175 152 124 008

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

ramanslaget 1:4 Ersättning till etablerings-
lotsar och insatser för vissa nyanlända in-
vandrare ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
700 000 000 kronor under perioden 2012–
2014 (avsnitt 3.7.4), 

2. godkänner att det under 2011 får tas upp 
lån i Riksgäldskontoret för det samlade 
behovet av hemutrustningslån intill ett be-
lopp av 1 200 000 000 kronor (avsnitt 3.7.5) 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:6 Från EU-budgeten finansi-
erade insatser för integration av tredjelands-
medborgare besluta om bidrag som inklu-
sive tidigare gjorda åtaganden medför 

behov av framtida anslag på högst 
35 000 000 kronor under perioden 2012–
2014 (avsnitt 3.7.6), 

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåt-
gärder ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
240 000 000 kronor under 2012, högst 
240 000 000 kronor under 2013 och högst 
240 000 000 kronor under 2014 (avsnitt 
5.7.1). 

5. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 13 Integration och jämställd-
het enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Integrationsåtgärder Ramanslag 127 905

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande Ramanslag 4 510 283

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Ramanslag 521 536

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare Ramanslag 474 700

1:5 Hemutrustningslån Ramanslag 8 519

1:6 
Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av 
tredjelandsmedborgare Ramanslag 24 000

2:1 Diskrimineringsombudsmannen Ramanslag 93 500

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. Ramanslag 26 918

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder Ramanslag 240 239

Summa  6 027 600
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2 Integration och jämställdhet 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
omfattar integrationspolitik, politik mot diskri-
minering samt jämställdhetspolitik. Ramen för 
utgiftsområdet framgår av tabell 2.1. Inom ut-
giftsområdet finns myndigheterna Diskrimine-
ringsombudsmannen och Nämnden mot 
diskriminering. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Riksdagen har beslutat om propositionen Nyan-
lända invandrares arbetsmarknadsetablering – 
egenansvar med professionellt stöd (prop. 
2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 
2009/10:208). Reformen träder i kraft den 1 de-
cember 2010. Som ett led i genomförandet av 
reformen förs anslagsmedel om ca 264 miljoner 
kronor över från utgiftsområde 13 till utgiftsom-
rådena 1, 2, 10 och 14. En närmare beskrivning 
av de anslagsmässiga förändringarna till följd av 
reformen redovisas under avsnitt 3.7.2, anslaget 
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.  

Inom området Integration beräknas utgifterna 
öka med ca 892 miljoner kronor 2011 jämfört 
med 2010. Ökningen beror på antaganden om 
att fler personer kommer att omfattas av det 
kommunala flyktingmottagandet jämfört med 
tidigare år. 

Inom området Diskriminering beräknas ut-
gifterna öka med 2 miljoner kronor 2011 jämfört 
med 2010. Ökningen beror bl.a. på att arbetet 
mot rasism och liknande former av intolerans 
förstärks. 

Inom området Jämställdhet beräknas utgif-
terna uppgå till 240 miljoner kronor per år under 
perioden 2011–2014. Resurserna möjliggör ett 
fortsatt kraftfullt utvecklingsarbete inom jäm-
ställdhetspolitiken. 

Sammantaget beräknas utgifterna för utgifts-
område 13 Integration och jämställdhet uppgå 
till 6 028 miljoner kronor 2011 vilket är en ök-
ning med 735 miljoner kronor jämfört med 
2010. 
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Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
Miljoner kronor 

 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

Integration  

1:1 Integrationsåtgärder 26 49 39 128 128 23 23

1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 4 662 4 684 4 672 4 510 3 736 3 013 3 237

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända 
invandrare 7 7 522 1 110 1 412 1 203

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser 
för vissa nyanlända invandrare 10 10 475 900 1 108 1 108

1:5 Hemutrustningslån 19 9 12 9 9 9 9

1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för 
integration av tredjelandsmedborgare 10 16 8 24 20 20 23

Summa Integration 4 717 4 775 4 747 5 667 5 902 5 584 5 602

Diskriminering  

2:1 Diskrimineringsombudsmannen 93 93 91 94 94 96 98

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 37 25 27 27 27 17 17

Summa Diskriminering 130 118 118 120 121 113 115

Jämställdhet  

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 477 400 561 240 240 240 240

Summa Jämställdhet 477 400 561 240 240 240 240

Äldreanslag  

2008 10:01 Avvecklingsmyndigheten för 
Integrationsverket 6 0 0 0 0 0 0

2004 11:01 Utvecklingsinsatser i 
storstadsregionerna 3 0 1 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 8 0 1 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 13 Integration och 
jämställdhet 5 332 5 293 5 428 6 028 6 263 5 936 5 956

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 4 893 4 893 4 893 4 893

Förändring till 
följd av: 

   

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 1 3 5

Beslut 573 492 398 398

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 5 -68 -137 -144

Volymer 548 1 010 808 830

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -19 -19 -19 -19

Övrigt 27 -47 -9 -6

Ny ramnivå  6 028 6 263 5 936 5 956
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 

Tabell 2.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 5 339 

Verksamhetskostnader 2 687 

Investeringar 3 2 

Summa ramnivå 6 028 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 
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13 

3 Integration 

3.1 Omfattning 

Området omfattar frågor om allas lika rättig-
heter, skyldigheter och möjligheter oavsett 
etnisk och kulturell bakgrund, nyanlända in-
vandrares etablering i samhället, ersättning till 
kommunerna för flyktingmottagande, främjande 
av integration, urbant utvecklingsarbete samt 
svenskt medborgarskap. 

Integrationspolitiken är sektorsövergripande 
och de huvudsakliga insatserna finansieras 
utanför utgiftsområde 13. Svenskundervisning 
för invandrare och insatser inom arbets-
marknadspolitiken är särskilt viktiga delar i 
arbetet för integrationen. Utöver vad som redo-
visas inom detta avsnitt återfinns därför redovis-
ningar av insatser och resultat även inom andra 
utgiftsområden i denna proposition.

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området Integration 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Anslag inom område Integration 

1:1 Integrationsåtgärder 26 49 39 128 128 23 23
 
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande 4 662 4 684 4 672 4 510 3 736 3 013 3 237
 
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända 
invandrare 7 7 522 1 110 1 412 1 203
 
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för 
vissa nyanlända 10 10 475 900 1 108 1 108
 
1:5 Hemutrustningslån 19 9 12 9 9 9 9
 
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för 
integration av tredjelandsmedborgare 10 16 8 24 20 20 23

Totalt för område Integration 4 717 4 775 4 747 5 667 5 902 5 584 5 602
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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Aktuella prognoser för mottagandet 2010–2014 
indikerar att volymerna kommer att vara ungefär 
lika stora som under 2008 och 2009. I budget-
propositionen för 2010 bedömde regeringen att 
antalet kommunmottagna personer skulle 
minska under 2010–2014 jämfört med 2009. 
Aktuella prognoser för mottagandet 2010 inne-
bär dock ett större antal kommunmottagna per-
soner jämfört med vad som beräknades i bud-
getpropositionen för 2010 och behov av ytterli-
gare medel för 2010 har föreslagits i propositio-
nen Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 
2010/11:2). Även för 2011–2014 är volymerna 
högre jämfört med vad som beräknades i bud-
getpropositionen för 2010 vilket medför ökade 
utgifter under dessa år. 

Riksdagen har beslutat om propositionen Ny-
anlända invandrares arbetsmarknadsetablering – 
egenansvar med professionellt stöd (prop. 
2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 
2009/10:208). Reformen träder i kraft den 1 de-
cember 2010. De ökade mottagningsvolymerna 
jämfört med vad som beräknades i budgetpropo-
sitionen för 2010, men också bättre underlag för 
beräkningarna inför denna budgetproposition, 
medför ändrade utgifter på anslagen 1:2 Kom-
munersättningar vid flyktingmottagande, 1:3 Eta-
bleringsersättning till vissa nyanlända invandrare 
och 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser 
för vissa nyanlända invandrare. Från och med 
2011 förs anslagsmedel för reformen från ansla-
get 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmotta-
gande till anslag såväl inom utgiftsområdet som 
till andra utgiftsområden (se avsnitt 3.7.2). 

3.3 Mål 

Målet för integrationspolitiken är:  

- Lika rättigheter, skyldigheter och möjlighe-
ter för alla oavsett etnisk och kulturell bak-
grund. 

 
Målet beslutades av riksdagen hösten 2008 
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 
2008/09:155).  

3.4 Resultatredovisning 

Redovisningen i följande avsnitt avser i huvudsak 
resultat av verksamheter för integration inom 
statsbudgetens utgiftsområde 13. Resultat av 
regeringens samlade insatser med betydelse för 
integrationen inom vissa utgiftsområden redovi-
sas i regeringens resultatskrivelse om integra-
tionsstrategin (se avsnitt 3.4.1) samt under 
respektive utgiftsområde i denna 
budgetproposition.  

3.4.1 En samlad strategi för integration 

Vid sidan av budgetpropositionen för 2009 pre-
senterade regeringen en skrivelse med en samlad 
strategi för genomförande av integrationspoliti-
ken (skr. 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap 
– regeringens strategi för integration). Reger-
ingen har den 10 juni 2010 lämnat skrivelsen 
Egenmakt mot utanförskap – redovisning av 
regeringens strategi för integration (skr. 
2009/10:233) till riksdagen med en samlad redo-
visning av genomförandet av strategin för integ-
ration (i fortsättningen kallad resultatskrivelsen). 
Resultatskrivelsen utgår från de sju fokusområ-
den som definierades i strategiskrivelsen: 

- ett effektivt system för mottagande och in-
troduktion för nyanlända, 

- fler i arbete och fler företagare, 

- bättre utbildningsresultat och likvärdighet i 
skolan, 

- bättre språkkunskaper och utbildningsmöj-
ligheter för vuxna, 

- en effektiv bekämpning av diskriminering, 

- en positiv utveckling i stadsdelar med ut-
brett utanförskap, samt 

- en gemensam värdegrund i ett samhälle 
som präglas av en tilltagande mångfald. 

 
Resultatredovisning för dessa områden görs i 
resultatskrivelsen och inte i denna budgetpropo-
sition. 
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3.4.2 Insatser för nyanlända invandrares 
etablering 

Reform om vissa nyanlända invandrares 
arbetsmarknadsetablering 

Riksdagen beslutade den 17 mars 2010 om pro-
positionen Nyanlända invandrares arbetsmark-
nadsetablering – egenansvar med professionellt 
stöd (prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 
2009/10:208). Reformen träder i kraft den 1 de-
cember 2010. Propositionen innebär att staten 
genom Arbetsförmedlingen tar ett tydligare an-
svar för vissa nyanlända invandrares arbetsmark-
nadsetablering. Kommunerna har även fortsätt-
ningsvis viktiga uppgifter i mottagandet av 
nyanlända invandrare. Länsstyrelserna har en 
betydelsefull roll i att kontinuerligt verka för 
utveckling av samverkan mellan kommuner och 
mellan kommuner och de statliga myndighe-
terna. 

De myndigheter som berörs av reformen har 
fått i uppdrag att förbereda genomförandet av 
förslagen i propositionen. Myndigheterna har 
den 2 augusti 2010 inkommit med en redovis-
ning till Regeringskansliet av hur arbetet med att 
förbereda genomförandet fortskrider. Av rap-
porteringen framgår att förberedelserna är inne i 
ett intensivt skede och att berörda myndigheter 
kommer att vara väl förberedda vid ikraftträdan-
det. Samverkan mellan myndigheterna har 
utvecklats i syfte att lyfta problem och hitta 
gemensamma lösningar.  

Nuvarande organisering av mottagandet av 
flyktingar, övriga skyddsbehövande m.fl. och 
deras anhöriga 

Migrationsverket verkar övergripande för att det 
finns beredskap och kapacitet att ta emot perso-
ner som beviljats uppehållstillstånd som flyk-
tingar, som övriga skyddsbehövande m.fl. eller 
som anhöriga till dessa. Nedan kallas denna per-
songrupp nyanlända och flyktingmottagandet 
kallas mottagandet av nyanlända. 

Myndigheten ger länsstyrelserna planerings-
förutsättningar inför överläggningarna med 
kommunerna om introduktionsplatser och träf-
far överenskommelser med kommunerna, på 
förslag från länsstyrelserna, om mottagandet av 
nyanlända. Migrationsverket medverkar också 
vid bosättning och förmedlar introduktionsplat-

ser i kommuner till dem som beviljats uppe-
hållstillstånd och inte själva kan ordna sitt bo-
ende. Slutligen beslutar myndigheten om statlig 
ersättning för mottagandet av nyanlända till 
kommuner och landsting. 

Länsstyrelserna verkar för att det finns god 
beredskap och kapacitet i länet för mottagande 
och introduktion av nyanlända och överlägger 
med kommunerna om mottagandet av nyan-
lända. De utvecklar samverkan mellan kommu-
ner och myndigheter i länet i frågor som rör bo-
ende, introduktion och snabb arbetsmarknads-
etablering samt följer upp introduktionen och 
dess resultat i länet. 

Arbetsförmedlingen bedömer var i landet det 
finns bäst förutsättningar för arbete och försörj-
ning och ska erbjuda insatser för snabbt inträde 
på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens insat-
ser beskrivs närmare under utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv. 

Kommuner som träffar överenskommelse om 
mottagande av nyanlända ska tillhandahålla 
bostäder för dem som anvisas bosättning i 
kommunen. De ska också erbjuda introduktion 
och upprätta en introduktionsplan samt tillhan-
dahålla svenskundervisning.  

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar 
om och betalar ut hemutrustningslån till nyan-
lända. 

Kommunmottagande och bosättning 

Under 2009 hade Migrationsverket överens-
kommelser om mottagande av nyanlända med 
270 kommuner, vilket är samma antal som under 
2008.  

Enligt myndighetens statistik blev 18 583 per-
soner mottagna i landets kommuner under 2009 
jämfört med 19 789 personer 2008 och 23 650 
personer 2007. 1 Av de mottagna under 2009 var 
1 880 kvotflyktingar, 4 600 kom från Migra-
tionsverkets anläggningsboende, 4 317 från så 
kallat eget boende, 7 613 var anhöriga samt 173 
övriga. Av samtliga mottagna var 52 procent 
kvinnor och 48 procent män. Knappt hälften, 45 
procent, var under 18 år. Andelen kvinnor är 

 
 
                                                      
1 Viss korrigering av mottagandesiffror sker efter hand varför siffror som 

anges här inte nödvändigtvis överensstämmer med vad som redovisats i 

budgetpropositionen för 2010 eller Migrationsverkets årsredovisning. 
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något högre jämfört med 2008 vilket kan 
förklaras med en fortsatt hög andel 
anhöriginvandrade där kvinnorna i regel är fler 
än männen. 

Migrationsverket kan anvisa nyanlända som är 
i behov av hjälp med bosättning till en kommun 
med överenskommelse om mottagande. Under 
året begärde 5 549 personer, dvs. knappt en 
tredjedel, hjälp av Migrationsverket. Totalt 
anvisades 4 492 personer till en kommunplats. 
Av dessa var 1 909 kvotflyktingar.2  

Den genomsnittliga väntetiden från beviljat 
uppehållstillstånd till inflyttning i en kommun 
för dem som anvisats en kommunplats var 87 
dagar under 2009 jämfört med 96 dagar under 
2007 och 2008. Genomsnittlig tid från beviljat 
uppehållstillstånd till dess att en anvisning till en 
kommun skett var 44 dagar (50 dagar 2008) och 
från anvisning till faktisk bosättning 43 dagar (46 
dagar under 2008). Regeringens mål för 2009 var 
att minst 50 procent av anvisningarna ska ske 
inom fyra veckor från det att uppehållstillstånd 
har beviljats. Målet nåddes inte. Migrationsver-
ket anvisade 32 procent inom fyra veckor (34 
procent 2008). 

Länsstyrelserna har fortsatt att utveckla insat-
serna rörande nyanlända. I flertalet län har det 
bildats organisatoriska strukturer för samverkan 
och erfarenhetsutbyte, som flyktingsamordnar-
nätverk, länsvisa integrationsråd och partner-
skap. Länsstyrelserna har dialog med och ger 
stöd till kommuner, ordnar länsvisa och regio-
nala integrationskonferenser och temadagar, tar 
fram regionala integrationsstrategier och bedri-
ver utvecklingsprojekt, ofta delfinansierade 
genom den gemensamma EU-budgeten. 

Antalet mottagna personer i kommunerna 
varierar mellan åren. I tabell 3.2 framgår omfatt-
ningen av mottagandet av nyanlända de senaste 
tio åren samt prognos för perioden 2010–2014. 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
                                                      
2 Anvisning av en kommunplats för kvotflyktingar kan ske ett år och 

mottagandet ett annat år varför antalet anvisade inte överensstämmer 

med antalet mottagna. 

Tabell 3.2 Mottagna nyanlända åren 2000–2014 

2000 12 200  

2001 12 600  

2002 12 900  

2003 12 200  

2004 9 200  

2005 8 900  

2006 27 900  

2007 23 900  

2008 20 300  

2009 18 700  

2010 19 100 prognos 

2011 19 500 prognos 

2012 19 500 prognos 

2013 19 000 prognos 

2014 18 100 prognos 

Statlig ersättning för flyktingmottagande till 
kommuner och landsting 

Kommuner och landsting kan få ekonomisk 
ersättning för mottagandet av nyanlända av sta-
ten enligt förordningen (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande m.m. Migra-
tionsverket betalade ut totalt ca 4,6 miljarder 
kronor till kommuner och landsting för motta-
gande av nyanlända m.m. under 2009, vilket är 
en oförändrad nivå jämfört med 2008. 

Varje kommun med överenskommelse om 
mottagande av nyanlända fick 2009 en grunder-
sättning om 568 200 kronor. Sammanlagt utbe-
talades 154 (151,2) miljoner kronor i grunder-
sättningar under 2009 (siffror inom parentes 
avser 2008). 

För varje mottagen person får kommunerna 
en schablonersättning. Sammanlagt utbetalades 
3 311,2 (3 574,5) miljoner kronor under 2009.  

Ersättning för särskilda kostnader för perso-
ner i hög ålder eller som var arbetsoförmögna på 
grund av sjukdom eller funktionshinder vid an-
komsten till Sverige utbetalades med 89 (91,8) 
miljoner kronor 2009. 

Ersättning för särskilda kostnader för barn 
utan egna vårdnadshavare betalades under 2009 
ut med 584,6 (285,6) miljoner kronor. Jämfört 
med 2007 (96,4 miljoner kronor) har utgifterna 
för denna ersättning ökat med nästan 500 miljo-
ner kronor. Orsaken till detta är att betydligt fler 
ensamkommande barn sökt och beviljats uppe-
hållstillstånd under 2009 jämfört med tidigare år. 
Från och med 1 juli 2007 har kommunerna också 
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möjlighet att få ersättning för kostnader efter det 
att ungdomarna fyllt 18 år och till dess de fyller 
21 år om insatser påbörjats före 18 års ålder. 
Detta har också bidragit till ökade utgifter. 

Till landsting och kommuner utbetalades 
142,2 (123,2) miljoner kronor i ersättning för 
kostnader för vård. Vården avser personer med 
långvarigt vårdbehov på grund av sjukdom eller 
funktionshinder som personen hade vid 
ankomsten till Sverige. Ersättning för vårdkost-
nader ökade med knappt 20 miljoner kronor 
jämfört med 2008. 

Ersättning för betydande extraordinära kost-
nader utbetalades med 103 miljoner kronor un-
der 2009. Av detta avsåg ca 60 miljoner kronor 
ersättning för kostnader som kommunerna 
ansökt om hos Migrationsverket samt för di-
rektmottagning av kvotflyktingar. Vidare avsåg 
ca 40 miljoner kronor insatser för bl.a. ökad 
samverkan mellan kommuner på underlag från 
länsstyrelserna. 3 miljoner kronor har använts i 
samband med organiserad vidareflyttning, se 
nedan. 

Kommuner med överenskommelse om mot-
tagande av nyanlända för 2007–2009 erhöll en 
extra ersättning på 10 000 kronor per mottagen 
person under dessa år. Vidare kan kommunen 
för mottagna under treårsperioden få ytterligare 
20 000 kronor per person i åldrarna 18–64 år om 
vissa mål om arbete, praktik eller sfi uppnås. 
Under 2009 utbetalades totalt 232,4 (325) miljo-
ner kronor. Totalt 173 kommuner beviljades den 
senare ersättningen för ca 1 800 personer, vilket 
motsvarar ca 15 procent av antalet mottagna un-
der 2008 i åldern 18–64 år. För 2008 fick knappt 
140 kommuner ersättning för ca 1 500 personer, 
vilket motsvarar ca 10 procent av antalet mot-
tagna 2007 i åldern 18–64 år. 

Organiserad vidareflyttning 

I september 2008 fattade regeringen beslut om 
att underlätta för nyanlända som bor i 13 kom-
muner med stort mottagande av nyanlända att 
flytta till andra kommuner där det finns goda 
möjligheter till egen försörjning och bostad. I 
juli 2009 förlängdes uppdraget att gälla även un-
der 2010 och ytterligare fyra kommuner tillkom 
som utflyttningskommuner. Migrationsverket 
har i uppdrag att under vissa förutsättningar 
räkna av platser för bosättning mot befintliga 
överenskommelser. 

Migrationsverket har i april 2010 lämnat en 
redovisning av omfattningen av den organiserade 
vidareflytten 2009 och erfarenheterna av upp-
draget. Intresset från kommunerna att medverka 
är stort. Under 2009 anmälde 77 inflyttnings-
kommuner intresse för organiserad vidareflytt-
ning. Migrationsverket har haft tillgång till ca 
950 (500) platser till den organiserade vidare-
flytten 2009 (siffror inom parentes avser 2008). 
Totalt 32 (22) kommuner har medverkat som 
inflyttningskommuner. 163 (125) personer har 
flyttat och avräknats mot dessa kommuners 
överenskommelse om mottagande av nyanlända. 
Utflyttning har skett från nio (sju) av de 17 ut-
flyttningskommunerna. De flesta flyttade inom 
ett år från det första mottagandet. Antalet orga-
niserade flyttar kan vara högre då Migrationsver-
kets redovisning i enlighet med uppdraget base-
ras på de flyttar som redovisats till myndigheten. 
Det totala antalet vidareflyttningar, dvs. inklu-
sive även de som inte sker inom ramen för den 
organiserade vidareflyttningen är högre. Till ex-
empel redovisar länsstyrelserna att ca 400 vida-
reflyttningar skett från kommuner i Stockholms 
län under 2009. 

Under 2009 har Stockholms kommun 
utvecklat ett webbaserat handläggarverktyg som 
kan användas i arbetet med organiserad vidare-
flytt. Verktyget har fått namnet Bosam. På Bo-
sam har inflyttningskommuner i Sverige möjlig-
het att presentera och marknadsföra sig samt 
visa vilka möjligheter de har att ta emot nyan-
lända inom organiserad vidareflytt. Samtidigt 
kan utflyttningskommunerna använda Bosam 
för att hitta bra möjligheter för sina nyanlända 
när det gäller vidareflytt till en bättre bosättning 
och möjligheter till arbete. Projektet har finansi-
erats via strukturella medel inom ramen för 
extraordinära ersättningar. 

Lån till hemutrustning 

Personer som omfattas av mottagandet av nyan-
lända har rätt att ansöka om hemutrustningslån 
enligt förordningen (1990:1361) om lån till 
hemutrustning för flyktingar och vissa andra 
utlänningar. För en omöblerad bostad varierar 
lånebeloppen mellan 15 000 och 35 000 kronor 
beroende på hushållsstorleken. För en möblerad 
bostad/inneboende är lånebeloppet 5 000 kronor 
oavsett hushållsstorleken.  
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Under 2009 betalade CSN ut 97 miljoner 
kronor i hemutrustningslån till ca 8 400 lånta-
gare. Jämfört med 2008 är det en minskning med 
25 miljoner kronor. Antalet ansökningar om nya 
lån minskade 2009 jämfört med 2008 från 8 500 
till 7 000. Ungefär 90 procent av ansökningarna 
kom in via kommunernas flyktingmottagningar. 

CSN hanterade totalt under 2009 lån till per-
soner från 81 olika länder varav 52 procent kom 
från Irak och 19 procent från Somalia. Andelen 
kvinnor bland nya låntagare under 2009 var 52 
procent vilket avviker från tidigare år då andelen 
kvinnor varit under 50 procent. Förändringen 
beror delvis på att anhöriginvandringen utgjort 
en större andel än under tidigare år. Det är i regel 
fler kvinnor än män som beviljas uppehållstill-
stånd av anhörigskäl.  

Det totala antalet lån under 2009 uppgick till 
59 025 vilket är en minskning med knappt 300 
jämfört med 2008 men ca 800 fler jämfört med 
2007. 

Regeringen angav för 2009 målet att hand-
läggningstiden för lån till hemutrustning inte ska 
överstiga tre veckor. Genomsnittlig handlägg-
ningstid var under 2009 kortare än tre veckor 
och CSN uppfyllde därmed målet. Tiden för 
handläggningen har även minskat jämfört med 
föregående år. 

Försöksverksamhet med etableringssamtal 

En del i regeringens reform för nyanländas eta-
blering på arbetsmarknaden är att Arbetsför-
medlingen fått i uppdrag att tidigt efter beviljat 
uppehållstillstånd genomföra så kallade etable-
ringssamtal med nyanlända invandrare. Under 
2009 pågick en försöksverksamhet i Göteborg, 
Skellefteå och Karlskrona som utvidgades till 29 
orter under 2010. Etableringssamtalen ska utgå 
från den kartläggning av individens yrkeserfa-
renhet och utbildningsbakgrund som Migra-
tionsverket genomför under tiden då asylärendet 
prövas. Samtalen ska innehålla kvalificerad råd-
givning och stöd för de nyanlända. En viktig del i 
etableringssamtalen är att tidigt informera om 
var i landet den nyanländes kompetens särskilt 
efterfrågas för att underlätta beslut om bosätt-
ning. 

I avsnitt 4.4.14 under utgiftsområde 14 Ar-
betsmarknad och arbetsliv redovisas Arbetsför-
medlingens resultat från försöksverksamheten. 

Försöksverksamhet med sfi-bonus  

Riksdagen beslutade 2009 om en försöksverk-
samhet med en bonus för att stimulera nyan-
lända invandrare att snabbare lära sig svenska 
(prop. 2008/09:156, bet. 2008/09:AU8, rskr. 
2008/09:255). Försöket syftar till att undersöka 
om ökade ekonomiska incitament kan leda till 
att fler elever snabbare klarar sina studier i 
svenskundervisning för invandrare (sfi). Delta-
gare som fått betyget Godkänt på vissa kurser i 
sfi inom tolv månader från kursstart kan få en 
sfi-bonus på högst 12 000 kronor. Målgruppen 
för försöket är invandrare, dock inte arbets-
kraftsinvandrare eller gäststuderande, som folk-
bokförs i Sverige för första gången mellan den 1 
juli 2009 och den 30 juni 2010 och som har del-
tagit i sfi i någon av de 13 försökskommunerna.  

Regeringen gav i juni 2009 Statens skolverk i 
uppdrag att förbereda försöksverksamheten med 
sfi-bonus. Skolverket har anordnat en konfe-
renssamt inrättat en informationsdatabas och 
rutiner för utbetalning av ersättningarna till för-
sökskommunerna. Under 2009 fick Skolverket 
1,4 miljoner kronor för att genomföra uppdra-
get. Regeringen har också gett Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i 
uppdrag att utvärdera försöket. 

Lagen (2009:657) om försöksverksamhet med 
prestationsbaserad stimulansersättning inom 
svenskundervisning för invandrare trädde i kraft 
den 1 oktober 2009. Skolverket och IFAU har 
lämnat redovisningar av den första perioden till 
regeringen i januari 2010. Det är dock ännu för 
tidigt att dra några slutsatser av försökets effek-
ter. 

Riksdagen har även beslutat om propositionen 
Nationell sfi-bonus (prop. 2009/10:188, bet. 
2009/10:AU12, rskr. 2009/10:277) och en ny lag 
om prestationsbaserad stimulansersättning inom 
svenskundervisning för invandrare i hela landet. 
Lagen tillämpas på nyanlända som första gången 
folkbokfördes i en kommun den 1 juli 2010 eller 
senare.  

3.4.3 Urbant utvecklingsarbete 

Det urbana utvecklingsarbetet under 2008–2010 
fortlöper i samtliga 21 kommuner som tecknat 
lokala avtal med regeringen, vilket omfattar 
utvecklingsarbete i totalt 38 stadsdelar. Inrikt-
ningen på arbetet är att skapa former för sam-
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ordning och samverkan i syfte att åstadkomma 
en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett 
utanförskap.  

Förordningen (2008:348) om urbant utveck-
lingsarbete, som trädde i kraft den 1 juli 2008, 
förtydligar ansvarsfördelningen mellan staten 
och kommuner med lokala utvecklingsavtal och 
utgör ett gemensamt ramverk för det urbana ut-
vecklingsarbetet. Inom ramen för avtalen kan 
kommunerna bilda lokala partnerskap med stat-
liga myndigheter och aktörer inom den privata 
och ideella sektorn. Polismyndigheterna, För-
säkringskassan och Arbetsförmedlingen har för 
åren 2008–2010 fått i uppdrag att ingå sådana 
lokala partnerskap. Uppdraget ska utföras inom 
ramen för ordinarie resurser och verksamhet 
såväl hos kommunerna som hos myndigheterna. 
Brottsförebyggande rådet och Statens folkhäl-
soinstitut har i uppdrag att stödja partnerskapen.  

Under 2009 har tre utvärderings- och kun-
skapsuppdrag påbörjats för att få fram besluts-
underlag till hur det urbana utvecklingsarbetet 
bör organiseras efter 2010. Uppdrag har getts till 
Statskontoret att utvärdera de statliga myndig-
heternas roll och arbetssätt och till Boverket att 
göra en kunskapsöversikt med fokus på socio-
ekonomiska aspekter av hållbar stadsutveckling. 
Slutligen ska Sweco Eurofutures AB utvärdera 
de lokala processerna. Redovisningarna ska ske 
till Regeringskansliet (Integrations- och jäm-
ställdhetsdepartementet) senast den 31 oktober 
2010.  

Enligt de lokala utvecklingsavtalen ska kom-
munerna verka för en dialog om förstärkt värde-
grund i stadsdelarna. Mot bakgrund av detta 
samt av regeringens skrivelse Dialog om sam-
hällets värdegrund (skr. 2009/10:106) fick Ung-
domsstyrelsen i april 2010 i uppdrag att kartlägga 
arbetet för social sammanhållning och samhällets 
värdegrund, vilket ska redovisas den 15 novem-
ber 2010. 

I övrigt hänvisas till avsnittet om det urbana 
utvecklingsarbetet i resultatskrivelsen. 

3.4.4 Andra insatser för integration 

Stöd till riksorganisationer bildade på etnisk 
grund 

Sedan januari 2008 fördelar Ungdomsstyrelsen 
stöd till organisationer bildade på etnisk grund. 
Syftet med stödet är att stärka organisationernas 

egna initiativ och verksamheter kring kultur, 
språk och identitet samt delaktighet i samhället. 
Stödet fördelas enligt förordningen (2008:63) 
om statsbidrag till organisationer bildade på 
etnisk grund.  

Sammanlagt 54 organisationer har beviljats 
stöd enligt förordningen under 2009. Totalt för-
delades 19 miljoner kronor i bidrag under 2009. 

Integrationsfonden och flyktingfonden 

Integrationsfonden 
Integrationsfonden ingår i EU:s ramprogram för 
solidaritet och hantering av migrationsströmmar, 
det så kallade SOLID-programmet. Integra-
tionsfonden stöder projekt som förbättrar 
systemen för mottagning och integration av 
tredjelandsmedborgare i Sverige, det vill säga 
medborgare från länder utanför EU. Ett centralt 
mål är att bidra till att EU:s elva gemensamma 
grundprinciper för integration introduceras, 
vidareutvecklas och tillämpas. Programmet har 
huvudfokus på frågor om kulturmöten, religion, 
egenmakt, social integration och värdegrund. 
Integrationsfonden i Sverige förvaltas av Rådet 
för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska 
ESF-rådet). 

Sammantaget beslutar Svenska ESF-rådet om 
ca 140 miljoner kronor under programperioden 
2007–2013. För 2009 och 2010 har Sveriges 
medel ökat jämfört med tidigare fördelning. Det 
beror på att Sverige har haft en, jämfört med 
andra medlemsländer, hög invandring av tredje-
landsmedborgare.  

Svenska ESF-rådet har fram till och med för-
sta halvåret 2010 beviljat 19,5 miljoner kronor i 
projektstöd. 

Flyktingfonden 
Europeiska flyktingfonden III ingår tillsammans 
med Integrationsfonden, Återvändandefonden 
och Gränsfonden i EU:s SOLID-program. 
Flyktingfonden, som förvaltas av Migrations-
verket, medfinansierar bl.a. projekt som avser 
introduktion för nyanlända. Resultat av fondens 
verksamhet redovisas under utgiftsområde 8 Mi-
gration. 
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Stöd till yrkesinriktat mentorskap 

I budgetpropositionen för 2010 angav reger-
ingen brist på nätverk som en av flera faktorer 
som försvårar nyanlända invandrares etablering i 
Sverige. Regeringen har tagit initiativ till ett 
mentorsprojekt där ideella organisationer med-
verkar för att bland annat förbättra möjlighe-
terna för nyanlända att få kontakt med arbets-
marknaden. 

Den 18 februari 2010 beslutade regeringen 
förordningen (2010:84) om statsbidrag för verk-
samheter med yrkesinriktat mentorskap. Ung-
domsstyrelsen disponerar under 2010 fem miljo-
ner kronor för mentorskapsverksamhet i 
enlighet med förordningen. Ungdomsstyrelsen 
ska fördela stöd till projekt där nyanlända mat-
chas med en mentor på grundval av t.ex. yrke, 
utbildning eller branschbakgrund. Sammanlagt 
har 15 miljoner kronor avsatts för verksamheten 
under 2010–2012. 

Uppföljning av integrationen 

Från och med 2009 tillförs 4 miljoner kronor 
årligen för uppföljning och utvärdering av integ-
rationen. Bland annat har Statistiska centralbyrån 
(SCB) fått i uppdrag att redovisa variabler base-
rade på registerstatistik om integration. De ca 45 
variablerna redovisas uppdelade efter kön, ålder, 
utbildningsbakgrund, födelseregion, vistelsetid 
och skäl till invandring. Variablerna ska redovisas 
nationellt, för samtliga län, för samtliga kommu-
ner samt för de 38 stadsdelar som omfattas av 
lokala utvecklingsavtal mellan regeringen och 
kommuner. Statistiken publiceras på SCB:s 
webbplats www.scb.se/integration. Medel under 
anslaget används också för andra uppföljningar 
och utvärderingar av statliga insatser för integra-
tion och integrationens utfall. 

Regeringens uppföljning av integrationen 
redovisas utförligt i resultatskrivelsen. 

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsinsatser för 
nyanlända 

Arbetsförmedlingen har lämnat en rapport till 
regeringen den 2 augusti 2010. För redovisning 
av resultaten hänvisas till avsnitt 4.4.14 under 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. 

3.4.5 Svenskt medborgarskap 

Benägenheten att söka medborgarskap kan ses 
som ett mått på känslan av tillhörighet till det 
nya hemlandet. Det finns också flera studier som 
visar att medborgarskap har ett tydligt samband 
med ekonomisk integration och sannolikheten 
att ha ett arbete. Under 2009 blev 29 525 perso-
ner svenska medborgare. Av dessa var 16 326 
kvinnor och 13 199 män. I förhållande till 2008 
innebar detta en minskning med ca 900 personer 
och i förhållande till 2007 en minskning med ca 
4 100 personer. Under hela perioden var perso-
ner med irakiskt ursprung den största gruppen 
bland de nya svenska medborgarna. 

Av de utrikes födda som var folkbokförda i 
landet vid utgången av 2009 var ca 60 procent 
svenska medborgare vilket innebär en minskning 
med ca en procentenhet i förhållande till 2008 
och med ytterligare ca en procentenhet jämfört 
med 2007. 

Resultat i förhållande till de mål som satts upp 
för Migrationsverkets hantering av medborgar-
skapsärenden redovisas under utgiftsområde 8 
Migration. 

3.4.6 EU-arbete och internationell 
samverkan 

EU-arbetet 
Hösten 2009 präglades EU-arbetet i hög grad av 
Sveriges ordförandeskap i Europeiska Unionens 
råd. På integrationsområdet bidrog Sverige till 
att identifiera gemensamma kärnindikatorer för 
uppföljning av resultat av medlemsstaternas 
integrationspolitik och ett expertmöte om ny-
anländas introduktion på arbetsmarknaden hölls 
i Malmö den 14–16 december 2009. EU-samar-
betet på integrationsområdet har under året 
stärkts till följd av den nya rättsliga grund som 
infördes i och med Lissabonfördragets ikraftträ-
dande. Därutöver antogs den 11 december 2009 
ett nytt flerårigt program för samarbetet på om-
rådet för frihet, säkerhet och rättvisa – det så 
kallade Stockholmsprogrammet – vars integra-
tionsavsnitt anger inriktningen för de kom-
mande årens arbete. Samarbetet bidrar till att 
stärka kunskaps- och erfarenhetsutbytet kring 
och samordningen av integrationspolitiska frå-
gor samt bygger vidare på gemensamt överens-
komna grundprinciper. Arbetet organiseras även 
fortsättningsvis i ett nätverk av nationella tjäns-
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temän, National Contact Points on Integration 
(NCPI), där Sverige deltar sedan det inrättades 
2002.  

I april 2010 deltog Sverige i den fjärde euro-
peiska ministerkonferensen om integration i 
Zaragoza. På konferensen diskuterades integra-
tionens betydelse som drivkraft för utveckling 
och social sammanhållning samt genomförandet 
av Stockholmsprogrammets integrationsavsnitt. 
Frågorna behandlades för första gången formellt 
i en rådsarbetsgrupp, som förhandlade den 
ministerdeklaration som sedan också antogs som 
rådsslutsatser. Europeiska kommissionen fick 
mandat att presentera en ny gemensam agenda 
för insatser som kan stödja medlemsstaternas 
integrationspolitik och samordningen med andra 
relevanta politikområden, bland annat genom 
utveckling av en samordningsmekanism, indi-
katorer och moduler. Det europeiska integra-
tionsforumet för dialog med civilsamhället hölls 
två gånger under året och den europeiska webb-
sidan om integration används för spridning av 
information och erfarenheter. 

Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en vä-
sentlig del också i det urbana utvecklingsarbetet. 
Sverige ledde under sitt ordförandeskap arbetet i 
den arbetsgrupp som samlar tjänstemän från 
medlemsstaternas regeringskanslier, den så kal-
lade Urban Development Group (UDG). Under 
våren 2010 deltog Sverige också i ett möte mel-
lan ansvariga generaldirektörer och i det infor-
mella rådsmöte om urban utveckling som hölls i 
juni för att fortsätta diskussionen om hur EU-
samarbetet kan bistå kommunerna i deras strä-
van efter ett integrerat förhållningssätt till en 
långsiktig och i alla avseenden hållbar utveckling. 
Sverige deltog också i det europeiska nätverket 
European Urban Knowledge Network (EUKN) i 
syfte att underlätta för svenska kommuner att 
utbyta erfarenheter med andra europeiska kom-
muner. 

OECD 
Sedan flera år publicerar OECD en årlig rapport 
International Migration Outlook (SOPEMI-rap-
porten), som utgör en sammanställning och 
analys av medlemsländernas migrationsstatistik 
och migrations- och integrationspolitik. Rap-
porten är en viktig referenspunkt inom området. 
Sverige deltar genom OECD:s arbetsgrupp 
Working Party on Migration och OECD:s Con-
tinuous Reporting System on Migration (SO-
PEM). Sverige bidrog under 2009 med en land-

rapport för OECD:s International Migration 
Outlook 2010. 

Europarådet 
Sverige deltar även i Europarådets arbete med 
migrations- och integrationsfrågor som primärt 
bedrivs i styrkommittén för migrationsfrågor, 
CDMG, och dess expertkommittéer. CDMG:s 
uppgift är bl.a. att utveckla ett europeiskt samar-
bete på migrations- och integrationsområdena 
samt att främja social sammanhållning med sär-
skild vikt på integration av invandrare och flyk-
tingar. Sverige är representerad i styrgruppen 
samt deltar i expertgrupperna för nya metoder 
för integration, validering och förebyggande 
åtgärder för äldre invandrare.  

3.4.7 Analys och slutsatser  

Regeringens strategi för integration 

Resultat och analys av regeringens strategi för 
integration har lämnats i skrivelsen Egenmakt 
mot utanförskap – redovisning av regeringens 
strategi för integration (skr. 2009/10:233). 

Samordning av integrationspolitiken 

I skrivelsen Egenmakt mot utanförskap – reger-
ingens strategi för integration (skr. 2008/09:24) 
angav regeringen inriktningar och insatser för 
integration för 2008–2010. Insatserna i strategin 
har i huvudsak genomförts eller fullföljs under 
2010. Därmed bedömer regeringen att strategin 
fullföljts och integrationspolitiken genomförts i 
enlighet med aviseringarna till riksdagen. 

Inriktningarna och insatserna i strategin base-
rades på en genomgång av relevant forskning 
och utvärderingar. Under genomförandet har 
regeringen fortsatt att utveckla mekanismer för 
uppföljning och utvärdering av integrationens 
utfall och de offentliga insatsernas effekter. 
Bland annat har ansvaret för uppföljning och 
utvärdering flyttats från den avvecklade myndig-
heten Integrationsverket till Regeringskansliet, 
SCB och andra berörda myndigheter. Reger-
ingen bedömer att åtgärderna har förstärkt för-
utsättningarna att utforma och genomföra integ-
rationspolitiken på en solid bas av kunskap i 
form av forskning, utvärderingar och beprövad 
erfarenhet. 
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Integrationspolitiken har under de senaste 
åren haft ett samlat fokus på arbete, utbildning 
och kunskaper i svenska språket. Dessa utgör 
nyckelfaktorer som påverkar utfallet på ett stort 
antal andra områden såsom hälsa, segregation, 
utsatthet för brott, demokratisk delaktighet och 
förutsättningarna för rik fritid och deltagande i 
kulturlivet. Att förändra påverkansfaktorerna 
snarare än symtomen är ett centralt element i en 
effektiv, kunskapsbaserad integrationspolitik. 

Flera utvärderingar, bland annat Riksrevisio-
nens granskningsrapport Från invandrarpolitik 
till invandrarpolitik (RiR 2005:5), har under åren 
riktat kritik mot styrningen av integrationspoli-
tiken. Regeringen bedömer att dessa brister nu i 
huvudsak har åtgärdats. Integrationspolitikens 
målsättningar har under perioden förverkligats 
inom ramen för den generella politiken, i enlig-
het med riksdagens uttalade ambition. De gene-
rella åtgärderna har endast vid behov komplette-
rats med ytterligare stöd under den första tiden i 
Sverige. Insatser efter den första tiden har base-
rats på individuella behov och säråtgärder som 
endast baseras på ett en person är utrikes född 
har successivt utmönstrats. Likaså har de av 
Riksrevisionen kritiserade tidigare vaga och all-
mänt hållna uppdragen till myndigheter att ”be-
akta ett integrationsperspektiv” successivt änd-
rats till verksamhetsanpassade, konkreta uppdrag 
till vissa myndigheter att arbeta med prioriterade 
integrationsfrågor. 

Insatser för nyanländas etablering 

Kommunmottagande och bosättning 
Migrationsverkets överenskommelser med 
kommunerna om mottagande av nyanlända un-
der 2009 har motsvarat behovet av platser för 
bosättning. Ordningen som gällt sedan Integra-
tionsverket avvecklades, med länsstyrelserna och 
Migrationsverket i ett samverkansarbete kring 
överenskommelser om flyktingmottagande, fun-
gerar på ett tillfredsställande sätt. 

Den samverkansdelegation Migrationsverket, 
Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna inrättat 
med deltagande av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) utgör ett forum för hantering 
av gemensamma frågor. Det rör bland annat 
prognoser, överenskommelser om mottagande 
av nyanlända, platsbehovet för ensamkommande 
barn och ungdomar samt aktuell information till 
kommunerna. Samverkansarbetet som bedrivs är 

av stor vikt både för den pågående verksamheten 
och för de förändringar som sker med anledning 
av propositionen om nyanländas arbetsmark-
nadsetablering. 

Handläggningstiden för anvisningar av kom-
munplats har kortats något jämfört med 2008 
men är fortfarande alltför långa. Migrationsver-
ket anger i sin årsredovisning att detta i hög grad 
påverkas av faktorer som bostadsbrist, personer-
nas hälsotillstånd och särskilda behov, långa 
handläggningstider hos kommunerna och perso-
nernas möjligheter att skaffa identitetshand-
lingar. 

Kostnader för mottagandet av nyanlända 
Utgifterna för statlig ersättning för mottagandet 
av nyanlända under 2009 till kommuner och 
landsting är totalt sett oförändrade jämfört med 
2008. Utgifterna för ersättning för särskilda 
kostnader för barn och ungdomar utan egna 
vårdnadshavare (ensamkommande barn) har 
dock ökat med 300 miljoner kronor jämfört med 
2008. Antalet ensamkommande barn som kan 
antas beviljas uppehållstillstånd är svårt att be-
räkna. 

Organiserad vidareflyttning 
Antalet redovisade organiserade vidareflytt-
ningar kan antalsmässigt framstå som ett blyg-
samt resultat. Resultatet baseras dock på vad 
som redovisats av kommunerna medan antalet 
vidareflyttningar sannolikt är fler. Intresset från 
kommunerna att medverka har varit stort och 
regeringen ser positivt på det arbete som har be-
drivits av länsstyrelserna, Migrationsverket och 
kommunerna i samråd med Arbetsförmedlingen. 
Reformen av mottagandet för nyanlända ger 
förbättrade förutsättningar för vidareflyttning 
och det samarbete som har utvecklats och de er-
farenheter som har vunnits kan utnyttjas i det 
fortsatta arbetet. 

Lån till hemutrustning 
Antalet lån till hemutrustning som CSN hand-
lägger beror dels på antalet nyanlända som väljer 
att ansöka om ett lån, dels på hur återbetalningen 
av upptagna lån ser ut och hur många anstånd av 
betalning CSN har beviljat vilket varierar mellan 
åren.  

CSN uppfyller målet om handläggningstiden. 
Tiden har även minskat något jämfört med före-
gående år vilket bl.a. beror på att kommuner och 
Migrationsverket blivit snabbare i sin hantering 
av låneansökningar. 
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Urbant utvecklingsarbete 

Det kunskapsbaserade urbana utvecklingsarbetet 
genomförs sedan 2007 inom ordinarie strukturer 
på myndighets- och kommunnivå.  

Regeringen har i skrivelsen Egenmakt mot 
utanförskap - redovisning av regeringens strategi 
för integration lämnat en analys av utvecklingen i 
de stadsdelar som berörs av det urbana utveck-
lingsarbetet.  

För att få ytterligare underlag till en analys av 
hur det urbana utvecklingsarbetet bidragit till 
utvecklingen i dessa stadsdelar har regeringen 
beslutat om fyra olika utvärderingsuppdrag som 
redovisas under hösten 2010.  

EU-arbete och internationell samverkan 

I och med Lissabonfördragets ikraftträdande och 
antagandet av Stockholmsprogrammet för-
stärktes utgångspunkten för EU-samarbetet på 
integrationsområdet. Sverige fokuserade under 
sitt ordförandeskap på utvecklingen av gemen-
samma kärnindikatorer för uppföljning av re-
sultat av medlemsstaternas integrationspolitik. 
Medlemsstaterna enades om ett fåtal områden 
inom vilka sådana indikatorer ska utvecklas: sys-
selsättning, utbildning, social delaktighet och 
aktivt medborgarskap, samt om förslag på 
nämnda indikatorer. Indikatorerna ska bidra till 
att stärka den europeiska lärandeprocessen på 
området genom att öka jämförbarheten mellan 
länderna. De är ett viktigt steg i genomförandet 
av Stockholmsprogrammets integrationsavsnitt. 
OECD:s arbete tillför kunskap ur ett internatio-
nellt perspektiv till regeringens arbete inom 
integrationsområdet. 

3.5 Riksrevisionens iakttagelser  

Ingen granskningsrapport eller effektivitetsrap-
port har lämnats under 2009 och 2010 som berör 
området. 

3.6 Politikens inriktning  

Integrationsstrategin 

De insatser som regeringen aviserade i skrivelsen 
Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi 
för integration, har genomförts eller genomförs 
under 2010. Arbete och utbildning, liksom kun-
skaper i svenska språket, är avgörande för integ-
rationen. Integration handlar också om makt 
över den egna tillvaron, och arbete och egen för-
sörjning är en förutsättning för detta. Utgångs-
punkten är, i linje med regeringens generella 
jobbpolitik, att människor som kan arbeta och 
försörja sig själva ska göra det. En aktiv jobbpo-
litik som skapar arbetstillfällen i växande företag 
och som dämpar effekterna av konjunktur-
svackor är därför det viktigaste elementet i en 
framgångsrik integrationspolitik. 

Etableringsinsatser för nyanlända 

Riksdagen beslutade i mars 2010 om propositio-
nen Nyanlända invandrares arbetsmarknadseta-
blering – egenansvar med professionellt stöd 
(prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 
2009/10:208). 

I propositionen konkretiseras den politik för 
egenmakt som presenterades i regeringens stra-
tegi för integration. Att förbättra introduktionen 
för nyanlända är ett av regeringens mest priorite-
rade områden i den integrationspolitiska strate-
gin. Förändringarna innebär att arbetsmarknads-
perspektivet ska gälla från första dagen. Staten 
får ett större ansvar för att underlätta och 
påskynda nyanländas etablering i arbets- och 
samhällslivet. Arbetsförmedlingen får ett sam-
ordnande ansvar för etableringsinsatserna för 
vuxna. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med 
den nyanlände upprätta en individuell etable-
ringsplan som ska innehålla undervisning i 
svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering 
och aktiviteter för att underlätta och påskynda 
den nyanländes etablering i arbetslivet. Nyan-
lända som medverkar till upprättande av en eta-
bleringsplan och aktivt deltar i insatser enligt 
planen får en individuell statlig etableringsersätt-
ning, som är densamma oavsett var i landet man 
bor. Etableringsersättningen är utformad för att 
öka förutsättningarna för jämställdhet mellan 
kvinnor och män.  
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Den nyanlände får genom en etableringslots 
ett professionellt stöd för att så snabbt som 
möjligt försörja sig själv. Ansvarsfördelningen 
mellan de olika aktörerna stat, kommun och 
individ blir tydligare. Insatserna utgår från indi-
videns behov och förutsättningar. Med reformen 
läggs grunden för ett stabilt och flexibelt system 
för mottagande och etablering som snabbare kan 
leda till arbete och egenförsörjning. Reformen 
träder i kraft den 1 december 2010.  

Regeringen kommer att följa utvecklingen 
noga. Arbetsförmedlingen får en central roll för 
reformens genomförande men även Migrations-
verket, Försäkringskassan och länsstyrelserna 
har viktiga uppdrag för en effektiv etablerings-
kedja. 

Kommunerna kommer även fortsättningsvis 
att ha en viktig roll i etableringsprocessen för 
nyanlända invandrare. Kommunerna har fortsatt 
ansvar för bland annat sfi och får genom refor-
men även ansvar för samhällsorientering. Insat-
ser för nyanlända barn inom förskola och skola 
är som tidigare ett kommunalt ansvar. 

Nationell sfi-bonus 

Riksdagen har den 20 maj 2010 beslutat om pro-
positionen Nationell sfi-bonus (prop. 
2009/10:188, bet. 2009/10/AU12, rskr. 
2009/10:277). 

Bristande kunskaper i svenska utgör en trös-
kel för många nyanlända invandrare att ta sig in 
på den svenska arbetsmarknaden. Deltagande på 
arbetsmarknaden kan i sig fungera som ett bra 
sätt att tillägna sig svenska och kunskaper i 
svenska är inte alltid nödvändiga för att få ett ar-
bete. Men för de flesta är språkkunskaper av stor 
betydelse för att över huvud taget få ett arbete. 

Nationell sfi-bonus innebär att nyanlända 
invandrare i hela landet från och med den 1 sep-
tember 2010 får samma stimulans att lära sig 
svenska snabbare. En sfi-bonus bör kunna moti-
vera nyanlända invandrare att påbörja sfi så snart 
som möjligt, att förbättra sin närvaro i utbild-
ningen och att göra extra ansträngningar att 
snabbt nå ett godkänt betyg. Därmed förbättras 
också deras möjligheter att komma in på arbets-
marknaden. 

Samhällsorientering för nyanlända 

Samhällsorientering är en av de etableringsinsat-
ser som från den 1 december 2010 ska ingå i eta-
bleringsplanen för nyanlända flyktingar, skydds-
behövande m.fl. och deras anhöriga. 
Samhällsorienteringen syftar till att underlätta de 
nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet 
genom att ge deltagarna kunskap om grund-
läggande rättigheter och skyldigheter och kon-
kret och praktisk information om vardagsliv i 
Sverige.  

Utredningen om samhällsorientering för ny-
anlända invandrare har i sitt slutbetänkande Sve-
rige för nyanlända utanför flyktingmottagandet 
(SOU 2010:37) lämnat förslag om utökad mål-
grupp för kommunernas skyldighet att erbjuda 
samhällsorientering. Betänkandet är för närva-
rande ute på remiss. Regeringen har beräknat 
kostnader om 40 miljoner kronor för detta 
ändamål från 2012 och framåt. 

Det urbana utvecklingsarbetet 

Regeringen har tecknat lokala utvecklingsavtal 
med 21 kommuner rörande 38 stadsdelar där 
utanförskapet är utbrett. Avtalen gäller för peri-
oden 2008–2010. Avtalen anger, tillsammans 
med innehållet i förordningen (2008:348) om 
urbant utvecklingsarbete, former och inrikt-
ningar för statliga myndigheters samverkan med 
kommunerna i syfte att minska utanförskapet i 
stadsdelarna. 

Under 2010 pågår flera utvärderingar av såväl 
formerna för som resultaten av det urbana ut-
vecklingsarbetet. Utvärderingarna kommer att 
utgöra en grund för regeringens ställningsta-
gande om utformning och inriktning av det 
urbana utvecklingsarbetet efter den nuvarande 
avtalsperioden. 

Ytterligare insatser för jobb, språkkunskaper och 
företagande 

Regeringen presenterar flera punkter för bättre 
integration. Bland dessa återfinns inom utgifts-
område 13 Integration och jämställdhet den 
ovan aviserade åtgärden att utöka målgruppen 
för samhällsorientering. Övriga insatser presen-
teras i denna budgetproposition inom sina 
respektive utgiftsområden – ekonomiska incita-
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ment till skolor i utsatta områden som utvecklar 
sitt arbete och blir bättre på att ge eleverna goda 
kunskaper, fortsatt förbättring av sfi samt utreda 
möjligheten att införa sfi-peng inom utgiftsom-
råde 16, förstärkning av instegsjobben inom ut-
giftsområde 14 samt utvecklad rådgivning och 
mentorskap, fortsatt verksamhet med nystarts-
kontor och utredning om möjligheten att införa 
nystartszoner inom utgiftsområde 24. 

3.7 Budgetförslag 

3.7.1 1:1 Integrationsåtgärder 

Tabell 3.3 Anslagsutveckling 1:1 Integrationsåtgärder 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
26 063 

 

  
Anslags- 
sparande 28 996

2010 Anslag 48 905 1 
Utgifts- 
prognos 38 640

2011 Förslag 127 905    

2012 Beräknat 127 905    

2013 Beräknat 22 905    

2014 Beräknat 22 905    
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för åtgärder som stimulerar 
integrationsprocesserna i samhället och för 
uppföljning och utvärdering av integrationen. 

Regeringens överväganden 

Riksdagen beslutade den 20 maj 2010 om propo-
sitionen Nationell sfi-bonus. Därigenom antogs 
en ny lag om prestationsbaserad stimulansersätt-
ning inom svenskundervisning för invandrare. 
Ersättningen syftar till att få fler nyanlända 
invandrare att snabbare lära sig svenska och där-
med förbättra sina möjligheter att få ett arbete. 
Reformen trädde i kraft den 1 september 2010 
och gäller för personer som första gången folk-
bokfördes i en kommun den 1 juli 2010 eller 
senare.  

Under 2009–2010 pågår en försöksverksam-
het i 13 kommuner. Erfarenheter från och utvär-
deringen av försöket har i den mån det varit 
möjligt beaktats i regeringens arbete med en 
nationell sfi-bonus.  

Utbetalning av sfi-bonus inom försöksverk-
samheten kommer till stor del att ske under 

2011. För försöksverksamheten är därför 19 
miljoner kronor beräknat för 2011 i budgetpro-
positionen för 2010. I samma budgetproposition 
beräknades för sfi-bonus på nationell nivå ett 
ytterligare behov på 81 miljoner kronor för 2011, 
dvs. totalt 100 miljoner kronor. Anslagsbehovet 
för 2012 och framåt för detta ändamål beräknas 
även det till 100 miljoner kronor. För 2013 och 
2014 finns dessa 100 miljoner för ändamålet 
beräknat under anslaget 1:2 Kommunersättningar 
vid flyktingmottagande. Regeringen avser att 
återkomma angående fördelning av dessa 
anslagsmedel. 

Reformen om nyanländas etablering bedöms 
innebära ett ökat behov av tolktjänster och 
behov av ett utökat tolkregister. Regeringen 
föreslår att 500 000 kronor avsätts för ett utökat 
tolkregister fr.o.m. 2011. Finansiering sker 
genom att anslaget 1:2 Kommunersättningar vid 
flyktingmottagande minskas med motsvarande 
belopp. Av tekniska skäl kommer dessa medel 
att föreslås tillföras anslaget 1:1 Integrationsåt-
gärder på vårtilläggsbudget för 2011. 

Under 2010 har medel om 2 miljoner kronor 
för länsstyrelsernas arbete med nyanländas 
introduktion ingått i anslaget. Medel för länssty-
relsernas samverkansuppdrag beräknas för 2011 
och framåt under länsstyrelsernas förvaltnings-
anslag. 

I budgetpropositionen för 2010 anvisades 
5 miljoner kronor per år under perioden 2010–
2012 för mentorskapsprojekt. Satsningen avslu-
tas under 2012 varför anslaget minskas med 5 
miljoner kronor fr.o.m. 2013. 

Regeringen föreslår att ett anslag på 
127 905 000 kronor anvisas för 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 127 905 000 kronor.  

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt nedan. 
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Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Integrationsåtgärder 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 48 905 48 905 48 905 48 905

Förändring till följd av:  

Beslut - 2 000 - 2 000 - 7 000 - 7 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 81 000 81 000 - 19 000 - 19 000

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 127 905 127 905 22 905 22 905

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.7.2 1:2 Kommunersättningar vid 
flyktingmottagande  

Tabell 3.5 Anslagsutveckling 1:2 Kommunersättningar vid 
flyktingmottagande 
Tusental kronor 

2009 Utfall 4 662 359  
Anslags- 
sparande 226 039

2010 Anslag 4 684 328 1 
Utgifts- 
prognos 4 671 968

2011 Förslag 4 510 283   

2012 Beräknat 3 736 129   

2013 Beräknat 3 012 739   

2014 Beräknat 3 236 840   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för statlig ersättning till kom-
muner och landsting för kostnader i samband 
med mottagandet av vissa nyanlända invandrare. 
Ersättning utgår främst i form av schabloner-
sättning som lämnas till kommunerna med ett 
belopp per mottagen person. Beloppet fördelas 
över två år och börjar betalas ut månaden efter 
det att den nyanlände har tagits emot i en kom-
mun. Därutöver lämnas ersättning för vissa 
kostnader för försörjningsstöd och vissa sär-
skilda kostnader för äldre, varaktigt sjuka, barn 
och ungdomar utan vårdnadshavare och för per-
soner med funktionshinder. För mottagna under 
åren 2007–2010 lämnas under vissa villkor en 
extra ersättning per mottagen person. 

Regeringens överväganden 

Reformen för nyanlända invandrares arbets-
marknadsetablering träder i kraft den 1 decem-
ber 2010. I budgetpropositionen för 2010 beräk-
nades anslagsbehov för 2011 och 2012 för denna 
reform. I beräkningarna ingick reformmedel 
motsvarande 920 miljoner kronor när reformen 
får full effekt. Reformmedlen utgår från anta-
gandet om en mottagningsvolym på 15 000 per-
soner. Kommunmottagandet av nyanlända be-
räknas för 2011 och framåt ligga på samma nivå 
som under 2008 och 2009. Jämfört med beräk-
ningar i budgetpropositionen 2010 är det dock 
en högre mottagningsvolym för samtliga år. 
Dessutom ökar kostnaderna för mottagandet av 
ensamkommande barn kraftigt. Detta innebär 
ett ökat anslagsbehov för 2011 jämfört med vad 
som beräknades i budgetpropositionen för 2010. 

För nyanlända mottagna från och med den 1 
december 2010 gäller nya förutsättningar för den 
statliga ersättningen jämfört med hittills gällande 
bestämmelser. En ny förordning om den statliga 
ersättningen för personer som tas emot fr.o.m. 
den 1 december 2010 beslutades av regeringen 
den 10 september 2010. 

Kommuner och landsting kommer samtidigt 
att kunna ansöka om och få ersättning för per-
soner som tagits emot före den 1 december 2010 
enligt den nu gällande förordningen (1990:927) 
om statlig ersättning för flyktingmottagande 
m.m. Detta gäller även den extra ersättning som 
utgår enligt förordningen (2007:662) om extra 
ersättning till kommuner 2007–2009 för att 
påskynda utlänningars etablering på arbetsmark-
naden och förordningen (2009:1561) om extra 
ersättning till kommuner 2010 för att påskynda 
utlänningars etablering på arbetsmarknaden. 
Ersättningen enligt dessa två förordningar avser 
personer mottagna under åren 2007–2010. 

Det nya ersättningssystemet kommer att få 
full effekt på statens utgifter först 2013 och 
utbetalningar enligt det gamla systemet kommer 
att successivt minska från 2011. Nedan redovisas 
de väsentligaste förändringarna i reglerna för 
ersättningar som påverkar anslagsbehovet. 

Grundersättning och schablonersättningar 
Ersättning enligt nu gällande förordning utgår i 
huvudsak i form av en schablonersättning per 
mottagen flykting. Vidare lämnas en extra 
ersättning per mottagen person under perioden 
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2007–2010. Dessa ersättningar fasas ut successivt 
och upphör helt under 2013. 

Enligt den nya förordningen (2010:1122) om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlän-
ningar utgår en grundersättning till kommuner 
med en årlig överenskommelse om mottagande 
av nyanlända. Grundersättningen för 2011 
kommer att vara på motsvarande nivå som för 
2010. Från 2012 och framåt kommer grunder-
sättningen årligen att motsvara tio prisbasbe-
lopp. Även i det nya systemet lämnas en scha-
blonersättning per mottagen person. Denna är 
dock lägre än nuvarande schablonersättning 
eftersom en statlig etableringsersättning till 
nyanlända som deltar i etableringsinsatser införs. 
De aktuella schablonbeloppen är 80 000 kronor 
för personer som inte fyllt 65 år och 50 000 kro-
nor för personer som fyllt 65 år. 

Ersättning för vissa särskilda kostnader 
Både enligt det nuvarande och det nya ersätt-
ningssystemet kommer kommuner att kunna få 
ersättning för vissa särskilda kostnader. Ersätt-
ning för kostnader för mottagandet av barn och 
ungdomar som kommer till Sverige utan vård-
nadshavare (ensamkommande barn) är den en-
skilt största utgiftsposten i detta sammanhang. 
Dessa ersättningar har ökat kraftigt sedan 2007 
på grund av att antalet ensamkommande barn 
har ökat kraftigt. Jämfört med den prognos som 
låg till grund för beräkningar i budgetproposi-
tionen för 2010, beräknas ersättningar för mot-
tagande av ensamkommande barn under 2011 
öka med 500 miljoner kronor. Övriga ersätt-
ningar för vissa särskilda kostnader beräknas 
däremot vara relativt oförändrade 2011. För 
mottagandet av ensamkommande barn kommer 
kommunerna enligt det nya ersättningssystemet 
att få en särskild schablonersättning. Utöver nu-
varande särskilda ersättningar och ovan nämnda 
schablonersättningar kommer kommunerna att 
få 30 000 kronor per mottaget ensamkommande 
barn. 

Enligt det nya ersättningssystemet kommer 
kommunerna att få ersättning för vissa kostna-
der för försörjningsstöd som nu inkluderas i 
schablonersättningen till kommunerna. Detta 
avser personer som på grund av styrkt sjukdom 
eller annan nedsättning av den fysiska eller psy-
kiska prestationsförmågan är förhindrade att 
delta i etableringsinsatser på heltid. Ersättning 
betalas ut kalenderårsvis i efterskott varför dessa 
utgifter uppstår först fr.o.m. 2012. 

Vidare kommer ersättning att lämnas i scha-
bloniserad form för initiala kostnader för eko-
nomiskt bistånd som kommunerna kan behöva 
lämna innan statlig etableringsersättning betalas 
ut. 

Kommunerna har i det befintliga ersättnings-
systemet kunnat ansöka om ersättning för extra-
ordinära kostnader hos Migrationsverket. Det 
nya ersättningssystemet innebär att viss sådan 
ersättning ska kunna sökas hos Migrationsverket 
även i fortsättningen. För 2011 beräknas 60 mil-
joner kronor disponeras av Migrationsverket för 
detta ändamål.  

För att skapa beredskap och mottagnings-
kapacitet och för att främja regional samverkan 
ska även länsstyrelserna kunna lämna viss ersätt-
ning till kommuner och kommunalförbund. För 
2011 har 60 miljoner kronor beräknats för läns-
styrelsernas disposition för detta ändamål. 
Resurserna ger även länsstyrelserna möjligheter 
att i samband med genomförandet av etable-
ringsreformen främja och stödja samarbete och 
samverkan mellan kommuner, bl.a. i deras nya 
uppdrag att erbjuda samhällsorientering till vissa 
nyanlända invandrare.  

Överföringar till andra anslag 
I budgetpropositionen för 2010 överfördes 
medel från anslaget 1:2 Kommunersättningar vid 
flyktingmottagande till ett antal andra anslag med 
anledning av reformen för nyanländas etablering. 
Från 2010 och framåt överfördes medel till två 
nya anslag under utgiftsområdet (anslagen 1:3 
och 1:4). Vidare överfördes för 2010 engångsvis 
93 miljoner kronor till Arbetsförmedlingens för-
valtningsanslag, 30 miljoner kronor till Försäk-
ringskassans förvaltningsanlag och 10 miljoner 
kronor till Migrationsverkets förvaltningsanslag. 
Medlen avsåg insatser i samband med förbere-
delser och implementering av reformen under 
2010. Ytterligare 2 miljoner kronor överfördes 
engångsvis till anslaget 1:1 Integrationsåtgärder 
för länsstyrelsernas samordning av arbetet med 
introduktionen för nyanlända. Från 2011 och 
framåt föreslås att medel permanent förs till 
nedanstående anslag. 

För 2011 föreslås att 241,5 miljoner kronor 
förs till anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvalt-
ningskostnader under utgiftsområde 14. För 2012 
beräknas Arbetsförmedlingens anslagsbehov för 
ändamålet till 450 miljoner kronor och från och 
med 2013 till 530 miljoner kronor per år. Det in-
nebär att ytterligare 209 miljoner kronor förs 
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över för 2012 och ytterligare 79,5 miljoner kro-
nor från och med 2013. Till anslaget 2:1 Försäk-
ringskassan under utgiftsområde 10 föreslås att 
11 miljoner kronor överförs 2011. För 2012 be-
räknas anslagsbehovet till 13 miljoner kronor 
och från och med 2013 till 15 miljoner kronor 
per år. Ytterligare två miljoner kronor förs där-
för över för 2012 och ytterligare 2 miljoner kro-
nor från och med 2013. Till anslaget 5:1 Läns-
styrelserna m.m. under utgiftsområde 1 föreslås 
10 miljoner kronor föras 2011. Från och med 
2012 beräknas anslagsbehovet till 10 miljoner 
kronor per år. Medlen avser respektive myndig-
hets resursbehov för det arbete de har fått ansvar 
för i anslutning till reformen. För 2011 föreslås 
också att 268 miljoner kronor förs till anslaget 
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för 
vissa nyanlända invandrare för Arbetsförmed-
lingens kostnader för program och övriga insat-
ser för dem som omfattas av lagen (2010:197) 
om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare. För 2012 beräknas anslagsbehovet till 
900 miljoner kronor och från och med 2013 till 
1 108 miljoner kronor. För 2012 överförs ytter-
ligare 198 miljoner kronor och från och med 
2013 ytterligare 108 miljoner kronor. Vidare 
kommer 500 000 kronor att föras anslaget 1:1 
Integrationsåtgärder avseende resurser för ett 
utökat tolkregister. Av tekniska skäl kommer 
dessa medel att föreslås tillföras till anslaget på 
vårtilläggsbudget för 2011. Slutligen föreslås för 
2011 att 300 000 kronor förs till anslaget 1:8 
Ekonomistyrningsverket under utgiftsområde 2 
och 1 miljon kronor till anslaget 1:5 Rådet för 
Europeiska socialfonden i Sverige under utgifts-
område 14 för respektive myndighets uppgifter 
avseende Integrationsfonden. För perioden 
2012–2014 beräknas för respektive anslag mot-
svarande anslagsbehov. 

I härledningstabellen 3.6 finns dessa överfö-
ringsbelopp inräknade under Beslut. 

Beräknad anslagsnivå 
Regeringen föreslår att ett anslag på 
4 510 283 000 kronor anvisas för 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 3 736 129 000 kronor, för 
2013 till 3 012 739 000 kronor och för 2014 till 
3 236 840 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt nedan.  

 
 
 

Tabell 3.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:2 
Kommunersättningar vid flyktingmottagande 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 4 284 328 4 284 328 4 284 328 4 284 328

Förändring till följd av:  

Beslut -404 834 -1 364 653 -1 549 153 -1 549 153

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 5 308 -67 577 -136 959 -143 890

Volymer 706 481 1 034 531 430 023 661 055

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 000 -100 000 

Övrigt 19 000 -50 500 -15 500 -15 500

Förslag/ 
beräknat 
anslag 4 510 283 3 736 129 3 012 739 3 236 840

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.7.3 1:3 Etableringsersättning till vissa 
nyanlända invandrare 

Tabell 3.7 Anslagsutveckling 1:3 Etableringsersättning till 
vissa nyanlända invandrare 
Tusental kronor 

2009 Utfall   
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 7 000 1 
Utgifts- 
prognos 7 000

2011 Förslag 521 536   

2012 Beräknat 1 109 549   

2013 Beräknat 1 411 695   

2014 Beräknat 1 202 578   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för utbetalning av ersättning 
enligt förordningen (2010:407) om ersättning till 
vissa nyanlända invandrare. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Ersättningar enligt förordningen om ersättning 
till vissa nyanlända invandrare beslutas månads-
vis och kan maximalt fås i 24 månader. Ersätt-
ningarna har likheter med det aktivitetsstöd som 
lämnas till deltagare i arbetsmarknadspolitiska 
program. Regeringen har tidigare gjort bedöm-
ningen att bemyndigande för ekonomiska åta-
ganden för aktivitetsstöd inte är nödvändigt och 
avstått från att begära ett sådant bemyndigande 
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(se budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 
13, avsnitt 6.8.2). Regeringen gör samma be-
dömning för ersättningar enligt förordningen 
om ersättning till vissa nyanlända invandrare 
som för aktivitetsstöd och avstår därför från att 
begära ett särskilt bemyndigande för anslaget.  

Regeringens överväganden 

Anslaget är nytt på statsbudgeten fr.o.m. 2010. 
Beräkningarna i samband med budgetproposi-
tionen för 2010 var i stor utsträckning prelimi-
nära. Inför denna budgetproposition bygger 
beräkningarna på förordningen (2010:407) om 
ersättning till vissa nyanlända invandrare och 
mer konkreta underlag om antal personer som 
beräknas få etableringsersättning, etablerings-
tillägg och bostadsersättning. Mot ovanstående 
bakgrund beräknas en något lägre anslagsnivå för 
2011 och 2012, jämfört med budgetpropositio-
nen för 2010. För 2013 och 2014 får det ökade 
antalet nyanlända som omfattas av etableringsla-
gen full effekt och beräknad anslagsnivå är högre 
jämfört med vad som beräknats för 2012 i bud-
getpropositionen för 2010. 

Regeringen föreslår att ett anslag på 
521 536 000 kronor anvisas för 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 1 109 549 000 kronor, för 
2013 till 1 411 695 000 kronor och för 2014 till 
1 202 578 000 kronor.  

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt nedan. 

 
Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:3 
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 7 000 7 000 7 000 7 000

Förändring till följd av:  

Beslut 560 000 1 201 000 1 201 000 1 201 000

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar   

Volymer -45 464 -98 451 203 695 -5 422

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 521 536 1 109 549 1 411 695 1 202 578

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.7.4 1:4 Ersättning till etableringslotsar 
och insatser för vissa nyanlända 
invandrare 

Tabell 3.9 Anslagsutveckling 1:4 Ersättning till 
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare 
Tusental kronor 

2009 Utfall  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 10 000 1 
Utgifts- 
prognos 10 000

2011 Förslag 474 700   

2012 Beräknat 899 700   

2013 Beräknat 1 107 700   

2014 Beräknat 1 107 700   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för utbetalning av ersättning 
till etableringslotsar och för Arbetsförmedling-
ens kostnader för program och övriga insatser 
för vissa nyanlända invandrare. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:4 Ersättning till 
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända 
invandrare ingå ekonomiska åtaganden som in-
klusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
om framtida anslag på högst 700 000 000 kronor 
under 2012–2014. 

 
 
 
Verksamheten med etableringslotsar omfattar 
fleråriga åtaganden för etableringslotsarna. Åta-
ganden under anslaget kan således medföra ut-
gifter för kommande budgetår. Regeringen har i 
propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 
(prop. 2010/11:2) föreslagit att riksdagen be-
myndigar regeringen att ingå ekonomiska åta-
ganden under 2010. Regeringen föreslår mot 
denna bakgrund att riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 ingå ekonomiska åta-
ganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
700 000 000 kronor under 2012–2014. 
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Tabell 3.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden   53 000 646 000 138 000 

Nya åtaganden  53 000 634 000   

Infriade åtaganden   41 000 508 000 138 000 

Utestående åtaganden  53 000 646 000 138 000 0 

Erhållet/föreslaget bemyndigande  60 000 700 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summa 

 

Regeringens överväganden  

Anslaget är nytt på statsbudgeten fr.o.m. 2010. 
Beräkningarna i samband med budgetproposi-
tionen 2010 var i stor utsträckning preliminära. 
Inför denna budgetproposition bygger beräk-
ningarna på aktuella antaganden om antalet 
mottagna och den ersättningsmodell Arbetsför-
medlingen gått ut med i förfrågningsunderlag för 
upphandling av etableringslotsar vilket innebär 
en annan tidsprofil på utbetalningarna än vad 
som beräknades i budgetpropositionen för 2010. 

Mot den bakgrunden och eftersom lotsersätt-
ningen inte får full effekt första året beräknas ett 
mindre anslagsbehov för lotsersättning för 2011, 
jämfört med budgetpropositionen för 2010. För 
2012 till 2014 får det ökade antalet nyanlända 
som omfattas av etableringsreformen successivt 
full effekt och beräknat behov är högre än vad 
som beräknats för 2012 i budgetpropositionen 
för 2010. I budgetpropositionen för 2010 beräk-
nades anslagsbehovet för 2011 till 320 miljoner 
kronor och för 2012–2013 till 360 miljoner kro-
nor. 

Från anslaget 1:2 Kommunersättningar vid 
flyktingmottagande överförs för 2011 medel om 
267,7 miljoner kronor för Arbetsförmedlingens 
kostnader för program och övriga insatser för 
målgruppen som omfattas av lagen (2010:197) 
om etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. För 2012 överförs ytterligare 
198 miljoner kronor och för 2013 108 miljoner 
kronor.  

Regeringen föreslår att ett anslag på 
474 700 000 kronor anvisas för 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 899 700 000 kronor och för 
2013 och 2014 till 1 107 700 000 kronor respek-
tive år. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt nedan. 

 
Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa 
nyanlända invandrare 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 10 000 10 000 10 000 10 000

Förändring till följd av:  

Beslut 577 700 815 700 923 700 923 700

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar  

Volymer - 113 000 74 000 174 000 174 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 474 700 899 700 1 107 700 1 107 700

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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3.7.5 1:5 Hemutrustningslån  

Tabell 3.12 Anslagsutveckling 1:5 Hemutrustningslån 
Tusental kronor 

2009 Utfall 18 902  
Anslags- 
sparande 5 442

2010 Anslag 8 519 1 
Utgifts- 
prognos 12 034

2011 Förslag 8 519   

2012 Beräknat 8 519   

2013 Beräknat 8 519   

2014 Beräknat 8 519   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

Anslaget används för att täcka räntekostnader 
för upplåningen av medel för lån till hemutrust-
ning. Omfattningen av låneverksamheten be-
stäms främst av antalet kommunmottagna ny-
anlända och i vilken utsträckning de väljer att ta 
lån. Underskottet i verksamheten, i huvudsak 
låneftergifter och bristande inbetalningar av 
räntor och amorteringar, täcks via anslaget. 

Regeringens överväganden 

 
Regeringens förslag: Under 2011 får lån tas upp i 
Riksgäldskontoret för hemutrustningslån intill 
ett belopp om 1 200 000 000 kronor. 

 

 
Kapitalupplåningen för hemutrustningslån sker i 
Riksgäldskontoret. Den totala låneskulden för 
upptagna hemutrustningslån beräknas uppgå till 
drygt 1,1 miljarder kronor vid utgången av 2010. 
För 2011 beräknas att låneskulden ligger kvar på 
samma nivå. Lånebehovet bedöms fortsatt bli 
1 200 000 000 kronor. 

Beräknad anslagsnivå 
Antalet kommunmottagna nyanlända under 
perioden 2011–2104 beräknas motsvara samma 
nivå som 2008 och 2009. Jämfört med budget-
propositionen för 2010 är dock antalet mottagna 
högre för samtliga år. Antalet nya lån som tas 
upp under åren framåt beräknas vara i stort sett 
oförändrat. Antalet låneftergifter på grund av 
främst ålder eller svag betalningsförmåga beräk-
nas ligga kvar på oförändrad nivå. Från och med 
2010 har beräknat anslagsbehov minskats med 6 
miljoner kronor. 

Antaganden om ökade räntor för upplåningen 
hos Riksgäldskontoret medför att anslagsbeho-
vet med nuvarande prognosbild ökar för 2013 
och 2014. I bestämmelserna för hemutrust-
ningslån avser regeringen att göra en konse-
kvensändring avseende målgruppen till följd av 
de ändringar som skett i bestämmelser om 
ersättning till kommuner för mottagandet av ny-
anlända. Regeringen avser att inför 2012 göra en 
översyn av låneverksamheten och det nuvarande 
anslagets utformning.  

Regeringen föreslår att ett anslag på 8 519 000 
kronor anvisas för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 8 519 000 kronor 
respektive år.  

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt nedan. 

 
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Hemutrustningslån 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 8 519 8 519 8 519 8 519

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 8 519 8 519 8 519 8 519

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.7.6 1:6 Från EU-budgeten finansierade 
insatser för integration av 
tredjelandsmedborgare 

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:6 Från EU-budgeten 
finansierade insatser för integration av 
tredjelandsmedborgare 
Tusental kronor 

2009 Utfall 10 163  
Anslags- 
sparande 26 637

2010 Anslag 16 000 1 
Utgifts- 
prognos 7 626

2011 Förslag 24 000   

2012 Beräknat 20 000   

2013 Beräknat 20 000   

2014 Beräknat 23 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
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Anslaget används för utbetalningar till projekt 
som beviljas medel inom ramen för Europeiska 
fonden för integration av tredjelandsmedborgare 
inom EU:s ramprogram för solidaritet och han-
tering av migrationsströmmar (Integrationsfon-
den). Projekten ska syfta till att förbättra syste-
men för mottagning och integration av 
tredjelandsmedborgare i Sverige. Rådet för Eu-
ropeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-
rådet) är ansvarig myndighet för fonden. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:6 Från EU-budge-
ten finansierade insatser för integration av tredje-
landsmedborgare ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov om framtida anslag på högst 
35 000 000 kronor under 2012–2014.  

 

 
Verksamheten inom Integrationsfonden omfat-
tar fleråriga projekt. Åtaganden under anslaget 
medför således utgifter för kommande budgetår. 
Något bemyndigande har inte lämnats tidigare. 
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att 
riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 
ingå ekonomiska förpliktelser för anslaget som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 

behov av framtida anslag på högst 
35 000 000 kronor under 2012–2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden    35 000 12 000 

Nya åtaganden   35 000   

Infriade åtaganden    23 000 12 000 

Utestående åtaganden   35 000 12 000 0 

Erhållet/föreslaget bemyndigande   35 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Anslagsbehovet motsvarar vad som faktiskt 
beräknas att utbetalas under respektive år. Inbe-
talningar från Europeiska kommissionen mot-
svarar EU:s finansiering av projekten och 
redovisas under inkomsttitel 6911 Övriga bidrag 
från EU. I budgetpropositionen för 2010 ökades 
anslaget med 3 miljoner kronor för perioden 
2010–2012.  

Förslagen till förändrade anslagsnivåer inom 
anslaget ska ses mot bakgrund av att regeringen 
fr.o.m. budgetåret 2011 vill förändra principen 
för budgetering av fleråriga EU-relaterade verk-
samheter med anslag på statsbudgeten. Pro-
grammen har i flera fall kommit igång senare än 
beräknat vilket förskjuter utgifterna framåt i 
tiden med stora anslagsbehållningar som följd. 
Regeringen föreslår nu att denna budgeterings-
princip ersätts med att riksdagen istället anvisar 
medel för att täcka de utgifter som bedöms bli 
redovisade mot anslaget. Förändringarna är av 
teknisk karaktär och förväntas inte påverka verk-
samhetens villkor. I härledningstabellen redovi-
sas förändringen under Övrigt. 

Regeringen föreslår att ett anslag på 
24 000 000 kronor anvisas för 2011. För 2012 
och 2013 beräknas anslaget till 20 000 000 kro-
nor respektive år och för 2014 till 23 000 000 
kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt nedan. 

 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration 
av tredjelandsmedborgare 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 16 000 16 000 16 000 16 000

Förändring till följd av:  

Beslut - 3 000 - 3 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 8 000 4 000  7 000 10 000

Förslag/ 
beräknat 
anslag 24 000 20 000 20 000 23 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år 
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4 Diskriminering 

4.1 Omfattning 

Området omfattar åtgärder för att förebygga 
diskriminering på grund av kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-
het, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionshinder, sexuell läggning eller ålder. I områ-
det ingår myndigheterna Diskrimineringsom-
budsmannen (DO) och Nämnden mot 
diskriminering. 

Vidare ingår stöd till organisationers och 
stiftelsers verksamhet mot diskriminering, 
rasism, homofobi och liknande former av 
intolerans. Utöver insatser mot diskriminering 
redovisas generella insatser som rör kön, etnisk 
tillhörighet eller funktionshinder även under 
områdena Integration och Jämställdhet inom 
detta utgiftsområde samt under området 
Funktionshinderspolitik i utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

 

 

4.2 Utgiftsutveckling 

År 2011 beräknas utgifterna inom området öka 
med 2 miljoner kronor jämfört med 2010 då an-
slaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism 
m.m. tillförs medel för att förstärka arbetet mot 
rasism och liknande former av intolerans. 
 

 
Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom området Diskriminering 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Diskriminering 

2:1 Diskrimineringsombudsmannen 93 93 91 94 94 96 98

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. 37 25 27 27 27 17 17

Totalt för området Diskriminering 130 118 118 120 121 113 115

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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4.3 Mål 

Målet för regeringens politik mot diskriminering 
är (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 
2008/09:115):  

- Ett samhälle fritt från diskriminering. 
 
Regeringens politik mot diskriminering är in-
riktad på att: 

- minska diskrimineringen och främja lika 
rättigheter i samhället oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder, 

- det ska finnas god kunskap om förekomst 
och omfattning av diskriminering i sam-
hället och att det ska finnas kunskaper om 
mekanismer bakom diskriminering, 

- arbetsgivare ska ha kunskap om diskrimine-
ringslagstiftningen och ska arbeta för att 
förebygga diskriminering, och 

- skapa förutsättningar för arbetet mot 
rasism och liknande former av intolerans. 

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Resultat 

Resultaten inom diskrimineringsområdet redovi-
sas utifrån de fyra ovanstående inriktningar som 
regeringens arbete mot diskriminering utgår 
från. Diskrimineringsombudsmannens resultat 
redovisas separat. 

Minska diskrimineringen och främja lika 
rättigheter 

En effektiv och heltäckande lagstiftning är en 
nödvändig förutsättning för att vi i Sverige ska 
kunna uppnå målet om ett samhälle fritt från 
diskriminering. Regeringen har genom diskrimi-
neringslagen (2008:567) som omfattar fler 
diskrimineringsgrunder och fler samhällsområ-
den, samt genom inrättandet av en ny myndig-
het, Diskrimineringsombudsmannen, skapat 
förutsättningar för att diskrimineringen i sam-
hället ska bekämpas mer effektivt. 

Det rättsliga skyddet mot diskriminering på 
individnivå har därmed stärkts. Det pågår fort-
satt arbete för att dels säkerställa skydd oavsett 
diskrimineringsgrund, dels tillse att lagstift-
ningen är så effektiv och heltäckande som möj-
ligt. Det gäller t.ex. frågan om ett vidgat skydd 
mot diskriminering på grund av ålder. Ett förslag 
om bristande tillgänglighet för personer med 
funktionshinder som en form av diskriminering 
har remitterats och ett parallellt uppdrag löper 
med syfte att analysera de ekonomiska 
konsekvenserna av ett sådant förslag. 

Inom EU genomförs insatser som även de 
syftar till att minska diskrimineringen och främja 
lika rättigheter. Principen om icke-diskrimine-
ring har tydliggjorts i en ny artikel i det nya för-
draget om Europeiska unionens funktionssätt. 
Enligt artikel 10 ska unionen vid utformningen 
och genomförandet av sin politik söka bekämpa 
all diskriminering på grund av kön, ras eller 
etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 

Under det svenska ordförandeskapet hösten 
2009 antog rådet en politisk överenskommelse 
om ett direktiv angående tillämpning av princi-
pen om likabehandling av kvinnor och män som 
är egenföretagare. Direktivet trädde i kraft den 5 
augusti 2010 och innebär bl.a. att egenföretagare 
och medhjälpande makar eller livspartner kan 
beviljas ersättning vid graviditet eller moderskap 
så att det är möjligt för dem att göra avbrott i sin 
yrkesverksamhet under minst 14 veckor.  

Den 16 och 17 november 2009 arrangerade 
Sverige Equality Summit, som är ett högnivå-
möte om antidiskrimineringsfrågor, i Stock-
holm. Syftet med detta årliga möte är att främja 
lika rättigheter och lika möjligheter för alla inom 
EU och att utbyta kunskaper och erfarenheter i 
syfte att utveckla mera verkningsfulla medel för 
att motverka alla former av diskriminering. 
Huvudtemat för detta tredje Equality Summit 
var samarbete mellan olika samhällsaktörer för 
allas lika rättigheter och möjligheter. Särskild 
uppmärksamhet ägnades åt frågor som rör 
homo- och bisexuella samt transpersoners rät-
tigheter och frågor som rör romers situation. 

God kunskap om diskriminering ska finnas i 
samhället 

Att det ska finnas god kunskap om diskrimine-
ringslagen och om hur diskriminering förekom-

36 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 13  

mer i samhället är centralt i det förebyggande ar-
betet mot diskriminering. Såväl aktuell forskning 
som Diskrimineringsombudsmannens (DO) 
rapportering ger stöd för att diskriminering 
förekommer inom olika samhällsområden. Kun-
skapen om förekomsten av diskriminering och 
former av diskriminering har ökat men det är 
svårt att få en tydlig bild av om omfattningen av 
diskrimineringen i samhället har ökat eller mins-
kat. Exempelvis saknas det systematiserat in-
samlad fakta om olika diskrimineringsgrunder 
som är jämförbara över tid. Det finns även olika 
metodproblem som påverkar forskningsresulta-
tens tillförlitlighet. Anmälningsbenägenheten är 
svår att överblicka. 

Mot bakgrund av detta har regeringen vidtagit 
flera åtgärder i syfte att skapa förutsättningar för 
analys och uppföljning inom området. DO, som 
har ansvar för att följa och analysera utveck-
lingen inom sitt ansvarsområde, har fått i upp-
drag att låta genomföra en kvalitativ undersök-
ning om upplevd diskriminering. 
Undersökningen har genomförts av Sifo och 
bygger på ett 90-tal djupintervjuer och åtta 
fokusgrupper som består av personer som själva 
upplevt sig diskriminerade. Samtliga diskrimine-
ringsgrunder som omfattas av diskrimineringsla-
gen inkluderas i studien. Resultatet visar att per-
soner som upplever att de utsatts för 
diskriminering överlag känner till att det finns en 
diskrimineringslag. Samtidigt pekar studien på 
en stor osäkerhet om vad den innebär, vart man 
kan vända sig och konsekvenser för den en-
skilde. Den upplevda diskrimineringen i arbetsli-
vet är vanligt förekommande och lämnar djupa 
avtryck hos de utsatta. Såväl fackförbund som 
arbetsgivare och utbildningsanordnare samt 
myndigheter såsom Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan uppfattas som viktiga aktörer 
för information om diskriminering.  

DO har vidare fått i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av förekomst och omfattning av 
diskriminering på bostadsmarknaden. Uppdra-
get som redovisades till regeringen i augusti 2010 
bygger bl.a. på en studie genomförd av Institutet 
för bostads- och urbanforskning vid Uppsala 
universitet. I studien användes metoden praktik-
prövning i syfte att undersöka om det förekom 
diskriminering inom bostadsmarknaden på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder och 
sexuell läggning.  

Resultaten av undersökningen visar bl.a. att 
diskriminering tenderar att förekomma i större 
utsträckning på hyresmarknaden än på bostads-
rättsmarknaden samt att diskriminering före-
kommer både i stora städer och på mindre orter. 
Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet 
var mest påtaglig. Brist på tillgänglighet påver-
kade personer med funktionshinder vid visning 
av bostäderna. Enligt DO behöver dock resul-
taten jämföras och analyseras med annan kun-
skap och forskning varför DO planerar genom-
föra en sådan analys. Även åtgärder för att 
aktivera nyckelaktörer och företrädare för det 
civila samhället kommer att utvecklas av myn-
digheten. 

Förebygga diskriminering i arbetslivet 

Diskrimineringsombudsmannen har i uppgift att 
inom sitt verksamhetsområde bl.a. informera, 
utbilda, överlägga och ha andra kontakter med 
myndigheter och företag. DO har därför vidtagit 
flera åtgärder för att öka kunskapen om diskri-
mineringslagen hos arbetsgivare. DO:s erfaren-
het är att många arbetsgivare är positiva till 
sammanslagningen av ombudsmännen. Arbets-
givare uppskattar att få tillgång till den samlade 
kompetens som den nya myndigheten har och 
att allt fler blir medveten om hur de olika 
diskrimineringsgrunderna samverkar. Åtgär-
derna redovisas närmare nedan under redovis-
ningen av DO:s insatser. 

Ett antal statliga myndigheter har sedan ett 
par år tillbaka arbetat med antidiskriminerings-
strategier som tar sikte på att motverka diskri-
minering, både internt och externt i sin verk-
samhet.  

En förstudie av domar i diskrimineringsmål 
1999–2009 har utförts på uppdrag av Integra-
tions- och jämställdhetsdepartementet. I förstu-
dien anförs att materialet som undersökts är 
begränsat och att det därför inte går att dra 
alltför långtgående slutsatser enbart till följd av 
de resultat som framkommit. Enligt förstudien 
visar genomgången av domar på mycket påtag-
liga skillnader mellan diskrimineringsmål som 
förts i Arbetsdomstolen och diskrimineringsmål 
som förts i de allmänna domstolarna. Enligt 
resultaten i förstudien är det svårare att vinna 
framgång i Arbetsdomstolen vilket bl.a. kan bero 
på att det finns skillnader i hur den s.k. bevis-
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börderegeln redovisas och tillämpas av domsto-
larna.  

Skapa förutsättningar för arbetet mot rasism 
och liknande former av intolerans 

Statsbidrag till verksamheter mot rasism och 
liknande former av intolerans 
Ungdomsstyrelsen fördelar, i enlighet med flera 
förordningar, statsbidrag till organisationer och 
verksamheter som på olika sätt arbetar mot ra-
sism, homofobi och liknande former av intole-
rans.  

Med stöd av förordningen (2002:989) om 
statligt stöd för verksamhet som förebygger och 
motverkar diskriminering, utbetalades drygt 14 
miljoner kronor till 18 lokala verksamheter mot 
diskriminering under 2009. Totalt ansökte 32 
olika verksamheter om bidrag. Särskild vikt har 
lagts vid geografisk spridning. Enligt tidigare ut-
värderingar (den senaste från 2009) fyller dessa 
verksamheter en viktig funktion i samhället, bl.a. 
genom sitt arbete med råd och stöd om diskri-
mineringslagstiftningen på lokal nivå.  

Under 2009 utbetalades drygt 10,7 miljoner 
kronor enligt förordningen (2008:62) om stats-
bidrag till verksamheter mot rasism och liknande 
former av intolerans. Av de 97 organisationer 
som sökte bidrag till verksamheter mot rasism 
eller liknande former av intolerans beviljades 33 
organisationer statsbidrag. Bidragen fördelades 
både till små och stora organisationer med stor 
geografisk spridning. Enligt Ungdomsstyrelsen 
kan dessa verksamheter bidra till att öka med-
vetenheten och kunskapen om hur man kan ar-
beta mot rasism och liknande former av intole-
rans i samhället eftersom olika aktörer som 
kommuner och skolor efterfrågar detta.  

Under 2009 utbetalades drygt 6,3 miljoner 
kronor enligt förordningen (2008:349) om 
statsbidrag till organisationer för homosexuella, 
bisexuella, transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Anta-
let bidragssökande organisationer var nio. Av 
dessa beviljades tre organisationer stöd enligt 
förordningen. Bidragsstödet har medverkat till 
att fler homo- och bisexuella samt transpersoner 
fått möjlighet att delta i organisationslivet, vilket 
förstärkt dessa personers rättigheter. 

Internationellt arbete 
I juli 2009 lämnade Sverige en rapport till 
CERD-kommittén (FN-konventionen om för-
bud mot alla former av rasdiskriminering) om 
hur de rekommendationer som Sverige fick av 
kommittén efter förhören 2008 har tagits om 
hand.. 

Under 2008 tillsatte Europarådets minister-
kommitté en expertkommitté för att ta fram ett 
förslag till rekommendation om åtgärder för att 
motverka diskriminering på grund av sexuell 
läggning och könsidentitet. Arbetet leddes av 
den svenska representanten som var ordförande i 
kommittén. Under 2009 och våren 2010 har Sve-
rige varit pådrivande i så väl framtagandet av 
rekommendationen som i förhandlingsarbetet 
för att få ett slutligt antagande. Rekommenda-
tionen antogs i mars 2010.  

Insatser för att stärka homo- och bisexuellas samt 
transpersoners rättigheter 
På nationell nivå har regeringen vidtagit flera 
åtgärder för att stärka lika rättigheter och möj-
ligheter oavsett sexuell läggning och 
könsöverskridande identitet eller uttryck. Bland 
annat har homo- och bisexuella samt transperso-
ners rättigheter och möjligheter uppmärksam-
mats i uppdrag till olika myndigheter, t.ex. Ung-
domsstyrelsen och Socialstyrelsen.  

Resultat av insatser hos 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

Eftersom DO:s uppdrag skiljer sig från de tidi-
gare ombudsmannamyndigheternas så jämförs 
inte myndighetens resultat under dess första 
verksamhetsår med de tidigare ombudsmännens 
resultat. 

Anmälningar om diskriminering 
Under 2009 inkom 2 537 anmälningar till DO. 
Könsfördelningen bland anmälarna var 49 pro-
cent kvinnor, 46 procent män och 5 procent där 
uppgift om kön saknas. 

Den största andelen av anmälningarna hör till 
arbetslivsområdet och de diskrimineringsgrun-
der som anmälts mest var etnisk tillhörighet och 
funktionshinder. En stor andel av anmälningarna 
om diskriminering på grund av funktionshinder 
beror på massanmälningsaktioner. När det gäller 
de nya diskrimineringsgrunderna står anmäl-
ningar om åldersdiskriminering för 10 procent av 
det totala antalet anmälningar. Av alla anmäl-
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ningar var 148 ärenden relaterade till två eller fler 
diskrimineringsgrunder, s.k. multipel diskrimi-
nering. 

DO har under 2009 fått in 80 anmälningar om 
diskriminering från de lokala verksamheterna 
mot diskriminering. Under 2009 har DO efter 
utredning tagit ställning till att driva ett 70-tal 
ärenden (12 av dessa kommer från de tidigare 
ombudsmännen).  

Myndigheten har ingått förlikningar i sam-
manlagt 35 ärenden under 2009. Dom har med-
delats i totalt 21 ärenden, varav sju i Arbetsdom-
stolen och 14 i allmän domstol. Drygt hälften av 
domarna (12) rör etnisk tillhörighet medan fyra 
rör kön, tre rör sexuell läggning och två rör 
funktionshinder.  

Av de 21 ärenden där dom meddelats under 
året avser sju arbetslivsärenden (samtliga över-
förda från de tidigare ombudsmännen) som 
avgjorts genom dom i Arbetsdomstolen (AD). 
Förlikning har ingåtts i 20 arbetslivsärenden (14 
överförda och sex inkomna under 2009). Av de 
sju domar som vunnit laga kraft i AD handlade 
tre om graviditet och föräldraledighet, tre hand-
lade om diskriminering som hade samband med 
etnisk tillhörighet och en rörde diskriminering 
som hade samband med etnisk tillhörighet, kön 
och ålder. DO har analyserat dessa domar i syfte 
att i framtida processföring fånga upp behovet av 
mera noggrann bevisföring.  

En stor andel av ärendena inom utbildnings-
området har avslutats efter att myndigheten be-
dömt att huvudmannen uppfyllt de krav på ut-
redning och åtgärder som lagen kräver vid fall av 
trakasserier mot elever. Många ärenden har 
också avslutats eftersom myndigheten bedömt 
att det inte skulle kunna gå att nå framgång i 
domstol, till exempel på grund av bevissvårighe-
ter. En stor del av de situationer som anmälts 
faller utanför diskrimineringslagens skydd och 
rör i vissa fall frågor där Statens skolinspektion 
och Högskoleverket har tillsynsansvaret. På ut-
bildningsområdet har DO:s arbete med anmäl-
ningar inte resulterat i någon dom under 2009. 
Däremot har myndigheten träffat fyra förlik-
ningar. 

Inom hälso- och sjukvårdsområdet avgjordes 
fyra ärenden genom domar. Under 2009 inkom 
79 anmälningar om diskriminering på bostads-
marknaden som framför allt handlade om 
diskriminering som har samband med funk-
tionshinder och etnisk tillhörighet.  

Inom området varor och tjänster meddelade 
domstolarna under året sex domar. Två domar 
rör etnisk diskriminering av romer och övriga 
fyra domar rör diskriminering som har samband 
med annan etnisk tillhörighet, sexuell läggning 
och funktionshinder. Inom området varor och 
tjänster har DO också ingått åtta förlikningar. 
Fyra av dessa rörde etnisk diskriminering i sam-
band med tillträde till restaurang.  

Den nya påföljden, diskrimineringsersättning, 
ska både vara en ersättning för den kränkning 
som överträdelsen innebär och verka avskräck-
ande mot diskriminering. Inga domar har ännu 
meddelats enligt den nya lagen och därmed har 
inte bestämmelserna om diskrimineringsersätt-
ning prövats. DO har under året beslutat att 
driva ett tiotal ärenden enligt den nya lagen, 
samtliga på arbetslivsområdet. Dessa ärenden har 
handlat om diskriminering i anställningsärenden 
och DO har yrkat mellan 75 000 och 300 000 
kronor i diskrimineringsersättning, vilket kan 
jämföras med AD:s praxis i dessa mål där mellan 
30 000 och 50 000 kronor dömts ut. Enligt DO 
har det varit svårt att komma överens om en 
rimlig förlikningssumma. DO har ändå träffat 
ett antal förlikningar i dessa ärenden, då upp till 
100 000 kronor har getts i förlikningsersättning, 
vilket är högre än tidigare. 

Aktiva åtgärder 
Under året har ca 15 anmälningar inkommit om 
arbetsgivares brister när det gäller kravet på ak-
tiva åtgärder. De flesta rör bristfälliga lönekart-
läggningar. Ett ärende som överförts till myn-
digheten från Jämställdhetsombudsmannen 
(JämO) har varit föremål för prövning i Nämn-
den mot diskriminering.  

Myndigheten har under året inlett ett arbete 
med arbetsmarknadens parter som är inriktat på 
att utveckla lokalt partsarbete när det gäller 
aktiva åtgärder och lönekartläggning. Enligt DO 
pågår redan sådant arbete på vissa håll och det 
finns också exempel på kollektivavtal som fångar 
upp dessa frågor.  

DO har tagit initiativ till ett nätverk av före-
trädare för arbetsmarknadens parter för att skapa 
en plattform för utbyte av erfarenheter och kun-
skap. Utvärderingen av möten med detta nätverk 
visar att både arbetsgivare och fackliga organisa-
tioner tycker att mötena är mycket värdefulla.  

Myndigheten har även genomfört utbild-
ningar om aktiva åtgärder som riktat sig till che-
fer och till fackligt förtroendevalda. Utvärde-
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ringarna visar att utbildningarna varit 
uppskattade och att målsättningen uppnåtts. 
DO har också genomfört utbildningar om löne-
kartläggning, analys och handlingsplan för jäm-
ställda löner.  

I arbetet med aktiva åtgärder har DO tagit 
fram material, bl.a. en handledning för aktiva 
åtgärder i arbetslivet som ett stöd för arbets-
marknadens parter. 

Information, utbildning och rådgivning 
DO tillfördes 5 miljoner kronor för informa-
tions- och utbildningsinsatser under 2009. En 
del av dessa medel skulle användas i samarbete 
med andra relevanta samhällsaktörer. De aktörer 
DO samarbetat med har framför allt funnits 
inom utbildningsområdet såsom Statens skolin-
spektion inklusive Barn- och Elevombudet, Sen-
sus studieförbund, Högskoleverket, Sveriges 
Förenade Studentkårer samt de lokala verksam-
heterna mot diskriminering. Satsningen har fort-
satt under 2010. DO bedömer att denna samver-
kan varit mycket givande eftersom den har 
möjliggjort en bred spridning av insatserna och 
banat vägen för framtida samverkansinsatser.  

Under 2009 har DO tagit fram informations-
broschyrer om myndighetens arbete. DO har 
fortsatt utveckla myndighetens webbsida och 
informations- och handledningsmaterial, bl.a. 
genom fokusgrupper med representanter från 
det civila samhället. Under 2009 har DO:s 
webbplats haft över en miljon besök och cirka 
2,3 miljoner sidträffar.  

DO har även genomfört en kampanj i sociala 
medier med banners om elevers rättigheter på 
communities (olika webbforum) med syfte att 
informera ungdomar om deras rättigheter och 
vart de ska vända sig för att få hjälp. Kampanjen 
har resulterat i att fler ungdomar vänder sig till 
DO för råd. Serietidningen Respekt gavs ut 2007 
och blev mycket uppskattad av både ungdomar 
och lärare. Tidningen berättar lättsamt och tyd-
ligt om de lagar som förbjuder diskriminering 
och kränkningar i skolan. I och med den nya 
diskrimineringslagens ikraftträdande har tid-
ningen uppdaterats och tryckts upp på nytt i 
45 000 exemplar som distribuerats till skolor i 
hela Sverige. 

Under 2009 har DO genomfört en stor sats-
ning inom arbetslivsområdet finansierad genom 
EU-programmet PROGRESS. Syftet med pro-
jektet har främst varit att utveckla och sprida en 
metod för att upptäcka och förebygga diskrimi-

nering och trakasserier i arbetslivet. Metoden 
som kallas för Växthuset är tänkt att vara ett 
stöd för arbetsmarknadens parter i deras före-
byggande arbete på arbetsplatserna. Sju regionala 
heldagskonferenser arrangerades i samverkan 
med länsstyrelser och på några orter i samverkan 
med lokala verksamheter mot diskriminering. 
Sammanlagt deltog ca 1 000 representanter för 
arbetsgivare, fackförbund och intresseorganisa-
tioner på konferenserna. Vid årsskiftet hade ca 
500 av Växthusutbildningspaketen distribuerats. 
EU-projektet är avslutat och har utvärderats 
med gott resultat. Myndighetens arbete för att 
sprida metoden har fortsatt under 2010. 

4.5 Analys och slutsatser 

Det går inte att dra några säkra eller långtgående 
slutsatser om effekterna av sammanslagningen av 
de tidigare fyra ombudsmännen efter ett år. Det 
kan dock konstateras att den nya lagstiftningen 
mot diskriminering har fått ett stort genomslag 
sedan den trädde i kraft. Fler personer har fått 
upprättelse genom DO:s försorg, fler förlik-
ningar har uppnåtts och fler stämningar har läm-
nats till domstol. DO:s insatser och det strate-
giska arbete mot diskriminering som utförs av 
myndigheter och de lokala verksamheterna mot 
diskriminering har sammantaget sett ökat kun-
skapen om diskriminering i samhället, inte minst 
bland arbetsgivare. 

Regeringen kommer att följa konsekvenserna 
av sammanslagningen men också tillämpningen 
av diskrimineringslagen. Det gäller t.ex. ersätt-
ningsnivåer vid diskriminering och utgången av 
mål i Arbetsdomstolen och de allmänna dom-
stolarna.  

Den stora ökningen av antalet ansökningar 
om bidrag mot diskriminering, rasism, homofobi 
och liknande former av intolerans, som finansie-
ras genom olika former av statsbidrag, visar på 
en ökad medvetenhet och ett ökat behov av att 
arbeta med dessa frågor hos det civila samhället. 

På internationell nivå har Sverige varit dri-
vande i frågor som rör diskriminering, rasism, 
homofobi och liknande frågor om intolerans. 
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4.6 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har lämnat följande revisionsbe-
rättelse med invändning avseende Diskrimine-
ringsombudsmannens (DO:s) årsredovisning 
för räkenskapsåret 2009: 

 
DO bedöms inte uppfylla kraven på resultatre-
dovisning enligt 3 kap. 1 § förordningen 
(2000:65) om årsredovisning och budgetunder-
lag av följande skäl: 

DO har inte på ett tydligt sätt i resultatredo-
visningen definierat sina uppgifter och prestatio-
ner utifrån instruktion och lagar. 

DO har inte heller i rapporteringen i resultat-
redovisningen tydligt återkopplat till uppgifterna 
enligt instruktion och lagar. 

DO redovisar dessutom för få relevanta pre-
stationer i förhållande till uppgifter enligt in-
struktion och lagar. Detta gäller framför allt pre-
stationer med avseende på kostnader. 

 
Sammantaget bedöms därmed redovisningen av 
verksamhetens resultat inte bli överskådlig och 
rättvisande. 

DO har bemött invändningen i revisionsbe-
rättelsen och delar till viss del Riksrevisionens 
bedömning, men påpekar bl.a. att en redovisning 
av relevanta prestationer under myndighetens 
första verksamhetsår varit svår att genomföra på 
grund av att myndigheten befunnit sig i en upp-
byggnadsfas. 

Regeringen har för avsikt att följa upp de 
åtgärder som myndigheten kommer att vidta för 
att säkerställa att resultatredovisningen uppfyller 
de krav som ställs i förordningen om årsredovis-
ning och budgetunderlag. 

4.7 Politikens inriktning 

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig 
rättighet och inte en förhandlingsbar förmån. 
Förbud mot diskriminering finns inskrivet i ett 
stort antal konventioner om mänskliga rättighe-
ter. Enligt FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna är alla människor födda 
fria och lika i värde och rättigheter. Icke-diskri-
mineringsprincipen är en viktig beståndsdel även 
när det gäller att säkerställa rättigheter för de 
nationella minoriteterna.  

Diskrimineringsombudsmannens arbete och 
tillämpningen av diskrimineringslagen har ökat 
möjligheterna för att mer effektivt bekämpa 
diskrimineringen i samhället. Arbetet med att 
säkerställa skydd oavsett diskrimineringsgrund 
och att lagstiftningen är så effektiv och heltäck-
ande som möjligt drivs vidare. Det gäller till 
exempel frågan om ett vidgat skydd mot diskri-
minering på grund av ålder. Departements-
promemorian ”Bortom fagert tal” om bristande 
tillgänglighet för personer med funktionshinder 
som en form av diskriminering har remitterats. 
Statskontoret har parallellt givits i uppdrag att 
genomföra en samhällsekonomisk kostnads- och 
nyttoanalys. Remissutfallet kommer att vägas 
samman med resultatet av dessa analyser innan 
regeringen tar ställning till om och, i så fall, på 
vilket sätt promemorians förslag bör genom-
föras. 

Det finns även andra frågor som behöver 
övervägas i det fortsatta arbetet. Det gäller t.ex. 
de indikationer som finns om påtagliga skillna-
der mellan diskrimineringsmål som förts till 
Arbetsdomstolen och diskrimineringsmål som 
förts i de allmänna domstolarna samt frågan om 
DO:s möjligheter att säkra bevisning i diskrimi-
neringsärenden. En annan fråga gäller hur efter-
levnaden av bestämmelser om aktiva åtgärder i 
arbetslivet kan förbättras. 

Regeringen kommer vidare att överväga beho-
vet av ytterligare insatser mot bakgrund av de 
undersökningar om förekomst och upplevelser 
av diskriminering i samhället som DO genom-
fört. 

Rasistiska och andra uppfattningar och värde-
ringar som står i strid med principen om alla 
människors lika värde, utgör ytterst en utmaning 
mot hela den värdegrund som bär upp en demo-
krati. Områden där det finns särskilda behov av 
insatser måste identifieras, liksom nyckelaktörer. 
Det civila samhällets arbete mot diskriminering, 
rasism, homofobi och liknande former av intole-
rans bör fortsätta, inte minst mot bakgrund av 
ökningen av anmälningar om brott med antise-
mitiska och islamofobiska motiv och likartade 
tendenser i samhället. Regeringen stärker det 
statliga stödet till verksamheter mot rasism och 
liknande former av intolerans. 

Sverige kommer att fortsätta arbeta aktivt för 
principen om alla människors lika värde i olika 
internationella sammanhang. Inom ramen för 
EU-arbetet fortsätter Sverige verka för antagan-
det av ett EU-direktiv som säkerställer samma 
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nivå av skydd mot diskriminering för var och en 
av de diskrimineringsgrunder som omfattas av 
direktivet, dvs. religion eller övertygelse, funk-
tionshinder, ålder eller sexuell läggning. Vidare 
kommer regeringen att överväga behovet av 
åtgärder mot bakgrund av Europarådets rekom-
mendation om åtgärder för att motverka diskri-
minering på grund av sexuell läggning och 
könsidentitet. 

4.8 Budgetförslag 

4.8.1 2:1 Diskrimineringsombudsmannen 

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 2:1 
Diskrimineringsombudsmannen 
Tusental kronor 

2009 Utfall 92 948  
Anslags- 
sparande 21

2010 Anslag 93 080 1 
Utgifts- 
prognos 91 002

2011 Förslag 93 500   

2012 Beräknat 94 420 2  

2013 Beräknat 95 749 3  

2014 Beräknat 97 787 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 93 500  tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 93 500  tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 93 370  tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Diskrimineringsombuds-
mannens förvaltningskostnader. Från anslaget 
finansieras också Nämnden mot diskriminering. 

Regeringens överväganden 

För att finansiera kostnader för de tidigare 
ombudsmannamyndigheternas arkiv föreslår 
regeringen att anslaget 2:1 Diskrimineringsom-
budsmannen minskas med 50 000 kronor fr.o.m. 
2011. Vidare ökas anslaget 6:1 Riksarkivet under 
utgiftsområde 17 med motsvarande belopp.  

Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 
2011 till följd av ändrad finansiering av verksam-
hetsstödet för den statliga budgetprocessen.  

Regeringen föreslår att ett anslag på 
93 500 000 kronor anvisas för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 94 420 000, 
95 749 000 respektive 97 787 000 kronor. 

 
 

Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:1 
Diskrimineringsombudsmannen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 93 080 93 080 93 080 93 080

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 530 1 451 2 782 4 959

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -110 -111 -113 -115

Övrigt 3  -137

Förslag/ 
beräknat 
anslag 93 500 94 420 95 749 97 787

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.8.2 2:2 Åtgärder mot diskriminering, 
rasism, m.m. 

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:2 Åtgärder mot 
diskriminering, rasism m.m. 
Tusental kronor 

2009 Utfall 36 663  
Anslags- 
sparande 2 409

2010 Anslag 24 918 1 
Utgifts- 
prognos 26 717

2011 Förslag 26 918   

2012 Beräknat 26 918   

2013 Beräknat 16 918   

2014 Beräknat 16 918   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för insatser mot diskrimine-
ring, rasism, homofobi och liknande former av 
intolerans. Anslaget används också för stöd till 
organisationer för homosexuella, bisexuella, 
transsexuella eller personer med 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt 
för stöd till verksamheter som förebygger och 
motverkar diskriminering. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
2 000 000 kronor från och med 2011 för att för-
stärka insatserna mot rasism och liknande for-
mer av intolerans. 

Regeringen föreslår att ett anslag på 
26 918 000 kronor anvisas för 2011. För 2012–
2013 och 2014 beräknas anslaget till 26 918 000, 
16 918 000 respektive 16 918 000 kronor. 

 
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:2 
Åtgärder mot diskriminering, rasism m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 24 918 24 918 24 918 24 918

Förändring till följd av:  

Beslut 2 2 000 2 000 -8 000 -8 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 26 918 26 918 16 918 16 918

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Tillfälliga anslagsmedel avseende verksamhet som förebygger och motverkar 
diskriminering har beräknats t.o.m. 2012 (prop. 2009/2010:1, utg.omr. 13, 
avsnitt 4.7.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 13  

45 

5 Jämställdhet

5.1 Omfattning 

Området omfattar åtgärder för ökad jämställd-
het. Insatser som rör diskriminering på grund av 
kön redovisas under området Diskriminering 
inom detta utgiftsområde. Jämställdhetspoliti-
ken är sektorsövergripande. Övriga insatser på 
jämställdhetsområdet redovisas därför inom 
berörda utgiftsområden.  

5.2 Utgiftsutveckling 

Under perioden 2007–2010 har 400 miljoner 
kronor per år anvisats för regeringens särskilda 
jämställdhetssatsning. I syfte att möjliggöra fort-
satta insatser inom området tillförs anslaget 240 
miljoner kronor per år under mandatperioden. 

 
Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom området Jämställdhet 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Jämställdhet   

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 477 400 561 240 240 240 240

Summa Jämställdhet 477 400 561 240 240 240 240
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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5.3 Mål 

Målet för jämställdhetspolitiken är: 
 

- Kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. 

 
Målet beslutades av riksdagen hösten 2008 
(prop. 2008/09:1 bet, 2008/09:AU1, rskr. 
2008/09:155).  

 
Regeringen arbetar utifrån följande delmål för 

jämställdhetspolitiken:  
 

- En jämn fördelning av makt och inflytande 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och 
att forma villkoren för beslutsfattandet. 

 

- Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män 
ska ha samma möjligheter och villkor i fråga 
om utbildning och betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut.  

 

- Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta 
samma ansvar för hemarbetet och ha 
möjligheter att ge och få omsorg på lika 
villkor.  

 

- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvin-
nor och män, flickor och pojkar, ska ha 
samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet.  

5.4 Resultatredovisning 

5.4.1 Resultat 

Under 2007–2010 har resurserna för jämställd-
hetspolitiken mer än tiodubblats. Medel motsva-
rande 1,6 miljarder kronor har tillförts jäm-
ställdhetspolitiken vilket har gjort det möjligt att 
utveckla jämställdheten inom angelägna och 
strategiska områden.  

I juni 2010 lämnade regeringen skrivelsen 
Redovisning av den särskilda jämställdhetssats-
ningen (skr. 2009/10:234) till riksdagen. I denna 
lämnas en redogörelse av satsningen och ansla-
gets användning. Det är i dag för tidigt att dra 

några generella slutsatser angående resultaten 
och effekterna av de åtgärder som har finansie-
rats inom ramen för anslaget. Regeringen avser 
att återkomma med en fullständig redovisning av 
anslagets användning under början av nästa 
mandatperiod. 

Nedan redovisas översiktligt vilka insatser 
som genomförts under 2009 samt hur resurserna 
har fördelats inom respektive delmål för jäm-
ställdhetspolitiken. I bilaga 1 till denna volym 
ges en särskild redovisning av könsfördelningen i 
statliga myndigheters styrelser vid utgången av 
2009.  

I förslag till statsbudget, finansplan m.m. 
bilaga 5 (volym 1) redovisas utvecklingen av för-
delningen av de ekonomiska resurserna mellan 
kvinnor och män.  

Jämn fördelning av makt och inflytande 

Från den särskilda jämställdhetssatsningen har 
under perioden 2007–2010 sammanlagt 41 mil-
joner kronor fördelats till olika åtgärder för att 
uppnå målet om en jämnare fördelning av makt 
och inflytande mellan kvinnor och män.  

Jämställd styrelserepresentation  
Målsättningen att nå en jämn könsfördelning har 
resulterat i att andelen kvinnor i styrelser och 
statliga insynsråd 2009 uppgick till 49 procent 
och andelen män till 51 procent. Andelen kvin-
nor som ordföranden i dessa styrelser och in-
synsråd uppgick till 40 procent och andelen män 
till 60 procent. 

Som en följd av regeringens aktiva åtgärder 
har andelen kvinnor i de statliga bolagen ökat. I 
dag är 49 procent av styrelseledamöterna i de 
statligt helägda bolagen kvinnor och 51 procent 
män. Sammantaget i de helägda bolagen och de 
bolag där staten är delägare är andelen kvinnor 
46 procent kvinnor och andelen män 54 procent 
män. När det gäller ordföranden som är kvinnor 
är andelen 34 procent. 

Andelen kvinnor på ledande befattningar i 
staten har ökat under perioden 1999–2009. To-
talt finns nu ca 4 800 chefer som är kvinnor, vil-
ket motsvarar knappt 38 procent av alla chefer 
inom staten. För 10 år sedan var andelen 21 pro-
cent och antalet 2 800. Något som talar för att 
andelen chefer som är kvinnor kommer att fort-
sätta öka är att en stor andel av de chefer som 
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kommer att gå i pension under de närmaste åren 
är män. 

Inom det statliga chefskollektivet hos Arbets-
givarverkets medlemmar har löneskillnaderna 
minskat kraftigt under den period som verket 
studerat detta. Mellan 2004 och 2009 minskade 
löneskillnaderna mellan chefer som är män 
respektive chefer som är kvinnor från 3,6 pro-
cent till 0,2 procent (se utg.omr. 2, avsnitt 5). 

Ekonomisk jämställdhet 

Från den särskilda jämställdhetssatsningen har 
under perioden 2007–2010 sammanlagt 274 
miljoner kronor fördelats till olika åtgärder för 
att uppnå målet om ekonomisk jämställdhet. 

Jämställdhet på arbetsmarknaden 
I juni 2009 överlämnade regeringen till riksdagen 
skrivelsen En jämställd arbetsmarknad – reger-
ingens strategi för jämställdhet på arbetsmark-
naden och i näringslivet (skr. 2008/09:198). I 
skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av 
de viktigaste utmaningarna för jämställdhet på 
arbetsmarknaden och i näringslivet samt vilken 
inriktning politiken bör ha för att möta dessa. 
De åtgärder som redovisas genomförs framför-
allt inom arbetsmarknads-, närings-, utbildnings- 
och familjepolitiken. Riksdagen har lagt skrivel-
sen till handlingarna. Under 2009 och 2010 har 
nya åtgärder påbörjats. En särskild utredare fick i 
uppdrag att studera kopplingen mellan jäm-
ställdhetspolitiska insatser, ekonomisk tillväxt 
och ökad sysselsättning i EU:s medlemsstater 
inför en konferens under det svenska ordföran-
deskapet i Europeiska unionens råd hösten 2009.  

Regeringens uppfattning är att också EU bör 
sträva mot att skapa lika förutsättningar och 
möjligheter för kvinnor som män att aktivt delta 
på arbetsmarknaden. Därför har regeringen 
också aktivt arbetat för ett stärkt jämställdhets-
perspektiv i EU:s nästa strategi för tillväxt och 
sysselsättning, Europa 2020. Som ett led i detta 
arbete drev Sverige vid Europeiska rådet i mars 
2010 framgångsrikt att EU:s sysselsättningsmål 
ska omfatta både kvinnor och män.  

Jämställdhet i skolan 
Regeringen tillsatte 2008 Delegationen för jäm-
ställdhet i skolan (dir. 2008:75, 2009:12 och 
2009:126). Delegationen (U 2008:08) ska utifrån 
skolans värdegrundsuppdrag lyfta fram och 
utveckla kunskap om jämställdhet i skolan, 

genom att bl.a. analysera könsskillnader i utbild-
ningsresultat och kartlägga områden där ny kun-
skap om genus och jämställdhet behövs. 
Uppdraget omfattar såväl kommunala som fri-
stående skolor samt sameskolan och specialsko-
lan. Delegationen har under 2009 lämnat delbe-
tänkandet Flickor och pojkar i skolan–hur 
jämställt är det? (SOU 2009:64) samt därutöver 
publicerat ett flertal rapporter om jämställdhet i 
skolan. Delegationen ska slutredovisa sitt upp-
drag senast den 30 november 2010. Regeringen 
gav också Statens skolverk 2008 i uppdrag att 
genomföra olika utvecklingsinsatser inom jäm-
ställdhetsområdet. Uppdraget ska slutrapporte-
ras senast den 31 december 2010.  
 
Jämställdhet i högskolan  
I januari 2009 beslutade regeringen att inrätta en 
delegation för jämställdhet i högskolan (dir. 
2009:7). Delegationen fick i uppdrag att främja 
jämställdhet i högskolan bl.a. genom att fördela 
medel till insatser för jämställdhet under perio-
den 2009–2010. Delegationen har under perio-
den fördelat drygt 47 miljoner kronor till jäm-
ställdhetsinsatser i enlighet med förordningen 
(2009:560) om statsbidrag för insatser som 
främjar jämställdhet i högskolan. Därutöver har 
delegationen publicerat ett antal rapporter. I feb-
ruari 2010 redovisade delegationen en delrapport 
av sitt uppdrag till regeringen. Delegationen ska 
lämna sitt slutbetänkande till regeringen den 1 
januari 2011. 

Jämn fördelning av det obetalda hem- och 
omsorgsarbetet 

Från den särskilda jämställdhetssatsningen har 
under perioden 2007–2010 sammanlagt 18 mil-
joner kronor fördelats till olika åtgärder för att 
uppnå målet om jämn fördelning av det obetalda 
arbetet. 

Under 2008 lämnade regeringen ett uppdrag 
till Statistiska centralbyrån (SCB) att genomföra 
en tidsanvändningsundersökning. Undersök-
ningen ger kunskap om svenskt vardagsliv och 
om hur kvinnor och män fördelar sin tid på olika 
aktiviteter. Det är viktig kunskap för att utforma 
insatser som syftar till att nå målet om en jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsar-
betet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 
juli 2012. 

47 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 13  

Även kunskaperna om hur föräldrar upplever 
möjligheterna att förena arbetsliv och ett jäm-
ställt föräldraskap behöver utvecklas. Därför 
lämnade regeringen ett uppdrag till SCB att 
genomföra en enkät- och registerstudie om jäm-
ställt föräldraskap riktad till föräldrar. Av studien 
ska bl. a. framgå vilket inflytande det finns över 
det ekonomiska utfallet och vilka överväganden 
som görs av föräldrarna i vardagen. Detta gäller 
såväl ensamstående som sammanboende föräld-
rar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 
december 2010.  

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

Från den särskilda jämställdhetssatsningen har 
sammanlagt 638 miljoner kronor under perioden 
2007–2010 fördelats till olika åtgärder för att 
uppnå målet om att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra.  

Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt 
våld i samkönade relationer 
Genomförandet av regeringens handlingsplan 
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, heders-
relaterat våld och förtryck, samt våld i samkö-
nade relationer (skr. 2007/08:39) fortsätter. 
Handlingsplanen spänner över flera insatsområ-
den vilket gör att en rad myndigheter och frivil-
ligorganisationer är delaktiga i genomförandet. 
Flera av åtgärderna uppmärksammar kvinnor i 
särskilt utsatta situationer som kan behöva sär-
skilt stöd eller insatser, t.ex. kvinnor med funk-
tionsnedsättning, kvinnor med missbruk eller 
kvinnor som är offer för hedersrelaterade brott.  

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor är en prioriterad fråga inte bara i Sverige 
utan också i många av EU:s övriga medlemssta-
ter. Under det svenska ordförandeskapet i EU 
anordnade därför Sverige konferensen ”Insatser 
och strategier för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor”. Konferensen erbjöd en möjlighet för 
medlemsstaterna att dela erfarenheter kring 
arbetsmetoder, strategier och lagstiftning inom 
området mäns våld mot kvinnor. Konferensen 
gav även en möjlighet för medlemsstaterna att 
diskutera det framtida behovet av stöd på EU-
nivå inom området. 

Handlingsplan mot prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål 
Regeringens handlingsplan mot prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål (skr. 
2007/08:167) omfattar perioden 2008–2010 och 
innehåller 36 åtgärder för att bekämpa prosti-
tution och människohandel för sexuella ändamål. 
Åtgärderna är inriktade på fem insatsområden: 
ökat skydd och stöd till utsatta, stärkt förebyg-
gande arbete, stärkt kvalitet och effektivitet i 
rättsväsendet, ökad nationell och internationell 
samverkan samt ökad kunskap. En åtgärd var att 
kartlägga och följa upp förekomsten av etiska 
riktlinjer inom statsförvaltningen i frågor som 
berör sexköp m.m. Mot bakgrund av detta har 
regeringen uppdragit åt Kompetensrådet för 
utveckling i staten att genomföra en förstudie 
om vilka kompetensbehov som finns på området 
i statsförvaltningen. Förstudien redovisades i 
augusti 2010. 

Svenska institutet har genomfört ett omfat-
tande besöksprogram och internationella sem-
inarier för nyckelpersoner i syfte att dels inform-
era andra länder om arbetet mot prostitution och 
människohandel i Sverige och dels stärka det in-
ternationella arbetet.  

Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar med 
att stärka samverkan nationellt avseende arbetet 
mot prostitution och människohandel. Arbetet 
riktar sig framför allt till myndigheter och frivil-
ligorganisationer och innebär bl.a. att samordna 
det nationella arbetet mot prostitution och män-
niskohandel för sexuella ändamål samt att för-
dela medel till projekt i detta syfte.  

Handlingsplan för att förebygga och förhindra att 
unga blir gifta mot sin vilja 
Regeringen överlämnade till riksdagen i maj 2010 
skrivelsen Handlingsplan för att förebygga och 
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 
2009/10:229). Skrivelsen är en uppföljning och 
fördjupning av en åtgärd i handlingsplanen för 
att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersre-
laterat våld och förtryck samt våld i samkönade 
relationer i vilken ett uppdrag till Ungdomssty-
relsen att kartlägga förekomsten av äktenskap 
mot en persons vilja aviserades. Utifrån Ung-
domsstyrelsens kartläggning har regeringen som 
ett komplement till de åtgärder som redan pågår 
inom handlingsplanen tagit fram en särskild 
handlingsplan med åtgärder som ska förebygga 
och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. De 
insatser som regeringen genomför under 2010 
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för att förebygga och förhindra att unga blir gifta 
mot sin vilja rör fyra områden: stärkt förebyg-
gande arbete, förstärkt stöd och skydd, förbätt-
rad samverkan mellan myndigheter och ökad 
kunskap. 

En särskild utredare har getts i uppdrag att fö-
reslå åtgärder för att motverka tvångsäktenskap 
och barnäktenskap (dir. 2010:54). I uppdraget 
ingår även att lämna de förslag till författnings-
ändringar som behövs för att ytterligare stärka 
skyddet mot tvångsäktenskap och barnäkten-
skap. Uppdraget ska redovisas i maj 2012. 

Jämställdhetsintegrering  

Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga 
strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska 
målen. Sammantaget under perioden 2007–2010 
har 158 miljoner kronor fördelats för att stärka 
arbetet med jämställdhetsintegrering inom 
offentlig sektor. Jämställdhetsintegrering inne-
bär att all verksamhet ska bedrivas med utgångs-
punkt från kunskap om kvinnors och mäns vill-
kor och behov. Syftet är att kvalitetssäkra 
offentligt finansierade verksamheter inom stat, 
landsting och kommun för att garantera en jäm-
ställd medborgarservice.  

I syfte att införliva ett jämställdhetsperspektiv 
i alla typer av regeringens beslutsunderlag har ar-
betet med att genomföra regeringens plan för 
jämställdhetsintegrering fortsatt.  

Forskning och kunskapsutveckling 

Sammanlagt har under perioden 2007–2010 138 
miljoner kronor fördelats från regeringens sär-
skilda jämställdhetssatsning till forskning och 
kunskapsutveckling. På området mäns våld mot 
kvinnor har regeringen uppdragit åt Brottsof-
fermyndigheten att fördela medel till forskning 
och andra studier i syfte att öka kunskapen på 
området. Forskningssatsningar har även ge-
nomförts inom området kvinnors hälsa där 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialveten-
skap (FAS) har fått i uppdrag att initiera ett sär-
skilt forskningsprogram. 

Statligt stöd till jämställdhetsprojekt  

Sammanlagt har 26 miljoner kronor fördelats 
under perioden 2007–2010 från regeringens sär-
skilda jämställdhetssatsning avseende jämställd-
hetsprojekt till ideella organisationer. Organisa-
tioner och verksamheter som bedriver projekt 
som syftar till att främja jämställdhet kan ansöka 
om projektbidrag hos Ungdomsstyrelsen. Bidrag 
kan lämnas till jämställdhetsprojekt vars syfte 
ligger inom ramen för regeringens mål för jäm-
ställdhetspolitiken. Under 2009 har myndig-
heten fördelat bidrag om 7 miljoner kronor. An-
talet ansökningar och antalet beviljade projekt 
var i det närmaste oförändrat i jämförelse med 
föregående år; 30 ansökningar bifölls av totalt 64 
stycken.  

På kulturområdet har en satsning om sex 
miljoner kronor genomförts mellan 2007 och 
2009. Den har bl.a. lett till att könsfördelningen 
har förbättrats inom många organisationer både 
vad gäller ledning och utövare. Vidare har ande-
len chefer som är kvinnor vid landets teater-, 
dans- och musikinstitutioner ökat.  

Ungdomsstyrelsen har under 2009 fördelat 
ytterligare 1,2 miljoner kronor till jämställdhets-
projekt inom kultursektorn.  

5.4.2 Analys och slutsatser 

Jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande 
och dess måluppfyllelse är beroende av beslut 
och insatser inom andra områden. Uppföljningar 
och utvärderingar av de offentliga insatserna ska 
i första hand ske inom ramen för berörda myn-
digheters löpande verksamhet. 

Genom att jämställdhetspolitiken tillförts sär-
skilda resurser för perioden 2007–2010 har en 
kraftfull utveckling av jämställdhetsarbetet inom 
olika områden möjliggjorts. Åtgärder har 
genomförts inom områden där regeringen iden-
tifierat behov av en utveckling av jämställdheten 
för att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.  

Genomförandet av regeringens särskilda jäm-
ställdhetssatsning pågår och har skapat möjlig-
heter att samordna och kraftsamla runt problem 
som rör flera politikområden. De ovan beskrivna 
handlingsplanerna och arbetsmarknadsstrategin 
har utgjort ramverk inom vilka ett stort antal 
områden berörts och myndigheter genomfört 
uppdrag.  
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Satsningen har inneburit ökad samverkan 
mellan olika aktörer på flera nivåer. Framför allt 
har satsningen bidragit till ökad samverkan mel-
lan myndigheter, men även mellan myndigheter 
och det civila samhället. Samverkan är centralt 
för att exempelvis åstadkomma en effektiv be-
kämpning av våldet mot kvinnor och för att för-
bättra bemötandet och omhändertagandet av 
brottsoffren. Samverkan mellan polisen, Åkla-
garmyndigheten, Sveriges Domstolar och Mi-
grationsverket har t.ex. bidragit till att öka kom-
petensen i frågor som rör prostitution och 
människohandel. Länsstyrelserna har ökat sitt 
samarbete med frivilligorganisationerna i syfte 
att motverka efterfrågan på prostitution och öka 
kunskapen på området. 

Jämställdhetssatsningen har stärkt jämställd-
het som ett kunskapsområde. Utveckling av nya 
metoder, utvärderingar och studier på olika 
områden har bidragit till en kvalitetshöjning i 
jämställdhetsarbetet. Ett flertal kunskaps- och 
forskningsinsatser har initierats. Insatserna har 
inneburit en stor ökning av antalet människor 
som arbetar med jämställdhet och som har fått 
nya kunskaper om jämställdhet. 

5.5 Revisionens iakttagelser 

Ingen granskningsrapport eller effektivitetsrevi-
sion har lämnats som berör området.  

5.6 Politikens inriktning 

Regeringens särskilda jämställdhetssatsning 
under förra mandatperioden innebar en kraftig 
resursförstärkning för jämställdhetspolitiken. En 
rad viktiga reformer har genomförts för att 
skapa förutsättningar för jämställdhet mellan 
kvinnor och män, både vad avser förbättrad kun-
skap och konkreta förbättringar. Regeringen av-
ser fortsätta reformarbetet under innevarande 
mandatperiod för att påskynda utvecklingsarbe-
tet inom områden som är strategiskt viktiga för 
att kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv.  

En central uppgift är att mot bakgrund av den 
kunskap och de erfarenheter som gjorts inom 
ramen för regeringens jämställdhetssatsning 
säkra hållbarheten i de åtgärder som har ge-

nomförts. Grundläggande i det arbetet är att 
stärka jämställdhetsintegrering som strategi så 
att förändringsarbetet integreras i ordinarie 
strukturer och verksamheter samt att skapa 
förutsättningar för att resultaten ska bli bestå-
ende. Härutöver krävs också tillfälliga insatser 
för att stimulera, utveckla och påskynda föränd-
ringsarbetet. Arbetet med att bekämpa mäns 
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och för-
tryck samt våld i samkönade relationer kommer 
att ha fortsatt hög prioritet. Jämställdhet på 
arbetsmarknaden, lika möjligheter i skolan och 
rätten till hälsa och omsorg på lika villkor är 
andra viktiga områden som kräver fortsatta in-
satser. Genom att regeringen tillför jämställd-
hetspolitiken extra medel även för innevarande 
mandatperiod kan ett fortsatt aktivt utvecklings-
arbete bedrivas inom prioriterade områden.  

Jämställdhetsintegrering 
För att skapa förutsättningar för hållbar och 
långsiktig jämställdhet mellan kvinnor och män 
måste ett jämställdhetsperspektiv integreras i 
verksamhet som bedrivs av statliga myndigheter, 
kommuner och landsting. Regeringens satsning 
på jämställdhetsintegrering är inriktad på stöd 
till och samordning av berörda aktörer. Hur 
detta stöd organiseras är av central betydelse. 
Erfarenheter visar att insatser av projektkaraktär 
som inte ges förutsättningar att bedrivas på ett 
långsiktigt organiserat sätt riskerar att brista i 
kontinuitet och systematisk kunskapsuppbygg-
nad. För att förbättra förutsättningarna för att ta 
vara på kunskap om och erfarenhet av jämställd-
hetsintegrering är det därför angeläget att finna 
former för hur stödet till jämställdhetsintegre-
ring ska organiseras framöver. Regeringen avser 
att återkomma med förslag på hur detta lämpli-
gen bör ske.  

Jämställdhet på arbetsmarknaden och i 
näringslivet 
Att ha jobb och utbildning är grunden för kvin-
nors och mäns möjlighet att utvecklas och för-
sörja sig. Ett mångårigt arbete för att stärka för-
utsättningarna för jämställdhet mellan kvinnor 
och män har inneburit en positiv utveckling. 
Trots det råder alltjämt olika villkor för kvinnor 
och män för att komma in, stanna kvar och ut-
vecklas i arbetslivet samt att förena arbete och 
familj. Det visar sig bl.a. i löneskillnader, ojäm-
lika karriärmöjligheter, skillnader i sjukskriv-
ningar, ojämn fördelning i utnyttjandet av för-

50 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 13  

äldraförsäkring samt underrepresentation av 
kvinnor i ledande befattningar.  

För att komma till rätta med dessa brister 
krävs flera samverkande och långsiktiga åtgärder. 
I skrivelsen En jämställd arbetsmarknad – re-
geringens strategi för jämställdhet på arbets-
marknaden och i näringslivet (skr. 2008/09:198) 
lyfte regeringen särskilt fram behovet av fort-
satta insatser för att motverka könsuppdelningen 
på arbetsmarknaden och i näringslivet samt att 
främja jämställda villkor för entreprenörskap, ett 
jämställt deltagande i arbetslivet och jämställda 
arbetslivsvillkor. Åtgärder för att genomföra 
strategin ska i huvudsak ske inom ramen för 
generella insatser inom berörda politikområden, 
men utrymme finns också inom ramen för 
regeringens särskilda jämställdhetssatsning. 
Regeringen avser att återkomma till riksdagen 
2011 med en redovisning av genomförda insatser 
och resultat i förhållande till de inriktningar som 
redovisas i strategin. 

Lika möjligheter till utbildning 
Kvinnors och mäns rätt till utbildning på lika 
villkor är en central jämställdhetsfråga. Försko-
lan, skolan och högskolan har en viktig uppgift 
att bidra till flickors och pojkars, kvinnors och 
mäns lika möjlighet att utvecklas inom sitt 
utbildningsområde utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Samhällets behov av att ta tillvara den 
bästa kompetensen motverkas av könsbundna 
föreställningar som präglar studieval och utbild-
ning. Båda könens erfarenhet och livsvillkor ska 
vara vägledande för vilka normer och mönster 
som ska styra verksamheten och organisationen. 
Därför är det viktigt att stärka elevers och stu-
denters möjlighet att frångå könsbundna utbild-
ningsval. Resultaten från Delegationen för jäm-
ställdhet i skolan och Delegationen för 
jämställdhet i högskolan utgör viktiga underlag 
för fortsatta satsningar på området.  

Rätt till hälsa och omsorg på lika villkor 
Kvinnor och män ska ha rätt till vård och om-
sorg på lika villkor. Trots att många landsting 
och kommuner bedriver ett målmedvetet arbete 
för att stärka jämställdheten i vården kvarstår 
brister inom en rad områden. Det yttrar sig bl.a. 
i att kvinnors ohälsa och sjukfrånvaro är högre 
än mäns. Fortsatta insatser krävs för att öka kun-
skapen om kvinnors hälsa och om effektiva 
åtgärder för att komma tillrätta med grundpro-
blemen bakom kvinnors sjukfrånvaro, samt – 

inte minst – att sprida kunskapen så att den får 
en praktisk tillämpning inom vården.  

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och 
förtryck samt våld i samkönade relationer 
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande pro-
blem som berör hela samhället, såväl kvinnor 
som män. Mäns fysiska, sexuella och psykiska 
våld mot kvinnor är ett allvarligt hinder för jäm-
ställdhet och kvinnors fulla åtnjutande av 
mänskliga rättigheter.  

Regeringens handlingsplan mot mäns våld 
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt våld i samkönade relationer (skr. 
2007/08:39) var en viktig milstolpe för ett lång-
siktigt och omfattande utvecklingsarbete. Inom 
en rad centrala områden har 56 åtgärder initierats 
och genomförts vilket har lett till en varaktigt 
höjd ambitionsnivå på nationell, regional och 
lokal nivå.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) konstaterade i 
sin första uppföljning av handlingsplanen att 
åtgärderna bidragit till en kvalitetshöjning av 
arbetet med att motverka mäns våld mot kvin-
nor, men att tre år är en alltför kort tid för att 
åstadkomma varaktiga förändringar. Arbetet 
måste därför fortsätta med hög ambitionsnivå, 
bl.a. med inriktning på utbildningsinsatser, ut-
veckling och kvalitetssäkring av metoder och 
arbetssätt till stöd för och skydd av våldsutsatta 
kvinnor och barn som bevittnat våld samt insat-
ser riktade till män som utövar våld eller som 
kan komma att göra det.  

Länsstyrelserna har haft en viktig samord-
nande roll på regional nivå, bl.a. genom att 
främja samverkan, fördela utvecklingsmedel och 
stödja och utveckla arbetet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. Den kompetens som har 
byggts upp vid länsstyrelserna kommer att ligga 
till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet 
under mandatperioden. Regeringen bedömer att 
det behövs fortsatt stöd till skyddade boenden 
för ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat 
våld samt medel till förebyggande arbete och 
utbildningsinsatser för olika yrkesgrupper och 
ideella verksamheter som kommer i kontakt med 
personer som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck.  

Regeringen överlämnade i juni 2010 skrivelsen 
Handlingsplan för att förebygga och förhindra 
att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 
2009/10:229) till riksdagen. I skrivelsen redovi-
sas de kunskapshöjande och förebyggande insat-
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ser som regeringen har tagit initiativ till under 
2010. Regeringen har för avsikt att fullfölja sats-
ningen under 2011 och 2012. 

Prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål  
Arbetet med att bekämpa prostitution och män-
niskohandel för sexuella ändamål kräver fortsatt 
hög ambitionsnivå. Regeringens handlingsplan 
mot prostitution och människohandel för sexu-
ella ändamål (skr. 2007/08:167) innehåller 36 åt-
gärder som spänner över ett brett fält. För det 
fortsatta arbetet med att bekämpa prostitution 
och människohandel för sexuella ändamål är 
nationell samordning, samverkan och internat-
ionellt samarbete strategiskt viktigt. Även kom-
petensutveckling av nyckelaktörer är av central 
betydelse. De erfarenheter som har gjorts av 
stärkt nationell samverkan mellan myndigheter 
och organisationer kommer att ligga till grund 
för det fortsatta utvecklingsarbetet.  

5.7 Budgetförslag 

5.7.1 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder 

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3:1 Särskilda 
jämställdhetsåtgärder  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
476 572 

 

  
Anslags- 
sparande 196 627

 
2010 

 
Anslag 

 
400 094 

 

1 
Utgifts- 
prognos 561 338

2011 Förslag 240 239    

2012 Beräknat 240 239    

2013 Beräknat 240 239    

2014 Beräknat 240 239    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 

lläggsbudget i samband med denna proposition. ti
 
Anslaget används för att stödja projekt och in-
satser som främjar jämställdhet mellan kvinnor 
och män. Anslaget kan även användas för vissa 
administrativa kostnader som är en förutsättning 
för genomförandet av uppdragen hos berörda 
myndigheter. 
 

 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 3:1 Särskilda jäm-
ställdhetsåtgärder ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 240 000 000 
kronor under 2012, högst 240 000 000 kronor 
under 2013 och högst 240 000 000 kronor under 
2014. 

 

 
Under mandatperioden satsas totalt 960 miljoner 
kronor på åtgärder inom jämställdhetsområdet. 
Erfarenheterna från regeringens jämställdhets-
satsning under 2007–2010 visar att långsiktighet 
i stödet till olika verksamheter är en viktig förut-
sättning för måluppfyllelsen. För att säkerställa 
ett effektivt genomförande av satsningen under 
mandatperioden krävs goda planeringsförutsätt-
ningar. Vidare behöver myndigheterna tillräck-
ligt med tid för att förbereda genomförandet i 
sina verksamheter. Insatser som initieras under 
2011 kan komma att medföra ekonomiska åta-
ganden under kommande budgetår. Regeringen 
bör därför bemyndigas att under 2011 ingå eko-
nomiska åtaganden som medför behov av fram-
tida anslag på högst 240 000 000 kronor under 
2012, högst 240 000 000 kronor under 2013 och 
högst 240 000 000 kronor under 2014.  
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Tabell 5.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  39 500 0 720 000 480 000 

Nya åtaganden   720 000   

Infriade åtaganden  39 500  240 000 480 000 

Utestående åtaganden 29 211 0 720 000 480 000 0 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 39 500  720 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att fortsatta reformer är nöd-
vändiga för att påskynda utvecklingsarbetet 
inom områden som är strategiskt viktiga för 
jämställdhetspolitiken. Fortsatta ekonomiska 
satsningar bör därför göras inom jämställdhets-
området även denna mandatperiod. Regeringen 
föreslår därför att ett anslag på 240 239 000 kro-
nor anvisas för 2011. För åren 2012–2014 beräk-
nas anslaget till 240 239 000 kronor per år. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 3:1 
Särskilda jämställdhetsåtgärder 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 400 094 400 094 400 094 400 094

Förändring till följd av:  

Beslut -160 000 -160 000 -160 000 -160 000

Överföring 
till/från andra 
anslag2 145 145 145 145

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  240 239 240 239 240 239 240 239

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Finansiering av administrationskostnader för bidrag till jämställdhetsprojekt 
inom kultursektorn upphör 2011 (prop. 2008/09:1 utg. omr. 17 avsnitt 15.7.1).
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Könsfördelningen i statliga myndigheters 
styrelser och insynsråd 

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga 
myndighetsstyrelser på central och regional 
nivå redovisats årligen för att ge riksdagen 
möjlighet att följa utvecklingen. Då många 
styrelser omvandlats till insynsråd redovisas de 
tillsammans med styrelserna. Bakgrunden är 
de mål för kvinnorepresentationen i statliga 
organ som riksdagen beslutade om med anled-
ning av propositionen Jämställdhetspolitiken 
inför 90-talet (prop. 1987/88:105, 
bet. 1987/88:AU17, rskr. 1987/88:364). Det 
första etappmålet som angavs i propositionen 
om 30 procent kvinnor år 1992, uppnåddes 
samma år och redovisades i 1992 års budget-
proposition (1992/93:100, bilaga 12, s. 337 f.). 
Det andra delmålet om 40 procent kvinnor 
1995, uppnåddes i de centrala styrelserna och 
redovisades i skrivelsen Jämställdhetspolitiken 
(skr. 1996/97:41, bilaga 2, bet. 1996/97:AU 8, 
rskr. 1996/97:155). Andelen kvinnor uppgick 
då till 42 procent. Slutmålet om 50 procent 
kvinnor bland ledamöterna i de statliga myn-
digheternas styrelser 1998 uppnåddes inte.  

Målet är jämn könsfördelning 

Andelen kvinnor bland ledamöterna i de cen-
trala styrelserna har totalt sett utvecklats posi-
tivt. År 1988 hade styrelserna 28 procent kvin-
nor. Tio år senare, 1998, var andelen 
44 procent.  Årets redovisning avser både 
styrelser och insynsråd och gäller förhållanden 
per den 31 december 2009. Då uppgick ande-
len kvinnor i de centrala myndigheternas sty-
relser och insynsråd till 49 procent. Det är en 
ökning med en procentenhet jämfört med de-
cember 2008. Andelen kvinnor har varit 49 
procent en gång tidigare och det var i decem-
ber 2005. För att fortsätta öka och nå slutmå-
let om 50 procent kvinnor bland ledamöterna 
är regeringens satsningar på att ge fler kvinnor 
förutsättning och verktyg för att ta sig an sty-
relseuppdrag viktiga. Positivt är också att 
andelen kvinnor bland ordförandena fortsätter 
att öka och var 40 procent i december 2009.  

Andelen kvinnor och män i statliga kom-
mittéer redovisas årligen i kommittéberättel-
sen.

  
Tabell 1.1 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och insynsråd i statliga myndigheter m.m. där 
regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på departement 2009 och 2008 
Antal, könsfördelning (%) och förändring (procentenheter) 

 Ordförande  Ledamöter inkl. ordförande 
   Könsfördelning %     Könsfördelning %  
 Antal 2009  2009  2008  Förändring  Antal 2009  2009  2008   Förändring 

DEP. Kv M  Kv M  Kv M  Kv M  Kv M  Kv M  Kv M  Kv M 

SB 1 1  50 50  50 50  0 0  5 6  45 55  45 55  0 0 

Ju 11 13  46 54  46 54  0 0  109 101  52 48  49 51  2 -2 

UD 2 9  18 82  10 90  8 -8  45 63  42 58  46 54  -4 4 

Fö 7 6  54 46  46 54  8 -8  32 50  39 61  45 55  -6 6 

S 8 7  53 47  53 47  0 0  64 57  53 47  50 50  3 -3 

Fi 19 36  35 65  34 66  1 -1  238 245  49 51  48 52  1 -1 

U 16 27  37 63  38 63  -1 0  219 242  48 52  49 51  -1 1 

Jo 1 7  13 88  13 88  0 0  37 33  53 47  50 50  3 -3 

M 12 9  57 43  55 45  2 -2  97 101  49 51  47 53  2 -2 

N 10 17  37 63  39 61  -2 2  95 102  48 52  50 50  -2 2 

IJ 3 5  38 63  33 67  5 -4  39 42  48 52  52 48  -5 5 

Ku 9 10  47 53  45 55  2 -2  93 88  51 49  49 51  2 -2 

A 5 7  42 58  35 65  7 -7  36 46  44 56  39 61  5 -5 

Totalt 104 154  40 60  39 61  1 -1  1109 1176  49 51  48 52  0 0 
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Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och insynsråd i statliga myndigheter m.m. där 
regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2009  
Antal och könsfördelning (%) 

 
 Ordförande  Ledamöter inkl. ordförande 
 Antal  Antal  Könsfördelning (%) 

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.  Kv M  Kv M  Kv M 

               
Statsrådsberedningen               

Svenska institutet för europapolitiska studier; Sieps 1 –  4 3  57 43 

Harpsundsnämnden 0 1  1 3  25 75 

             

Justitiedepartementet               

Brottsförebyggande rådets insynsråd – 1  4 4  50 50 

Brottsoffermyndighetens råd 1 –  4 4  50 50 

Datainspektionen – 1  3 3  50 50 

Domarnämnden – 1  5 4  55 44 

Domstolsverkets insynsråd 1 –  7 3  70 30 

Ekobrottsmyndigheten 1 –  3 2  60 40 

Fideikommissnämnden – 1  2 4  33 67 

Gentekniknämnden 1 –  8 9  47 53 

Högsta domstolen – 1  6 10  38 63 

Kriminalvårdsnämnden 1 –  4 1  80 20 

Kriminalvårdens insynsråd – 1  5 4  56 44 

Migrationsverkets insynsråd3 – –  4 3  57 43 

Notarienämnden – 1  2 4  33 67 

Nämnden vid Brottsoffermyndigheten 1 –  4 3  57 43 

Regeringsrätten – 1  10 8  56 44 

Rikspolisstyrelsen – 1  4 4  50 50 

Rikspolisstyrelsen: Tjänsteförslagsnämnden – 1  4 5  44 56 

Rättshjälpsnämnden 1 –  3 2  60 40 

Rättsmedicinalverket              1 –  4 2  67 33 

Säkerhets- och integritetsnämnden – 1  5 3  63 38 

Tillsynsnämnden i Revisorsnämnden  – 1  4 6  40 60 

Valmyndigheten 1 –  2 3  40 60 

Åklagarmyndigheten: Tjänsteförslagsnämnden – 1  6 4  60 40 

Åklagarmyndigheten: Rådgivande nämnden 1 –  4 3  57 43 

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1 –  2 3  40 60 

             

Utrikesdepartementet               

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) – 1  3 4  43 57 

Exportkreditnämnden – 1  4 5  44 56 

Folke Bernadotteakademin: Program- och 
verksamhetsrådet – 1 

 
5 9 

 
36 64 

Inspektionen för strategiska produkter: 
Exportkontrollrådet – 1 

 
4 8 

 
33 67 

 
 
                                                      
3 Ingen ordförande 2008 
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 Ordförande  Ledamöter inkl. ordförande 
 Antal  Antal  Könsfördelning (%) 

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.  Kv M  Kv M  Kv M 

Inspektionen för strategiska produkter: Teknisk-
vetenskapliga rådet – 1 

 
1 7 

 
13 88 

Institutet för utvärdering av internationell 
utvecklingssamarbete (Sadev) 1 – 

 
5 3 

 
62 38 

Nordiska Afrikainstitutet: Program- och forskningsrådet 1 –  6 5  55 45 

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) – 1  5 5  50 50 

Sida: Forskningsrådet – 1  4 7  36 64 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll – 1  3 5  38 62 

Svenska institutet (SI) – 1  5 5  50 50 

            

Försvarsdepartementet              

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt 1 –  3 5  38 62 

Försvarets materielverk  – 1  2 3  40 60 

Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade 
skyddsidentiteter – 1 

 
2 2 

 
50 50 

Försvarsunderrättelsedomstolen – 1  2 4  33 67 

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar – 1  4 3  57 43 

Insynsrådet vid Kustbevakningen 1 –  3 6  33 67 

Insynsrådet vid Myndigheten för samhällsskydd och  

beredskap 1 – 

 

4 6 

 

40 60 

Insynsrådet vid Totalförsvarets pliktverk 1 –  3 3  50 50 

Integritetsskyddsrådet vid Försvarets radioanstalt 1 –  1 2  33 67 

Riksvärderingsnämnden 1  –  2 3  40 60 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten – 1  1 5  17 83 

Totalförsvarets folkrättsråd 1 –  4 5  44 56 

Totalförsvarets forskningsinstitut – 1  1 3  25 75 

         

               

Socialdepartementet               

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden 1 –  2 3  40 60 

Arvsfondsdelegationen 1 –  4 3  57 43 

Försäkringskassan – 1  4 3  57 43 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) 1 –  5 4  56 44 

Läkemedelsverket – 1  2 2  50 50 

Myndigheten för internationella adoptionsfrågors 
insynsråd 1 – 

 
4 2 

 
67 33 

Provinsialläkarstiftelsens styrelse – 1  4 2  67 33 

Smittskyddsinstitutets insynsråd – 1  4 4  50 50 

Socialstyrelsens insynsråd – 1  3 4  43 57 

Statens beredning för medicinsk utvärdering 1 –  6 4  60 40 

Statens folkhälsoinstituts insynsråd 1 –  6 5  55 45 

Statens institutionsstyrelses insynsråd 1 –  5 3  62 38 

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) – 1  9 11  45 55 

Stiftelsen för vård- och allergiforskning 1 –  3 4  43 57 

Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug 
Monitoring  – 1 

 
3 3 

 
50 50 
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 Ordförande  Ledamöter inkl. ordförande 
 Antal  Antal  Könsfördelning (%) 

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.  Kv M  Kv M  Kv M 

Finansdepartementet               

AP-fonden: Första 1 –  6 6  50 50 

AP-fonden: Andra – 1  5 6  45 55 

AP-fonden: Tredje – 1  6 6  50 50 

AP-fonden: Fjärde 1 –  5 7  42 58 

AP-fonden: Sjätte – 1  3 4  43 57 

AP-fonden: Sjunde – 1  6 6  50 50 

Arbetsgivarverket – 1  7 7  50 50 

Bokföringsnämnden – 1  4 6  40 60 

Ekonomistyrningsverkets insynsråd – 1  4 6  40 60 

Ekonomistyrningsverkets internrevisionsråd – 1  5 3  62 38 

Ekonomistyrningsverkets redovisningsråd 1 –  5 2  71 29 

Finansinspektionen – 1  3 5  38 63 

Finanspolitiska rådet – 1  2 6  25 75 

Forskarskattenämnden 1 –  6 5  55 45 

Fortifikationsverket – 1  3 4  43 57 

Kammarkollegiets insynsråd – 1  2 4  33 67 

Kammarkollegiet: Fonddelegationen – 1  2 5  29 71 

Lotteriinspektionen 1 –  3 4  43 57 

Länsstyrelsen BLEKINGE 1 –  5 4  56 44 

Länsstyrelsen DALARNA 1 –  5 4  56 44 

Länsstyrelsen GOTLAND 1 –  5 4  56 44 

Länsstyrelsen GÄVLEBORG 1 –  5 4  56 44 

Länsstyrelsen VÄSTRA GÖTALAND – 1  4 4  50 50 

Länsstyrelsen HALLAND – 1  3 6  33 67 

Länsstyrelsen JÄMTLAND 1 –  5 4  56 44 

Länsstyrelsen JÖNKÖPING – 1  5 3  62 38 

Länsstyrelsen KALMAR – 1  5 4  56 44 

Länsstyrelsen KRONOBERG 1 –  5 4  56 44 

Länsstyrelsen NORRBOTTEN – 1  4 5  44 56 

Länsstyrelsen SKÅNE – 1  4 5  44 56 

Länsstyrelsen STOCKHOLM – 1  6 3  67 33 

Länsstyrelsen SÖDERMANLAND – 1  5 4  56 44 

Länsstyrelsen UPPSALA – 1  5 4  56 44 

Länsstyrelsen VÄRMLAND 1 –  5 4  56 44 

Länsstyrelsen VÄSTERBOTTEN 1 –  5 4  56 44 

Länsstyrelsen VÄSTERNORRLAND – 1  4 5  44 56 

Länsstyrelsen VÄSTMANLAND – 1  4 5  44 56 

Länsstyrelsen ÖREBRO 1 –  6 3  67 33 

Länsstyrelsen ÖSTERGÖTLAND – 1  4 5  44 56 

Premiepensionsmyndigheten 1 –  3 4  43 57 

Riksgäldskontoret – 1  4 4  50 50 

Skatteverkets insynsråd – 1  5 6  45 55 

Skatterättsnämnden för direkt skatt – 1  5 7  42 58 

Skatterättsnämnden för indirekt skatt 1 –  5 6  45 55 
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 Ordförande  Ledamöter inkl. ordförande 
 Antal  Antal  Könsfördelning (%) 

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.  Kv M  Kv M  Kv M 

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 1 –  2 1  67 33 

Statens ansvarsnämnd – 1  2 3  40 60 

Statens bostadskreditnämnd – 1  2 3  40 60 

Statens fastighetsverk – 1  4 3  57 43 

Statens pensionsverk 1 –  4 5  44 56 

Statens personadressregisternämnd – 1  3 3  50 50 

Statens skaderegleringsnämnd – 1  6 3  67 33 

Statens tjänstepensions- och grupplivsnämnd – 1  4 4  50 50 

Statens utlandslönenämnd – 1  2 2  50 50 

Statistiska centralbyråns insynsråd – 1  5 5  50 50 

Tullverkets insynsråd 1 –  6 6  50 50 

           

Utbildningsdepartementet               

Centrala etikprövningsnämnden  – 1  3 3  50 50 

Centrala etikprövningsnämnden: Expertgruppen för 
oredlighet i forskning – 1 

 
5 4 

 
56 44 

Centrala studiestödsnämnden 1 –  5 5  50 50 

Försvarshögskolan – 1  4 4  50 50 

Högskolans avskiljandenämnd – 1  3 2  60 40 

Högskoleverket – 1  5 4  56 44 

Institutet för framtidsstudier – 1  5 4  56 44 

Institutet för rymdfysik – 1  3 2  60 40 

Internationella programkontoret för utbildningsområdet – 1  4 4  50 50 

Kungl. biblioteket – 1  5 5  50 50 

Myndigheten för yrkeshögskolan 1 –  4 5  44 56 

Polarforskningssekretariatet – 1  3 3  50 50 

Regionala etikprovningsnämnden i Göteborg 2 1  25 20  56 44 

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping – 2  15 15  50 50 

Regionala etikprövningsnämnden i Lund 1 2  20 25  44 56 

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 3 2  37 38  49 51 

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå 1 1  14 16  47 53 

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 1 2  21 24  47 53 

Skolväsendets överklagandenämnd  – 1  3 3  50 50 

Specialpedagogiska skolmyndigheten – 1  2 4  33 67 

Statens skolverk – 1  4 5  44 56 

Statens skolinspektion 1 –  4 5  44 56 

Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till 
Östersjöregionen och Östeuropa – 1 

 
4 5 

 
44 56 

Stiftelsen för internationalisering av högre forskning och 
utbildning (STINT) 1 – 

 
5 4 

 
56 44 

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling – 1  5 6  45 55 

Stiftelsen för strategisk forskning 1 –  6 5  55 45 

Svenska Unescorådet 1 –  6 6  50 50 

Tolk- och översättarinstitutet – 1  5 3  62 38 

Verket för högskoleservice 1 –  4 5  44 56 

Överklagandenämnden för högskolan 1 –  4 4  50 50 
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 Ordförande  Ledamöter inkl. ordförande 
 Antal  Antal  Könsfördelning (%) 

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.  Kv M  Kv M  Kv M 

Överklagandenämnden för studiestöd – 1  4 4  50 50 

           

Jordbruksdepartementet               

Fiskeriverkets insynsråd – 1  5 4  56 44 

Livsmedelsverkets insynsråd 1 –  5 4  56 44 

Skogsstyrelsen – 1  5 4  56 44 

Statens jordbruksverks insynsråd – 1  5 4  56 44 

Statens veterinärmedicinska anstalts insynsråd – 1  5 4  56 44 

Styrelsen för samefonden – 1  2 4  33 67 

Svenska FAO-kommittén – 1  7 6  54 46 

Veterinära ansvarsnämnden – 1  3 3  50 50 

               

Miljödepartementet               

Boverkets insynsråd 1 –  4 5  44 56 

Kemikalieinspektionens insynsråd 1 –  5 4  56 44 

Kärnavfallsfonden 1 –  3 4  43 57 

Lantmäteriet – 1  2 3  40 60 

Lantmäteriet: Marknads- och konkurrensrådet – 1  5 6  45 55 

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftsverk 1 –  3 4  43 57 

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftsverk 1 –  6 7  46 54 

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns 
kärnkraftsverk – 1 

 
3 4 

 
43 57 

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftsverk – 1  5 5  50 50 

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s anläggningar – 1  3 4  43 57 

Naturvårdsverkets insynsråd 1 –  3 6  33 67 

Naturvårdsverket: Miljömålsrådet 1 –  9 9  50 50 

Naturvårdsverket: Rådet för investeringsstöd 1 –  3 3  50 50 

Naturvårdsverket: Tillsyns- och föreskriftsrådet – 1  12 7  63 37 

Naturvårdsverket: Vetenskapliga rådet för biologisk 
mångfald – 1 

 
6 7 

 
46 54 

Stiftelsen för internationella institutet för industriell 
miljöekonomi vid Lunds universitet – 1 

 
2 3 

 
40 60 

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 1 –  6 5  55 45 

Stockholm Environment Institute – 1  5 6  45 55 

Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd 1 –  4 2  67 33 

Strålsäkerhetsmyndigheten: Delegationen för finansiering 1 –  4 4  50 50 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts 
insynsråd 1 – 

 
4 3 

 
57 43 

               

Näringsdepartementet               

Affärsverket svenska kraftnät – 1  3 5  37 63 

Banverket – 1  4 4  50 50 

Bolagsverkets insynsråd 1 –  4 2  67 33 

Elsäkerhetsverket: Elsäkerhetsrådet – 1  3 7  30 70 

Energimarknadsinspektionens insynsråd 1 –  1 0  100 0 

Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid 
Affärsverket svenska kraftnät – 1 

 
5 5 

 
50 50 
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 Ordförande  Ledamöter inkl. ordförande 
 Antal  Antal  Könsfördelning (%) 

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.  Kv M  Kv M  Kv M 

Luftfartsverket – 1  4 5  44 56 

Oljekrisnämnden – 1  2 3  40 60 

Patent- och registreringsverkets insynsråd 1 –  4 3  57 43 

Post- och Telestyrelsen – 1  4 5  44 56 

Rederinämnden 1 –  2 2  50 50 

Rikstrafiken 1 –  3 4  43 57 

Rymdstyrelsen – 1  3 4  43 57 

Sjöfartsverket – 1  5 4  56 44 

Statens energimyndighets insynsråd – 1  4 4  50 50 

Statens energimyndighet: energiutvecklingsnämnden – 1  5 6  45 55 

Statens energimyndighet: Fjärrvärmenämnden 1 –  2 1  67 33 

Statens järnvägar – 1  2 4  33 67 

Statens väg- och transportforskningsinstitut 1 –  4 3  57 43 

Stiftelsen Industrifonden – 1  5 5  50 50 

Stiftelsen Norrlandsfonden – 1  4 5  44 56 

Sveriges geologiska undersöknings insynsråd – 1  3 4  43 57 

Tillväxtverket 1 –  4 3  57 43 

Tjänsteförslagsnämnden för Patentbesvärsrätten 1 –  3 4  43 57 

Transportstyrelsens insynsråd – 1  3 4  43 57 

Verket för innovationssystem 1 –  5 3  63 38 

Vägverket – 1  4 3  57 43 

         

Integrations- och jämställdhetsdepartementet               

Allmänna reklamationsnämnden 1 –  3 4  43 57 

Boverkets samlingslokalorganisation 1 –  6 4  60 40 

Fastighetsmäklarnämnden 1 –  6 6  50 50 

Konsumentverkets insynsråd – 1  6 4  60 40 

Marknadsdomstolen – 1  6 8  43 57 

Nämnden mot diskriminering – 1  6 7  46 54 

Resegarantinämnden – 1  4 5  44 56 

Ungdomsstyrelsens insynsråd – 1  2 4  33 67 

         

Kulturdepartementet               

Arkitektmuseets insynsråd 1 –  3 3  50 50 

Granskningsnämnden för radio och TV 1 –  6 5  55 45 

Konstnärsnämnden 1 –  6 5  55 45 

Konstnärsnämnden: Styrelsen för Sveriges bildkonstnärs-
fond – 1 

 
6 7 

 
46 54 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 1 –  5 4  56 44 

Nämnden för statligt stöd till trossamfund – 1  11 7  61 39 

Presstödsnämnden 1 –  12 8  60 40 

Radio och TV- verkets insynsråd – 1  2 2  50 50 

Riksantikvarieämbetet 1 –  3 2  60 40 

Riksarkivet – 1  2 3  40 60 

Riksarkivet: Nämnden för enskilda arkiv – 1  3 4  43 57 
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 Ordförande  Ledamöter inkl. ordförande 
 Antal  Antal  Könsfördelning (%) 

CENTRALA MYNDIGHETER M.M.  Kv M  Kv M  Kv M 

Statens konstråd – 1  3 2  60 40 

Statens kulturråd 1 –  6 3  67 33 

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur 1 –  4 6  40 60 

Stiftelsen Nordiska museets nämnd – 1  3 4  43 57 

Stiftelsen svenska filminstitutet – 1  3 6  33 67 

Stiftelsen svenska rikskonserter – 1  5 4  56 44 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
Punktskriftsnämnden – 1 

 
6 8 

 
43 57 

Taltidningsnämnden 1 –  4 5  44 56 

         

Arbetsmarknadsdepartementet               

Arbetsdomstolen 3 1  12 13  48 52 

Arbetsförmedlingen – 1  3 5  38 62 

Arbetsmiljöverket – 1  2 3  40 60 

ILO-Kommittén – 1  4 5  44 56 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen: insynsrådet 1 –  4 4  50 50 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering – 1  2 4  33 67 

Medlingsinstitutet – 1  2 3  40 60 

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 1 –  4 5  44 56 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar – 1  3 4  43 57 

         

 
Centrala myndigheters styrelser och 
insynsråd 2009 

Centrala myndigheter, insynsråd m.m. ingår i 
redovisningen. Av tabell 1.1 och 1.2 ovan 
framgår att den genomsnittliga könsfördel-
ningen bland de ordinarie ledamöterna (inklu-
sive ordförande) har ökat med en procenten-
het sedan december 2008. Andelen kvinnor är 
nu 49 procent och andelen män 51 procent.  

Den genomsnittliga andelen kvinnor i 
samtliga styrelser och insynsråd varierar mel-
lan 39 procent (Försvarsdepartement) och 53 
procent (Jordbruks- och Socialdepartemen-
ten). Ytterligare två departement har en sty-
relse och insynsråd under sig där den genom-
snittliga andelen kvinnor ligger över 50 
procent. Det är Justitie- och Kulturdeparte-
menten. Övriga departement samt Statsråds-
beredningen har i genomsnitt mer än 40 pro-
cent kvinnor i styrelserna och insynsråden. 

Av totalt 244 styrelser och insynsråd hade 
174 jämn könsfördelning, dvs. 71 procent. År 
2008 var motsvarande antal styrelser och 
insynsråd med jämn könsfördelning 170 av 
254 vilket motsvarar 67 procent. Som jämn 
könsfördelning räknas förutom lika antal 

ledamöter även de styrelser och insynsråd där 
antalet ledamöter är ojämnt och antingen en 
kvinna eller en man har den udda platsen (t.ex. 
en styrelse som har 7 ledamöter inklusive 
ordförande). Av 127 styrelser och insynsråd 
med udda antal ledamöter hade 56 stycken (44 
procent) fler kvinnliga ledamöter inkl. ordfö-
randen än manliga och 71 stycken (56 pro-
cent) fler manliga än kvinnliga.  

Den udda platsen oftast till en man 

Det har genom åren varit och är fortfarande 
flest män i styrelser och insynsråd även om det 
har skett en viss förändring. En delförklaring 
till detta är att när styrelsen eller insynsrådet 
består av ojämnt antal ledamöter innehas den 
udda platsen mestadels av en man.  

Centrala myndigheters ordföranden 

Den manliga dominansen har fortsatt att 
minska något när det gäller ordförandeposten. 
Andelen ordföranden som är kvinnor har i 
genomsnitt ökat med en procentenhet från 39 
procent till 40 procent mellan 2008 och 2009 
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vilket innebär att andelen ordföranden som är 
män minskat till 60 procent.  

I december 2009 hade inget departement 
jämn könsfördelning bland sina myndigheters 
styrelseordföranden. Statsrådsberedningen 
med endast två myndigheter under sig har 
emellertid jämn könsfördelning. Miljödepar-
tementet är det departement som har flest 
ordföranden som är kvinnor med 55 procent. 
Minst andel ordföranden som är kvinnor finns 
under Jordbruksdepartementet med 13 pro-
cent. 

 

Störst överrepresentation av män bland sty-
relseordföranden finns således hos Jordbruks-
departementet tätt följt av Utrikesdeparte-
mentet med 82 procent ordföranden som är 
män.  

Bland de tolv departementen och Statsråds-
beredningen har fortfarande sex departement 
myndigheter med styrelser med mindre än 40 
procent ordföranden som är kvinnor. Sex de-
partement har styrelser med mer än 60 procent 
ordföranden som är män.  

 
 
 

Tabell 1.3 Ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser i centrala myndigheter m.m. där regeringen utser en del av leda-
möterna fördelade på departement 2009  
Antal och könsfördelning (%) 

 
Ledamöter utsedda      

av regeringen  
Övriga ledamöter  

              
Samtliga ledamöter 

 
 Könsfördelning (%) Könsfördelning (%)  Antal  Könsfördelning (%) 

DEPARTEMENT Kv M Kv M  Kv M  Kv M 

              

Justitiedepartementet             

Rikspolisstyrelsen: Personalansvarsnämnden 33 67 60 40 4 4 50 50 

      

Socialdepartementet     

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 44 56 50 50 11 12 48 52 

     

Finansdepartementet     

Offentliga sektorns särskilda nämnd  
(SHA-nämnden) 33 67 33 67 4 8 33 67 

Statistiska Centralbyrån: nämnden för konsument-
prisindex 0 100 0 100 0 7 0 100 

Statshälsan 50 50 33 67 2 3 40 60 

Trygghetsstiftelsen 67 33 67 33 4 2 67 33 

      

Utbildningsdepartementet     

Vetenskapsrådet styrelsen 33 67 50 50 4 5 44 56 

Vetenskapsrådet: Ämnesrådet för medicin 50 50 44 56 5 6 45 55 

      

Jordbruksdepartementet     

Institutet för jordbruks- och miljöteknik  
(Stiftelsen JTI) 100 0 0 100 3 2 60 40 

Sveriges lantbruksuniversitet 50 50 83 17 9 5 64 36 

      

Miljödepartementet     

Finsk-svenska gränsälvskommissionen4 0 100 saknas saknas    

 
 
                                                      
4 Övriga ledamöter ej redovisade då de utses av finska regeringen 
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Ledamöter utsedda      
av regeringen  

Övriga ledamöter  
              

Samtliga ledamöter 
 

Könsfördelning (%) Könsfördelning (%)  Antal  Könsfördelning (%) 

DEPARTEMENT Kv M Kv M  Kv M  Kv M 

Forskarrådet för Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande 60 40 38 63 6 7 46 54 

Lantmäteriet: Geodatarådet 
Miljöforskningsnämnden 71 29 25 75 6 5 55 45 

    

Kulturdepartementet            

Institutet för språk och folkminnen: Nämnden för 
klarspråksfrågor 50 50 80 20 6 3 67 33 

Riksteatern 67 33 42 58 7 8 47 53 

Riksarkivet: Heraldiska nämnden 60 40 50 50 4 3 57 43 

Stiftelsen Skansen 67 33 67 33 6 3 67 33 

Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde 60 40 50 50 4 3 57 43 

Stiftelsen för Tekniska museet 60 40 0 100 3 5 38 63 

Sveriges författarfond 63 38 50 50 15 13 54 46 

    

Samtliga departement (20 styrelser) 54 46 45 55 103 104 50 50 

    

    

   

Centrala myndigheters styrelser där 
regeringen endast utser en del av 
ledamöterna 

Tabell 1.3 ovan innehåller statistik gällande 
könsfördelningen i centrala myndigheters sty-
relser där regeringen endast utser en del av 
ledamöterna. Redovisningen som avser för-
hållandena per den 31 december 2009 visar att 
andelen kvinnor bland samtliga ledamöter i de 
20 styrelserna har minskat med fyra procent-
enheter från 47 procent till 43 procent jämfört 
med 2008 och är därmed tillbaka på samma 
nivå som 2007. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar regeringens förslag till lag om ändring 

i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-
ring (avsnitten 2.1 och 4.6), 

2. antar regeringens förslag till lag om ändring 
i lagen (2009:1597) om ändring i lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 
(avsnitten 2.2 och 4.6.4), 

3. antar regeringens förslag till lag om ändring 
i lagen (2002:546) om behandling av per-
sonuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten (avsnitten 2.3 och 4.6.4), 

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmark-
nadspolitiska  program och insatser ingå eko-
nomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 3 700 000 000 kronor under 
2012–2014 (avsnitt 4.7.3), 

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall 
m.m. ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
11 000 000 000 kronor under 2012–2014 
(avsnitt 4.7.4), 

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden 
m.m. för perioden 2007–2013 ingå ekono-
miska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 3 750 000 000 kronor under 
2012–2015 (avsnitt 4.7.6),  

7. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmark-
nadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 10 800 000 kronor under 2012–
2014 (avsnitt 4.7.7), 

8. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 
under 2012 (avsnitt 5.7.1), 

9. godkänner att föreskrifter om anställnings-
stöd ska beslutas av regeringen (avsnitt 
4.6.1), 

10. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbets-
liv enligt följande uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader ramanslag 5 931 062

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ramanslag 36 936 325

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ramanslag 7 396 479

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ramanslag 16 089 355

1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ramanslag 102 893

1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 ramanslag 1 346 000

1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ramanslag 27 408

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ramanslag 55 561

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet ramanslag 52 444

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten ramanslag 8 303

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning ramanslag 976 000

2:1 Arbetsmiljöverket ramanslag 591 037

2:2 Arbetsdomstolen ramanslag 30 239

2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar ramanslag 92

2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) ramanslag 32 622

2:5 Medlingsinstitutet ramanslag 56 024

Summa  69 631 844
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring  

dels att 10, 15 a, 16, 17, 17 a, 23 och 23 b §§ ska ha följande lydelse,  
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 16 a–16 c och 18 §§, av 

följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

10 §1 
Ersättning enligt denna lag lämnas 

inte i följande fall.  
1. Ersättning lämnas inte till 

personer som deltar i utbildning.  
2. Ersättning lämnas inte till 

personer som är permitterade utan lön.  
3. Ersättning lämnas inte till 

personer som är tjänstlediga utan lön.  
4. Ersättning enligt grundförsäk-

ringen lämnas inte till personer som 
enligt 37 § första stycket 2 lagen 
(1997:239) om arbetslöshetskassor har 
uteslutits från medlemskap under en 
tid av ett år från uteslutningen. 

 

Ersättning enligt denna lag lämnas 
inte till en sökande som  

1. deltar i utbildning,  
 
2. är permitterad utan lön,  
 
3. är tjänstledig utan lön, eller 
 
4. har rätt till etableringsersättning 

enligt lagen (2010:197) om etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. 

 
 
 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2005:1197. 
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Om det finns särskilda skäl får 

regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer, med avvikelse 
från vad som anges i punkterna 1–3, 
meddela föreskrifter om att ersättning 
får lämnas till personer som deltar i 
utbildning eller är permitterade eller 
tjänstlediga utan lön samt om de 
villkor för rätt till ersättning som i 
sådana fall skall gälla. 

Ersättning enligt grundförsäkringen 
lämnas inte till personer som enligt 
37 § första stycket 2 lagen (1997:239) 
om arbetslöshetskassor har uteslutits 
från medlemskap under en tid av ett 
år från uteslutningen.  

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om undantag från första 
stycket samt om de villkor för rätt till 
ersättning som i sådana fall ska gälla. 

 
 
 

15 a §2 
Med ramtid avses de tolv månader 

som närmast föregått den månad när 
sökanden anmält sig som arbetslös 
hos den offentliga arbetsförmedling-
en. Om anmälningsmånaden inne-
håller arbete, tid med föräldra-
penning eller totalförsvarsplikt i 
sådan omfattning att den kan 
tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, ska 
den dock ingå i ramtiden. 

Med ramtid avses de tolv månader 
som närmast föregått den månad när 
den sökande anmält sig som arbetslös 
hos den offentliga arbetsförmedling-
en. Om anmälningsmånaden inne-
håller förvärvsarbete, tid med 
föräldrapenning eller totalförsvars-
plikt i sådan omfattning att den kan 
tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, ska 
den dock ingå i ramtiden. 

Av 16–17 a §§ följer att viss tid är 
överhoppningsbar vid fastställande av 
ramtiden.  

En månad som innehåller förvärvs-
arbete, tid med föräldrapenning eller 
totalförsvarsplikt i sådan omfattning 
att den kan tillgodoräknas i ett arbets-
villkor är dock inte överhoppningsbar. 

 
Lydelse enligt prop. 2009/10:222 Föreslagen lydelse 

 
16 §3 

När ramtid ska bestämmas räknas inte den tid då den sökande varit 
förhindrad att arbeta på grund av  

1. styrkt sjukdom, 
2. avslutad heltidsutbildning som 

den sökande har avslutat efter fyllda 
25 år eller som har föregåtts av 

 
 
 

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2009:666. 
3 Senaste lydelse 2009:1596. 
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13 

sammanhängande förvärvsarbete på 
heltid i minst 5 månader,  

3. tvångsvård enligt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall,  

4. frihetsberövande på kriminal-
vårdens område,  

5. vård av barn i följande fall: 
a) vård av eget barn som inte har 

fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 2 
år efter barnets ankomst i familjen, 
eller, 

 
 
 
 
 
 
 
2. vård av barn i följande fall:  
a) vård av eget barn som inte har 

fyllt 2 år eller vård av adoptivbarn i 
2 år efter barnets ankomst i familjen, 
eller   

b) vård av eget barn som inte har fyllt 3 år eller vård av adoptivbarn i 3 år 
efter barnets ankomst i familjen, under förutsättning att den sökande 
omedelbart före ledigheten hade ett förvärvsarbete i sådan omfattning att det 
motsvarar minst ett arbetsvillkor, 

 6. beslut enligt smittskyddslagen 
(2004:168) eller livsmedelslagen 
(2006:804) eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av livsmedels-
lagen,  

7. utlandsvistelse till följd av att den 
sökande följt med sin make eller maka 
vid dennes arbete i utlandet under 
förutsättning att makens eller makans 
arbetsgivare har sitt säte i Sverige och 
att lönen utbetalas från Sverige,  

8. vård av närstående när hel 
närståendepenning lämnats enligt 
47 kap. socialförsäkringsbalken, eller   

9. uppdrag av socialnämnden att ta 
emot barn i ett sådant hem som 
avses i 6 kap. 6 § första och tredje 
styckena socialtjänstlagen (2001:453) 
samt 9 § lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktions-
hindrade, om uppdraget, på social-
nämndens begäran, varit av sådan 
omfattning att den sökande varit 
tvungen att helt avstå från 
förvärvsarbete och mottagandet inte 
bedrivits yrkesmässigt.  

Första stycket 6 gäller inte när det 
är fråga om hälsokontroll vid inresa 
enligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen eller 
avspärrning enligt 3 kap. 10 § smitt-
skyddslagen.   

Vid tillämpning av första stycket 7 
jämställs med make eller maka en 
person med vilken den sökande 
sammanbor under förhållanden som 
liknar makars. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. vård av närstående när hel 

närståendepenning lämnats enligt 
47 kap. socialförsäkringsbalken, eller  

4. uppdrag av socialnämnden att ta 
emot barn i ett sådant hem som 
avses i 6 kap. 6 § första och tredje 
styckena socialtjänstlagen (2001:453) 
samt 9 § lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktions-
hindrade, om uppdraget, på social-
nämndens begäran, varit av sådan 
omfattning att den sökande varit 
tvungen att helt avstå från 
förvärvsarbete och mottagandet inte 
bedrivits yrkesmässigt. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

 16 a § 
 När ramtid ska bestämmas räknas 

inte heller den tid då den sökande 
varit förhindrad att arbeta på grund 
av  

1. beslut enligt smittskyddslagen 
(2004:168) eller livsmedelslagen 
(2006:804) eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 
livsmedelslagen,  

2. tvångsvård enligt lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall, eller 

3. frihetsberövande på kriminal-
vårdens område.  

Första stycket 1 gäller inte när det 
är fråga om hälsokontroll vid inresa 
enligt 3 kap. 8 § smittskyddslagen eller 
avspärrning enligt 3 kap. 10 § smitt-
skyddslagen. 

 
 16 b § 
 När ramtid ska bestämmas räknas 

inte heller den tid då den sökande 
varit förhindrad att arbeta på grund 
av  

1. avslutad heltidsutbildning som 
den sökande har avslutat efter fyllda 
25 år eller som har föregåtts av 
sammanhängande förvärvsarbete på 
heltid i minst 5 månader, eller 

2. militär utbildning som rekryt 
inom Försvarsmakten. 

 
 16 c § 
 När ramtid ska bestämmas räknas 

inte heller den tid då den sökande   
1. vistats utomlands till följd av att 

han eller hon följt med sin make, maka 
eller sambo vid dennes arbete i 
utlandet under förutsättning att 
makens, makans eller sambons arbets-
givare har sitt säte i Sverige och att 
lönen betalas ut från Sverige,  

2. utfört förvärvsarbete som 
arbetsgivaren finansierat med särskilt 
anställningsstöd, eller 

3.  har haft rätt till etablerings-
ersättning enligt lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare. 
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15 

 
 
                                                     

Lydelse enligt prop. 2009/10:222 Föreslagen lydelse 
 

17 §4 
När ramtid ska bestämmas räknas inte heller tid då den sökande 
1. fått föräldrapenningsförmån 

enligt socialförsäkringsbalken, 
2. varit hindrad att arbeta på grund 

av tjänstgöring enligt lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt, 

3. utfört förvärvsarbete som arbets-
givaren finansierat med särskilt 
anställningsstöd enligt förordningen 
(1997:1275) om anställningsstöd, eller  

4. varit hindrad att arbeta på grund 
av militär utbildning inom 
Försvarsmakten som rekryt. 

1. fått föräldrapenningsförmån 
enligt socialförsäkringsbalken, eller 

2. varit förhindrad att arbeta på 
grund av tjänstgöring enligt lagen 
(1994:1809) om totalförsvarsplikt. 

 

Tid som enligt 13 a § har jämställts med förvärvsarbete ska dock räknas in i 
ramtiden. 

 
Nuvarande lydelse  Föreslagen lydelse 
 

17 a §5 
Tid som enligt 16, 17 eller 23 § 

inte ska räknas in i ramtiden får 
omfatta högst fem år.  

Detta gäller dock inte för en 
sökande som avses i 16 § första 
stycket 7. 

Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 
17 eller 23 § inte ska räknas in i 
ramtiden får omfatta högst fem år.  

Detta gäller dock inte för en 
sökande som avses i 16 c § första 
stycket 1. 

För en sökande som har varit långvarigt sjukfrånvarande enligt 3 a § får, vid 
beviljande av en ny ersättningsperiod, den tid som enligt första stycket inte 
ska räknas in i ramtiden omfatta högst tio år. 

 
 18 §6 
 Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter om fastställande 
av ramtid och överhoppningsbar tid. 

 
23 §7 

Om arbetslösheten upphör före ersättningsperiodens slut, har den sökande 
rätt till ersättning under det återstående antalet dagar av perioden vid ny 
arbetslöshet, även om den sökande då inte uppfyller arbets- och karens-
villkoren.   

Sökanden har dock inte rätt till 
ersättning efter det att en samman-
hängande tid av 12 månader har 
förflutit sedan den sökande senast 

Den sökande har dock inte rätt till 
ersättning efter det att en samman-
hängande tid av 12 månader har 
förflutit sedan den sökande senast 

 
4 Senaste lydelse 2010:458. 
5 Senaste lydelse 2009:1596. 
6 Tidigare 18 § upphävd genom 2006:1546. 
7 Senaste lydelse 2009:666. 
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fick dagpenning eller aktivitetsstöd. I 
sådan tid räknas inte in tid som anges 
i 16 och 17 §§. 

fick dagpenning eller aktivitetsstöd. I 
sådan tid räknas inte tid som är 
överhoppningsbar enligt 16–17 a §§. 

Om ersättningsperioden har löpt ut men den sökande under perioden på 
nytt uppfyllt arbetsvillkoret lämnas ersättning under ytterligare en 
ersättningsperiod. Då ska dock karensvillkoret på nytt uppfyllas. Den nya 
ersättningsperioden räknas från den tidpunkt när den tidigare perioden löper 
ut. 

 
Lydelse enligt prop. 2009/10:222 Föreslagen lydelse 
 

23 b §8 
Normalarbetstiden utgör den 

genomsnittliga arbetstiden under 
sökandens ramtid. 

Normalarbetstiden utgör den 
genomsnittliga arbetstiden under 
den sökandes ramtid. 

Vid bestämmande av normalarbetstid ska utöver arbetad tid även beaktas 
tid som ersatts med sjuklön eller ersättning från Försäkringskassan vid tvist 
om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, eller med graviditetspenning, 
föräldrapenningsförmån, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smittbärar-
penning eller närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken.  

Det som sägs i andra stycket gäller 
endast månader som innehåller 
förvärvsarbete minst i sådan omfatt-
ning att de kan tillgodoräknas i ett 
arbetsvillkor. 

Det som sägs i andra stycket gäller 
endast månader som ingår i den 
fastlagda ramtiden och som innehåller 
förvärvsarbete i sådan omfattning att 
de skulle kunna tillgodoräknas i ett 
arbetsvillkor. 

                               

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2011. 
 

 
 
                                                      
8 Senaste lydelse 2009:666. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1597) om 
ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 17 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-
ring i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1597) om ändring i nämnda lag 
ska ha följande lydelse.  

 
Lydelse enligt SFS 2009:1597 Föreslagen lydelse 

 
17 a § 

Tid som enligt 16, 17 eller 23 § 
inte ska räknas in i ramtiden får 
omfatta högst fem år.  

Detta gäller dock inte för sökande 
som avses i 16 § första stycket 7. 

Tid som enligt 16, 16 a, 16 b, 16 c, 
17 eller 23 § inte ska räknas in i 
ramtiden får omfatta högst fem år.  

Detta gäller dock inte för en 
sökande som avses i 16 c § första 
stycket 1. 
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2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2002:546) om 
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknads-
politiska verksamheten 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2002:546) om behandling av 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  

dels att 1, 4, 5, 11, 12 och 14 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att rubriken närmast före 11 § ska sättas närmast före 12 §, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 a §, samt närmast före 11 § 

en ny rubrik av följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
1 §1 

Denna lag tillämpas vid behand-
ling av personuppgifter i Arbetsför-
medlingens arbetsmarknadspolitiska 
verksamhet som gäller arbetssökande, 
arbetsgivare, kontaktpersoner och 
andra personer som omfattas av denna 
verksamhet. 

Denna lag tillämpas vid behand-
ling av personuppgifter i Arbetsför-
medlingens arbetsmarknadspolitiska 
verksamhet.  

 
 
 
Lagen tillämpas också vid behand-

ling av personuppgifter i ärenden om 
ersättning enligt lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända 
invandrare och i ärenden hos Arbets-
förmedlingen om mottagande för 
bosättning av vissa nyanlända in-
vandrare. Det som sägs i denna lag om 
behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
ska även gälla  behandling av person-
uppgifter i dessa ärenden. 

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller 
om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling 
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt 
särskilda kriterier. 

Behandling av personuppgifter som 
är tillåten enligt denna lag får utföras 
även om den registrerade motsätter sig 
behandlingen. 

 

 
 1 a § 
 Behandling av personuppgifter som 

är tillåten enligt denna lag får utföras 
även om den registrerade motsätter sig 
behandlingen. 

Regeringen, eller den myndighet 
som regeringen bestämmer, meddelar 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2007:410. 
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föreskrifter om undantag från första 
stycket. 

 
4 §2 

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den arbetsmarknads-
politiska verksamheten bara om det behövs för  

1. handläggning av ärenden som 
rör den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten,  

2. publicering av platsinformation,  
 
 
3. planering, metodutveckling, till-

syn, uppföljning, resultatredovisning 
och utvärdering av den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten, 

1. handläggning av ärenden,  
 
 
2. publicering av platsinformation, 

information om kompletterande aktö-
rer och ansökningar om anställning, 

3. planering, metodutveckling, till-
syn, uppföljning, resultatredovisning 
och utvärdering av verksamheten,  

 
4. framställning av avidentifierad statistik, och 
5. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom Europeiska 

unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överens-
kommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam nordisk arbetsmarknad. 

 
5 §3 

Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för tillhandahållande av 
information som behövs inom 

1. Försäkringskassans, Centrala 
studiestödsnämndens eller arbets-
löshetskassornas verksamhet, som 
underlag för beslut om och kontroll 
av förmåner, ersättningar och andra 
stöd, 

1. Försäkringskassans, Centrala 
studiestödsnämndens eller arbets-
löshetskassornas verksamhet som 
underlag för beslut om och kontroll 
av förmåner, ersättningar och andra 
stöd, 

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och kontroll av 
skatt,  

3. sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen som 
avser tillsyn och utfärdande av intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbets-
löshetsförsäkring, 

4. Kronofogdemyndighetens 
verksamhet som underlag för be-
dömning enligt 4 kap. utsöknings-
balken i vilken utsträckning en 
gäldenär har utmätningsbar egen-
dom, samt  

5. socialnämndernas verksamhet 
som underlag för beslut om och 
kontroll av ekonomiskt bistånd en-
ligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453). 

4. Kronofogdemyndighetens 
verksamhet som underlag för be-
dömning enligt 4 kap. utsöknings-
balken av i vilken utsträckning en 
gäldenär har utmätningsbar egen-
dom, 

5. socialnämndernas verksamhet 
som underlag för beslut om och 
kontroll av ekonomiskt bistånd en-
ligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453),  

6. Migrationsverkets verksamhet 
som underlag för beslut om bistånd 
enligt lagen (1994:137) om motta-

 
 
                                                      
2 Senaste lydelse 2007:410. 
3 Senaste lydelse 2008:972. 
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gande av asylsökande m.fl., samt 
7. kompletterande aktörers verk-

samhet enligt uppdrag från Arbets-
förmedlingen. 

Arbetsförmedlingen får även 
behandla personuppgifter för att till-
handahålla information till riksdagen 
eller regeringen eller till annan för att 
fullgöra uppgiftslämnande i enlighet 
med lag eller förordning. I övrigt gäller 
9 § första stycket d och andra stycket 
personuppgiftslagen (1998:204). 

 
 

Åtkomst till personuppgifter inom 
Arbetsförmedlingen 

 
11 §4 

Arbetsförmedlingen får ha direkt-
åtkomst till personuppgifter som 
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk 
databas. Sådan åtkomst skall vara 
förbehållen de personkategorier som 
på grund av sina arbetsuppgifter 
behöver tillgång till uppgifterna.  

Regeringen, eller den myndighet 
regeringen bestämmer, meddelar 
föreskrifter om direktåtkomst enligt 
första stycket. 

Åtkomst till personuppgifter ska 
vara förbehållen de personalkategorier 
inom Arbetsförmedlingen som på 
grund av sina arbetsuppgifter 
behöver ha tillgång till uppgifterna.  

 
 
Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om åtkomst enligt första 
stycket. 

 
12 §5 

 
Försäkringskassan, Centrala stu-

diestödsnämnden, Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen, arbetslös-
hetskassorna, Kronofogdemyndighe-
ten och en socialnämnd får ha direkt-
åtkomst till personuppgifter som 
behandlas i en arbetsmarknadspoli-
tisk databas om det behövs för de 
ändamål som avses i 5 §. En social-
nämnd får ha direktåtkomst först 
sedan Arbetsförmedlingen har för-
säkrat sig om att handläggare hos 
socialnämnden bara kan ta del av 
uppgifter om personer som är aktu-
ella i ärenden hos nämnden.  

En enskild får ha direktåtkomst 

Försäkringskassan, Centrala stu-
diestödsnämnden, Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen, arbetslös-
hetskassorna, Kronofogdemyndighe-
ten, en socialnämnd och Migrations-
verket får ha direktåtkomst till 
personuppgifter som behandlas i en 
arbetsmarknadspolitisk databas om 
det behövs för de ändamål som avses 
i 5 §. En socialnämnd får ha direkt-
åtkomst först sedan Arbetsförmed-
lingen har försäkrat sig om att hand-
läggare hos socialnämnden bara kan 
ta del av uppgifter om personer som 
är aktuella i ärenden hos nämnden.  

En enskild får i en arbetsmark-

 
 
                                                      
4 Senaste lydelse 2007:410. 
5 Senaste lydelse 2008:972. 
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till uppgifter om sig själv i en arbets-
marknadspolitisk databas. 

 
 
 
 
 
 
 
Regeringen meddelar föreskrifter 

om vilka personuppgifter som får 
omfattas av direktåtkomst enligt 
första och andra styckena. 

nadspolitisk databas ha direktåtkomst 
till uppgifter om sig själv samt till 
sådana uppgifter om arbetsgivare och 
kompletterande aktörer som får 
behandlas enligt 4 § 2. 

En arbetsgivare får i en arbetsmark-
nadspolitisk databas ha direktåtkomst 
till sådana uppgifter om en arbetssök-
ande som får behandlas enligt 4 § 2. 

Regeringen meddelar föreskrifter 
om vilka personuppgifter som får 
omfattas av direktåtkomst enligt 
första–tredje styckena. 

 
14 §6 

Sådana känsliga personuppgifter 
som avses i 13 § personuppgiftslagen 
(1998:204) samt ömtåliga person-
uppgifter som avses i 9 § andra 
stycket eller 10 § får inte användas 
som sökbegrepp. Uppgift om kod för 
funktionshinder får dock användas 
som sökbegrepp för att underlätta 
förmedling av arbete åt personer med 
funktionshinder som medför nedsatt 
arbetsförmåga samt för att framställa 
avidentifierad statistik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regeringen, eller den myndighet 

regeringen bestämmer, meddelar före-
skrifter om begränsningar i övrigt av 
de sökbegrepp som får användas. 

Sådana känsliga personuppgifter 
som avses i 13 § personuppgiftslagen 
(1998:204) samt sådana ömtåliga 
personuppgifter som avses i 9 § 
andra stycket eller 10 § får inte 
användas som sökbegrepp. 

 
 
 
 
 
 
Med undantag från förbudet i första 

stycket får dock kod för hälsotillstånd 
eller för sådant funktionshinder som 
medför nedsatt arbetsförmåga använ-
das som sökbegrepp för planering av 
insatser och förmedling av arbete.  

Kod för hälsotillstånd eller för 
sådant funktionshinder som medför 
nedsatt arbetsförmåga, för arbetsmark-
nadspolitiskt program eller insats samt 
för sökandekategori eller anvisnings-
grund får även användas som sök-
begrepp för tillsyn, uppföljning, utvär-
dering och framställning av aviden-
tifierad statistik.  

Regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om begränsningar i öv-
rigt av de sökbegrepp som får användas. 

                                      
Denna lag träder i kraft den 31 januari 2011. 

 
 
                                                      
6 Senaste lydelse 2005:1195. 
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3 Arbetsmarknad och arbetsliv 

3.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar områdena Arbetsmark-
nad och Arbetsliv. Området Arbetsmarknad 
består i huvudsak av matchning av arbetssökande 
och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska pro-
gram, arbetslöshetsförsäkringen, lönegarantier-
sättning, Europeiska socialfonden samt myndig-
heterna Arbetsförmedlingen, Rådet för Europe-
iska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet), 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
(IAF) och Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering (IFAU). Området Arbetsliv omfat-
tar arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning samt 
myndigheterna Arbetsmiljöverket, Arbetsdom-
stolen, Statens nämnd för arbetstagares uppfin-
ningar, ILO-kommittén och Medlingsinstitutet. 

3.2 Utgiftsutveckling 

Utgifterna redovisas här i en jämförelse med 
utfallen för 2008 och 2009 samt de beräknade 
utgifterna i budgetpropositionen för 2010 och 
2010 års ekonomiska vårproposition.  

Utgifterna har ökat till följd av det kraftigt 
försämrade arbetsmarknadsläget 2008 och 2009. 
Läget har dock inte blivit fullt så allvarligt som 
befarades och återhämtningen på arbetsmarkna-
den sker snabbare än väntat. Det innebär att ut-
giftsökningen har begränsats 2010 och att utgif-
terna därefter årligen beräknas minska. 

Mellan 2008 och 2009 steg utgifterna med 
12 853 miljoner kronor, enligt nuvarande indel-
ning av utgiftsområdet. Inom området Arbets-
marknad, som fram till och med 2008 beräk-
nades under dåvarande utgiftsområde 13 Arbets-

marknad, var ökningen 13 011 miljoner kronor 
för i huvudsak arbetslöshets- och lönegarantier-
sättning samt arbetsmarknadspolitiska program. 
Inom området Arbetsliv var dock utgifterna 158 
miljoner kronor lägre på grund av tidigare beslu-
tade besparingar på Arbetsmiljöverket samt av 
att Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinsti-
tutet har upphört. 

För 2010 beräknas utgifterna stiga med 
10 489 miljoner kronor jämfört med 2009. Arbets-
förmedlingens förvaltningskostnader, arbetslös-
hetsersättning, de arbetsmarknadspolitiska pro-
grammen och Europeiska socialfonden står för i 
princip hela ökningen. På tilläggsbudget i sam-
band med 2010 års ekonomiska vårproposition 
anvisades 100 miljoner kronor till utgiftsområdet 
för bidrag till sommarjobb för skolungdomar. 
Jämfört med anvisade medel i statsbudgeten för 
2010 antas dock utfallet för utgiftsområdet bli 
17 375 miljoner kronor lägre. Jämfört med den 
beräknade anslagsnivån i budgetpropositionen 
för 2010 beräknas utgifterna bli 23 893 miljoner 
kronor lägre 2011 och 29 028 miljoner kronor 
lägre 2012. 

Reformerna för att arbetsmarknadspolitiken 
ska anpassas till arbetsmarknadsläget beräknas 
höja utgifterna med 1 162 miljoner kronor 2011, 
443 miljoner kronor 2012, 269 miljoner kronor 
2013 och 77 miljoner kronor 2014 (se avsnitt 
4.6.1). En ökning sker även med 242 miljoner kro-
nor 2011, 451 miljoner kronor 2012 samt 530 mil-
joner kronor per år 2013 och 2014 för reformen 
om vissa nyanländas etablering på arbetsmark-
naden (se avsnitt 4.6.4). Utgiftsområde 13 Integ-
ration och jämställdhet minskas med motsvaran-
de belopp. Med anledning av reformen sker där-
utöver en ökning med 3,5 miljoner kronor per år 
för att det huvudsakliga ansvaret för arbetet med 
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bosättning överförs från Migrationsverket till 
Arbetsförmedlingen. Utgiftsområde 8 Migration 
minskas med motsvarande belopp. Förstärk-
ningen av stödet för instegsjobb ökar utgifts-
området med 50 miljoner kronor från och med 
2011 (se avsnitt 4.6.4). Vidare genomförs inom 
statsförvaltningen ett e-förvaltningsprojekt som 
förväntas leda till samordningsvinster vilket 
innebär att utgifterna för utgiftsområdet minskar 
med 10 miljoner kronor 2014. 

Jämfört med 2010 års ekonomiska vårproposi-
tion minskar utgifterna med 7 344 miljoner kro-
nor 2010, 10 340 miljoner kronor 2011, 9 082 mil-
joner kronor 2012, 7 088 miljoner kronor 2013 
och 4 492 miljoner kronor 2014. Detta förklaras 
av en lägre arbetslöshet, färre deltagare i arbets-
marknadspolitiska program samt lägre genom-
snittliga utgifter inom jobb- och utvecklings-
garantin. 

 
 
 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat
2014 

Anslag inom området Arbetsmarknad 2 59 954 87 790 70 418 68 922 63 333 59 137 56 382

Anslag inom området Arbetsliv 3 666 693 690 710 721 725 740

Totalt för utgiftsområdet 60 620 88 483 71 108 69 632 64 055 59 862 57 122

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
2 Utfall 2009 inkluderar det under budgetåret 2008 uppförda anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000–2006. 
3 Utfall 2009 inkluderar det under budgetåret 2008 uppförda anslaget 23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet. 
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Följande tabell beskriver de förändringar som 
förklarar den nya ramnivån för utgiftsområdet 
jämfört med vad som ursprungligen anvisades i 
statsbudgeten för 2010. En närmare redovisning 
sker under avsnitten 4.7 och 5.7. 

 
Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 88 358 88 358 88 358 88 358

Förändring till följd av:    

Pris- och löne-
omräkning 2 33 99 195 358

Beslut 1 325 1 097 -295 -659

Övriga makroekono-
miska förutsättningar -20 360 -26 008 -28 923 -31 436

Överföring till andra 
utgiftsområden 3 

-1 

 

-1 

 

-1 

 

-1

Övrigt 4 277 509 527 501

Ny ramnivå 69 632 64 055 59 862 57 122
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med 
summan. 
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Överföring till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 
utgiftsområde 24 Näringsliv.  
4 Ny budgeteringsprincip för anslag 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för 
perioden 2007–2013, övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av 
myndigheternas förvaltningsutgifter samt beräknade samordningsvinster genom 
tt e-förvaltningsprojekt inom statsförvaltningen. e

 
 

Tabell 3.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 61 410 

Verksamhetskostnader 2 8 199 

Investeringar 3 23 

Summa ramnivå 69 632 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetskostnader avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

 
Den realekonomiska fördelningen av ramen för 
utgiftsområdet visar hur anvisade medel beräk-
nas användas. Fördelningen baseras på utfall 2009 
samt kända förändringar av anslagens använd-
ning. Huvuddelen är transfereringar i form av 
bidrag till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, 

utvecklingsersättning och lönesubventioner till 
arbetsgivare. 

3.3 Skatteutgifter 

Statens stöd inom utgiftsområdet redovisas i 
huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid 
sidan av dessa stöd finns det även stöd på stats-
budgetens inkomstsida i form av avvikelser från 
en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Av-
vikelser från en likformig beskattning utgör en 
skatteförmån om t.ex. en grupp av skattskyldiga 
omfattas av en skattelättnad. Dessa skatteutgif-
ter påverkar statsbudgetens saldo och kan därför 
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. 
Utgifterna för Personalvård hänförs till området 
Arbetsliv och resterande till området Arbets-
marknad. De sistnämnda ska dock inte ses som 
specifika medel inom arbetsmarknadspolitiken 
eftersom det handlar om generella efterfråge-
stimulerande åtgärder och rörlighetsstimulanser 
för redan anställda. En utförlig beskrivning av 
skatteutgifterna finns i regeringens skrivelse 
Redovisning av skatteutgifter (skr. 2009/10:195) 
där det även ges en förklaring till respektive skat-
teutgift. Nedan redovisas nettoberäknade skatte-
utgifter som kan hänföras till utgiftsområdet. 

 
Tabell 3.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 14 
Arbetsmarknad och arbetsliv, netto  
Miljoner kronor 

 2010 2011 

Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt 
arbete, dubbel bosättning och hemresor 

840 
 

860
 

Avdrag för resor till och från arbetet 5 120  5 250  

Avdrag för inställelseresor – 1 –  

Förmån av resa vid anställningsintervju –  –  

Förmån av utbildning vid personalavveckling m.m. –  –  

Personalvård –  –  

Avdrag för kostnader för resor till och från arbetet –  –  

Nedsättning av egenavgifter för personer som vid 
årets ingång inte har fyllt 26 år 70  80  

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer 
som vid årets ingång inte har fyllt 26 år 13 480  13 840  

Skattereduktion för hushållsarbete 8 500  6 100  

Nystartsjobb 2 620  2 980  

Totalt för utgiftsområdet 30 630 29 110  
1 Skatteutgiften kan inte beräknas. 
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3.4 Utvecklingen på 
arbetsmarknaden 

Under perioden 2006–2008 ökade antalet syssel-
satta medan antalet arbetslösa minskade. Denna 
utveckling bröts dock hösten 2008, då den 
internationella finanskrisen ledde till en snabb 
försämring på arbetsmarknaden. År 2009 präg-
lades av en stigande arbetslöshet och en sjun-
kande sysselsättning. Situationen på arbetsmark-
naden försämrades mer för män än för kvinnor, 
vilket förklaras av att den mansdominerade till-
verkningsindustrin drabbades hårdare av krisen 
än andra branscher. Regionala skillnader i 
branschstruktur har bidragit till att lågkonjunk-
turen påverkat arbetsmarknaden i olika grad i 
olika delar av landet. Ungdomar har emellertid 
drabbats särskilt hårt under lågkonjunkturen 
oavsett region. 
 
Figur 3.1 Samband på arbetsmarknaden 2009 (15–74 år) 
(Inom parantes anges förändringen jämfört med 2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anm.: På grund av avrundningar summerar inte alltid olika undergrupper till 
närmast ovanstående grupp. 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 

 
Totalt sett minskade antalet nyanmälda lediga 
platser till Arbetsförmedlingen under 2009 jäm-
fört med 2008, även om minskningen avtog i 
slutet av året. Det stora antalet varsel om upp-
sägning i början av året bidrog till att det totala 
antalet varsel under 2009 ökade, trots att antalet 
varsel minskade markant under det andra halv-
året 2009.  

Under första halvåret 2010 stabiliserades 
arbetsmarknaden och flera indikatorer pekar nu 
på en mer positiv utveckling. 

Sysselsättning 

Antalet sysselsatta (15–74 år) uppgick enligt 
Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersök-
ning (AKU) till 4 499 000 personer under 2009, 
vilket var en minskning med 94 000 personer 
jämfört med 2008. Sysselsättningsminskningen 

mattades dock av i slutet av året. Minskningen av 
antalet sysselsatta var dubbelt så stor bland män 
som bland kvinnor, vilket sannolikt beror på att 
den mansdominerade tillverkningsindustrin 
drabbades hårdare än andra branscher av den 
ekonomiska nedgången.  

 
Tabell 3.5 Antal sysselsatta och sysselsättningsgrad 
(15-74 år) 2009 
Tusental och procent 

 Antal Förändring 
jämfört 

med 20081 

Andel av 
befolk-
ningen 

Förändring 
jämfört 

med 20082 

Totalt 4 499 -94 64,7 -2,1 

Kvinnor 2 140 -31 62,2 -1,6 

Män 2 359 -63 67,1 -2,5 

Unga (15–24 år) 468 -37 38,0 -3,8 

Utrikes födda 639 -6 56,2 -1,9 
1 Tusental. 
2 Procentenheter. 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 

 
Sysselsättningsgraden, dvs. andelen sysselsatta av 
befolkningen (15–74 år), uppgick till 64,7 procent 
under 2009 och var högre bland män (67,1 pro-
cent) än bland kvinnor (62,2 procent). Sysselsätt-
ningsgraden minskade med 2,1 procentenheter 
jämfört med 2008. Antalet tillsvidareanställda 
minskade med 49 000 personer (-1,4 procent) 
mellan 2008 och 2009, medan antalet tidsbe-
gränsat anställda minskade med 48 000 personer 
(-7,3 procent) under samma period.  

Befolkningen
6 955 000 (+76 000)

I arbetskraften
4 907 000 (+9 000)

Arbetslösa
408 000 (+104 000)

Ej i arbetskraften
2 048 000 (+66 000)

Sysselsatta
4 499 000 (-94 000)

I arbete
3 785 000 (-104 000)

Tillfällig frånvaro
714 000 (+10 000)

Befolkningen
6 955 000 (+76 000)

I arbetskraften
4 907 000 (+9 000)

Arbetslösa
408 000 (+104 000)

Ej i arbetskraften
2 048 000 (+66 000)

Sysselsatta
4 499 000 (-94 000)

I arbete
3 785 000 (-104 000)

Tillfällig frånvaro
714 000 (+10 000)

Det försämrade arbetsmarknadsläget har 
drabbat ungdomar särskilt hårt, vilket delvis kan 
förklaras av att unga ofta har en svag förankring på 
arbetsmarknaden med tillfälliga arbeten eller be-
gränsad anställningstid. Bland ungdomar (15–24 
år) uppgick antalet sysselsatta under 2009 till 
468 000 personer, vilket var en minskning med 
37 000 personer jämfört med 2008. Sysselsätt-
ningsgraden bland unga uppgick till 38,0 pro-
cent, vilket var en minskning med 3,8 procent-
enheter jämfört med 2008. 

Antalet sysselsatta utrikes födda uppgick till 
639 000 under 2009. Jämfört med 2008 var an-
talet i stort sett oförändrat. Andelen sysselsatta i 
den utrikes födda befolkningen (15–74 år) min-
skade dock, vilket beror på att den utrikes födda 
befolkningen samtidigt ökade. Sysselsättnings-
graden minskade framför allt bland utrikes födda 
män. Sysselsättningen bland utrikes födda har 
inte minskat lika mycket under denna som under 
tidigare lågkonjunkturer. En av förklaringarna 
till detta kan vara att utrikes födda i större ut-
sträckning än inrikes födda är sysselsatta i 
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branscher som inte drabbats lika hårt av den 
ekonomiska krisen.  

Sysselsättningsminskningen avtog under 
slutet av 2009 och början av 2010. Under det 
andra kvartalet 2010 ökade antalet sysselsatta 
med 30 000 personer jämfört med samma kvartal 
2009. Männen stod för hela sysselsättnings-
ökningen.  

Arbetslöshet 

Till följd av det försämrade arbetsmarknadsläget 
ökade antalet arbetslösa kraftigt under 2009. 
Antalet arbetslösa (15–74 år) uppgick till 
408 000 personer under 2009, vilket var en ök-
ning med 104 000 personer jämfört med 2008. 
Ökningen var mer än dubbelt så stor bland män 
som bland kvinnor. Av samtliga arbetslösa var 
cirka en fjärdedel heltidsstuderande som sökte 
arbete. 

 
Tabell 3.6 Antal arbetslösa och relativ arbetslöshet 
(15-74 år) 2009 
Tusental och procent 

 Antal Förändring 
jämfört med 

2008 1 

Andel av 
arbets-
kraften  

Förändring 
jämfört med 

20082 

Totalt 408 104 8,3 2,1 

Kvinnor 186 33 8,0 1,4 

Män 222 70 8,6 2,7 

Unga (15–24 år) 156 28 25,0 4,8 

Utrikes födda 114 27 15,1 3,1 
1 Tusental. 
2 Procentenheter. 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 

 
Arbetslösheten uppgick till 8,3 procent under 
2009, vilket var en ökning med 2,1 procenten-
heter jämfört med 2008. Den relativa arbetslös-
heten ökade både bland kvinnor och män och i 
samtliga åldersgrupper.  

Antalet arbetslösa ungdomar (15–24 år) ökade 
med 28 000 till 156 000 personer och den relativa 
arbetslösheten bland unga uppgick till 25,0 pro-
cent, vilket motsvarar en ökning med 4,8 procent-
enheter jämfört med 2008. Ökningen skedde främst 
bland ungdomar i åldersgruppen 20–24 år. Hel-
tidsstuderande som sökte arbete utgjorde 40 pro-
cent av samtliga arbetslösa ungdomar (15–24 år). 

Antalet arbetslösa utrikes födda uppgick till 
114 000 under 2009, vilket var en ökning med 
27 000 personer jämfört med 2008. Det motsva-
rar 15,1 procent av den utrikes födda arbetskraft-

en (15–74 år) och var en ökning med 3,1 pro-
centenheter jämfört med föregående år.  

Den negativa utvecklingen av arbetslösheten 
stannade av under det första halvåret 2010. 
Under det andra kvartalet 2010 uppgick antalet 
arbetslösa till 467 000, vilket inte var någon 
statistiskt säkerställd förändring jämfört med 
motsvarande kvartal 2009. Den relativa arbets-
lösheten uppgick till 9,3 procent under det andra 
kvartalet 2010, vilket också var oförändrat på 
årsbasis. 

Arbetskraftsdeltagande 

Arbetskraften utgörs av personer som antingen 
är sysselsatta eller arbetslösa. År 2009 deltog 
4 907 0000 personer i arbetskraften (15–74 år), 
vilket var i stort sett oförändrat jämfört med 
2008. 

 
Tabell 3.7 Antal personer i arbetskraften och 
arbetskraftsdeltagande (15–74 år) 2009  
Tusental och procent 

 Antal Förändring 
jämfört med 

20081 

Andel av 
befolk-
ningen 

Förändring 
jämfört med 

20082 

Totalt 4 907 9 70,6 -0,6 

Kvinnor 2 326 2 67,6 -0,7 

Män 2 581 7 73,4 -0,6 

Unga (15–24 år) 624 -9 50,7 -1,7 

Utrikes födda 753 33 66,2 0,1 
1 Tusental. 
2 Procentenheter. 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 

 
Arbetskraftsdeltagandet, dvs. arbetskraftens stor-
lek i förhållande till befolkningen, uppgick till 
70,6 procent, vilket motsvarade en minskning 
med 0,6 procentenheter jämfört med 2008. 
Arbetskraftdeltagandet minskade både bland 
kvinnor och män. Arbetskraftsdeltagandet bland 
unga (15–24 år) minskade mer än bland befolk-
ningen som helhet medan arbetskraftsdeltagandet 
var i stort sett oförändrat bland utrikes födda.  

Arbetskraftsdeltagandet föll relativt kraftigt 
till följd av den internationella ekonomiska 
krisen men minskningen stannade av i slutet av 
2009. Under det andra kvartalet 2010 uppgick 
arbetskraftsdeltagandet till 71,6 procent, vilket 
var i stort sett oförändrat jämfört med mot-
svarande kvartal 2009. 
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Personer utanför arbetskraften 

Antalet personer utanför arbetskraften (15–74 år) 
uppgick under 2009 till 2 048 000, vilket var en 
ökning med 66 000 personer jämfört med 2008. 
Antalet personer utanför arbetskraften ökade 
något mer bland kvinnor än bland män.  

Antalet personer utanför arbetskraften ökade i 
samtliga åldersgrupper, förutom i gruppen 55–64 
år där antalet minskade. Den största relativa 
ökningen skedde i åldersgrupperna 15–24 år 
(+5,9 procent) och 25–34 år (+7,0 procent). 
Antalet utrikes födda utanför arbetskraften öka-
de med 14 000 personer eller 3,8 procent jämfört 
med 2008. Det kan jämföras med befolkningen 
som helhet, i vilken antalet personer utanför 
arbetskraften ökade med 3,3 procent. 

Vid en uppdelning av personer utanför arbets-
kraften efter huvudsaklig verksamhet framgår att 
antalet pensionärer ökade med 33 000 jämfört 
med 2008, vilket förklaras av att många personer 
födda på 1940-talet gick i pension 2009. Antalet 
sjuka utanför arbetskraften minskade (-20 000) 
och antalet heltidsstuderande ökade (+28 000) 
jämfört med 2008.  

Antalet personer utanför arbetskraften ökade 
något (+26 000) under det andra kvartalet 2010 
jämfört med samma period 2009 och uppgick till 
1 992 000 personer. Ökningen skedde enbart bland 
kvinnor och främst i åldersgruppen 65–74 år. 

Konjunkturberoende program 

Det försämrade läget på arbetsmarknaden och 
regeringens särskilda satsningar för att möta 
nedgången på arbetsmarknaden har bidragit till 
en ökning av antalet personer i konjunkturbero-
ende program. I genomsnitt deltog 127 000 per-
soner per månad i dessa program under 2009, vil-
ket var en ökning med 42 500 personer jämfört 
med 2008. Andelen kvinnor uppgick till 46 pro-
cent. Under 2009 ökade antalet deltagare i jobb- 
och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för 
ungdomar kraftigt och deltagarna i dessa garan-
tier utgjorde 72 procent av alla programdeltagare 
under 2009. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 3.8 Genomsnittligt antal deltagare i konjunktur-
beroende program per månad 2009 

Antal 
2009 

Förändring jämfört 
med 2008 

Program med aktivitetsstöd 120 700 49 900 

Arbetsmarknadsutbildning 4 400 -300 

Arbetspraktik 9 100 7 700 

därav praktisk kompetensutveckling 1 500 1 500 

därav prova-på-platser 600 400 

Förberedande insatser 12 900 2 700 

därav aktiviteter inom vägledning/platsförmedling 700 400 

därav arbetslivsinriktad rehabilitering 9 900 2 200 

därav förberedande utbildning 2 000 0 

därav fördjupad kartläggning och vägledning 200 100 

Jobbgarantin för ungdomar 34 700 23 700 

Jobb- och utvecklingsgarantin 57 200 15 900 

därav fas 3 3 900 3 900 

Stöd till start av näringsverksamhet 2 300 200 

Projekt med arbetsmarknadspolitisk 
inriktning 100 0 

Anställningsstöd1 6 700 -7 400 

därav instegsjobb 2 400 1 200 

därav särskilt anställningsstöd 4 300 -1 600 

Konjunkturberoende program 127 400 42 500 

Nystartsjobb 19 300 3 300 

Anm. Observera att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin 
för ungdomar kan delta i övriga program inom ramen för garantierna. Deltagarna 
redovisas dock endast under respektive garanti. 
1 Den stora minskningen av anställningsstöd beror främst på att tidigare former 
av anställningsstöd har upphört. 
Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Under första halvåret 2010 har programdeltagan-
det fortsatt att öka på årsbasis. Under andra kvar-
talet 2010 deltog i genomsnitt 187 000 personer i 
konjunkturberoende program varje månad, vilket 
var en ökning med 66 000 personer eller 55 pro-
cent jämfört med samma period föregående år.  

Nyanmälda lediga platser 

Den andel av samtliga lediga platser som anmäls 
till Arbetsförmedlingen varierar positivt med 
konjunkturen, vilket innebär att andelen ökar i 
hög- och minskar i lågkonjunktur. En orsak är 
sannolikt att arbetsgivare, då konjunkturen vän-
der uppåt och konkurrensen om arbetskraften 
ökar, använder fler kanaler för att hitta lämpliga 
personer och då i större utsträckning vänder sig 
till Arbetsförmedlingen. Under 2009 uppgick 
Arbetsförmedlingens andel av samtliga lediga 
platser till 31 procent. Trots att antalet nyanmäl-
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da lediga platser till Arbetsförmedlingen inte 
motsvarar alla vakanser utgör platsantalet en bra 
indikator på konjunkturläget.  

I samband med att arbetsmarknadsläget för-
sämrades under hösten 2008 minskade antalet 
nyanmälda lediga platser märkbart. Under 2009 
anmäldes totalt 409 000 nya platser till Arbets-
förmedlingen, vilket var 200 000 färre än under 
2008. Nedgången var, relativt sett, störst inom 
verkstadsindustrin och transportnäringen. Ut-
vecklingen vände under senare delen av 2009 och 
i början av 2010 ökade antalet nyanmälda platser 
på årsbasis. Denna trend fortsatte även under det 
andra kvartalet 2010, då 138 000 nya platser 
anmäldes till Arbetsförmedlingen. Det var en 
ökning med närmare 42 000 platser jämfört med 
andra kvartalet 2009.  

Varsel om uppsägning 

Antalet varsel om uppsägning ökade i snabb takt 
under hösten 2008, framför allt under det fjärde 
kvartalet, för att sedan ligga kvar på en hög nivå 
under början av 2009 innan antalet varsel sedan 
minskade markant. Totalt sett uppgick antalet 
varsel  om  uppsägning  till  115 000  under  2009, 

vilket var en ökning med 19 000 jämfört med 
2008. Mer än hälften av det totala antalet varsel 
under 2009 lades emellertid under årets fyra 
första månader. Antalet varsel fortsatte att 
minska på årsbasis under hela första halvåret 
2010.  

Sammanfattande bedömning 

Sverige är nu på väg ut ur krisen och det finns 
tydliga tecken på att arbetsmarknaden är på väg 
att stabiliseras och att sysselsättningen ånyo 
ökar. Regeringens bedömning är därför att 
arbetsmarknaden har börjat återhämta sig under 
2010, om än från en låg nivå, för att därefter 
förbättras successivt under de kommande åren. 
Läget på arbetsmarknaden är dock fortfarande 
bekymmersamt och lågkonjunkturen har drab-
bat ungdomar särskilt hårt. Det råder dock stor 
osäkerhet om hur konjunkturen kommer att 
utvecklas framöver. Se förslag till statsbudget, 
finansplan m.m., avsnitten 5.2.1–5.2.3, Arbets-
marknad, löner och inflation, för regeringens 
prognos avseende utvecklingen på arbets-
marknaden. 
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4 Arbetsmarknad 

4.1 Omfattning 

Området Arbetsmarknad består i huvudsak av 
matchning av arbetssökande och lediga jobb, 
arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshets-
försäkringen, lönegarantiersättning, Europeiska 
socialfonden samt myndigheterna Arbetsför-
medlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i 
Sverige (Svenska ESF-rådet), Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).  

4.2 Utgiftsutvecklingen 

Utgifterna ökade från 2008 till 2009 med 
13 011 miljoner kronor, främst under anslagen 
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivi-
tetsstöd, 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska 
program och insatser samt 1:11 Bidrag till löne-
garantiersättning. Innevarande år beräknas det 
ske en ökning med 10 464 miljoner kronor i 
huvudsak under anslagen 1:1 Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader, 1:2 Bidrag till arbetslöshets-
ersättning och aktivitetsstöd samt 1:3 Kostnader 
för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. 
Anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspoli-
tiska program och insatser har ökats med 100 mil-
joner kronor på tilläggsbudget i samband med 
2010 års ekonomiska vårproposition. I jämförel-
se med anvisade medel i statsbudgeten för 2010 
antas dock utfallet för området bli 17 372 miljo-
ner kronor lägre och även väsentligt lägre 2011  

och 2012 än de beräknade anslagsnivåerna i 
budgetpropositionen för 2010. 

Anpassningen av arbetsmarknadspolitiken till 
det nya arbetsmarknadsläget beräknas öka utgif-
terna med 1 162 miljoner kronor 2011, 443 mil-
joner kronor 2012, 269 miljoner kronor 2013 
och 77 miljoner kronor 2014 (se avsnitt 4.6.1). 
Ökningarna sker under anslagen 1:1 Arbetsför-
medlingens förvaltningskostnader, 1:2 Bidrag till 
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt 1:3 
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser. Anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens för-
valtningskostnader föreslås höjas med 245 miljo-
ner kronor 2011 till följd av reformen om vissa 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden (se 
avsnitt 4.6.4). Anslagsökningen beräknas där-
efter uppgå till 454 miljoner kronor 2012 samt 
534 miljoner kronor 2013 och 2014 (se avsnitt 
4.6.4). Vidare ökas anslaget 1:3 Kostnader för 
arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 
50 miljoner kronor från och med 2011 till följd 
av en förstärkning av stödet för instegsjobb (se 
avsnitt 4.6.4). 

Utgifterna för området beräknas dock bli 
7 319 miljoner kronor lägre 2010, 10 340 mil-
joner kronor lägre 2011, 9 086 miljoner kronor 
lägre 2012, 7 084 miljoner kronor lägre 2013 och 
4 494 miljoner kronor lägre 2014 jämfört med 
2010 års ekonomiska vårproposition. Detta för-
klaras främst av att arbetslösheten och antalet 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 
successivt förväntas minska samt av lägre 
genomsnittliga utgifter inom jobb- och utveck-
lingsgarantin.
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Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsmarknad 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag 

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 4 893 5 980 5 931 5 931 5 971 6 134 6 267

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 32 939 53 706 40 323 36 936 31 441 27 531 25 312

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 4 399 8 125 7 318 7 396 7 005 6 614 6 046

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 13 887 15 215 14 225 16 089 16 331 16 314 16 383

1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 99 106 105 103 109 111 114

1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 632 1 095 1 023 1 346 1 562 1 576 1 334

1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 26 27 27 27 28 28 29

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 54 55 55 56 56 57 58

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 50 52 52 52 53 54 55

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 8 8 8 8 8 8 8

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 2 964 3 420 1 350 976 768 709 776

2008 13 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000–2006 4 0 0 0 0 0 0

Summa Arbetsmarknad 59 954 87 790 70 418 68 922 63 333 59 137 56 382

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
 

4.3 Mål 

 
4.3.1 Målet för arbetsmarknadspolitiken 

Målet för området Arbetsmarknad är att in-
satserna ska bidra till en väl fungerande arbets-
marknad. Arbetsmarknadspolitiken ska verka för 
att:  

– förbättra matchningen mellan dem som 
söker arbete och dem som söker arbets-
kraft,  

– stadigvarande öka sysselsättningen på lång 
sikt, och  

– säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen 
fungerar som en omställningsförsäkring.  

 
Resurserna ska tydligt prioriteras och inriktas 
mot matchning mellan arbetssökande och lediga 
jobb samt mot dem som står långt från arbets-
marknaden. Den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten ska utföras effektivt. Uppföljning och 
utvärdering ska utvecklas och prioriteras inom 
berörda myndigheter. 

 

4.3.2 EU:s integrerade riktlinjer för 
tillväxt och sysselsättning 

Varje år antar EU sysselsättningsriktlinjer som 
ska ligga till grund för medlemsländernas natio-
nella sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik. 
Sysselsättningsriktlinjerna för 2009 utgjorde, 
jämte de allmänna ekonomiska riktlinjerna, en 
integrerad del av riktlinjerna för tillväxt och 
sysselsättning inom den s.k. Lissabonstrategin.  

Sysselsättningsriktlinjerna anger att medlems-
ländernas nationella åtgärder ska syfta till att 
uppnå full sysselsättning, förbättra kvaliteten 
och produktiviteten i arbetet samt öka graden av 
social och territoriell sammanhållning. EU:s 
gemensamma sysselsättningsmål inför 2010 är 
att sysselsättningsgraden ska uppgå till 70 pro-
cent i hela befolkningen samt 60 procent bland 
kvinnor och 50 procent bland personer i åldern 
55–64 år. I arbetet för att uppnå dessa över-
gripande mål lyfts i riktlinjerna tre prioriterade 
områden fram varav det första är att få in och 
behålla fler människor på arbetsmarknaden, det 
andra är att öka arbetskraftsutbudet och moder-
nisera de sociala trygghetssystemen och det 
tredje  är att förbättra arbetstagares och företags 
anpassningsförmåga samt att öka investeringarna 
i humankapital genom bättre utbildning och 
färdigheter. 

Regeringens långsiktiga inriktning av den eko-
nomiska politiken för tillväxt och sysselsättning 
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ligger väl i linje med den europeiska sysselsätt-
ningsstrategins övergripande mål. Insatserna 
inom arbetsmarknadspolitiken ska bidra till en 
väl fungerande arbetsmarknad och, därigenom, 
till den ekonomiska politikens huvuduppgifter 
och regeringens mål om att varaktigt öka syssel-
sättningen. Regeringens politik har inriktats på 
att dels stärka arbetsutbudet, dels stärka kon-
kurrenskraften för personer som står långt från 
arbetsmarknaden. 

I början av oktober 2009 presenterade rege-
ringen Sveriges handlingsprogram för tillväxt 
och sysselsättning – uppföljningsrapport 2009 
(skr. 2009/10:34). Rapporten behandlades av 
riksdagen i slutet av 2009 (rskr. 2009/10:148).  

Lissabonstrategin ersätts under 2010 av en ny 
strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 
2020-strategin. 

4.4 Resultat och analys 

Målet för området Arbetsmarknad är att insat-
serna ska bidra till en väl fungerande arbets-
marknad. Insatserna ska bidra till den ekono-
miska politikens huvuduppgift och regeringens 
mål om att varaktigt öka sysselsättningen.  

För att nå målet om en väl fungerande arbets-
marknad ska matchningen förbättras, den stadig-
varande sysselsättningen på sikt öka och arbets-
löshetsförsäkringens roll som omställnings-
försäkring säkerställas.  

Matchningen 

Regeringens långsiktiga sysselsättningspolitik 
fokuserar på åtgärder som stärker utbudet av 
arbetskraft eftersom erfarenheten visar att det är 
utbudet av arbetskraft som på sikt bestämmer 
sysselsättningens storlek. Matchningen mellan 
arbetssökande och lediga platser är därför av 
central betydelse för sysselsättningsutveck-
lingen.  

Regeringen gjorde i 2010 års ekonomiska vår-
proposition bedömningen att regeringens politik 
har bidragit till att arbetsmarknaden är mer flexi-
bel i dag än på 1990-talet. Arbetsmarknadspoliti-
ken innehåller i dag större inslag av incitament 
att söka jobb aktivt, vilket bl.a. bidrar till en 
effektivare matchningsprocess på arbetsmark-
naden.  

Matchningen är Arbetsförmedlingens huvud-
uppgift och omfattar platsförmedling samt upp-
rätthållande av sökaktiviteten. Under 2009 har 
arbetsmarknaden varit besvärlig. Antalet lediga 
platser minskade och antalet arbetssökande 
ökade. Detta resulterade i att fler stod utan jobb 
under längre tid vilket gav en ökad arbetslöshet 
och ett ökat behov av arbetsmarknadspolitiska 
program. Sedan början av 1990-talet har Arbets-
förmedlingens andel av samtliga nyanmälda plat-
ser varierat mellan 27 och drygt 50 procent. Efter 
en avsevärd uppgång under 2006 och 2007 mins-
kade Arbetsförmedlingens marknadsandel kraf-
tigt under hösten 2008. Arbetsförmedlingens 
marknadsandel brukar variera med konjunktu-
ren, varför detta inte är ett mått på matchnings-
effektiviteten. Detta visas bl.a. av att arbetsgivar-
na är nöjda med Arbetsförmedlingens hantering 
av platstillsättningen och anser sig ha fått till-
räckligt med sökande till de lediga platserna samt 
att de arbetssökandes sökaktivitet varit fortsatt 
hög. 

Arbetsförmedlingen intensifierade under 2009 
sitt matchningsarbete med arbetsgivarkontakter 
och rekryteringsmässor i syfte att hitta lediga 
platser som ännu inte anmälts till Arbetsförmed-
lingen. Exempel på detta är s.k. jobbjakter och 
rekryteringskampanjen Jobb till tusen samt 
Stafetten, en information till landets arbetsgivare 
om det rekryteringsbehov som följer av genera-
tionsväxlingen. I Arbetsförmedlingens kund-
undersökning avseende 2009 angav 87 procent av 
de arbetsgivare som anmält en ledig plats till 
Arbetsförmedlingen att de varit nöjda med 
servicen, ett resultat som i stort sett varit oför-
ändrat sedan 2007 och 2008. I samma undersök-
ning angav 88 procent av arbetsgivarna att de fått 
tillräckligt med lämpliga sökande för att kunna 
anställa. Denna andel var högre än under både 
2007 och 2008, då motsvarande siffror uppgick 
till 83 respektive 85 procent. 

Arbetsförmedlingen skriver i årsredovisning-
en för 2009 att det är rimligt att förutsätta att en 
hög sökaktivitet främjar en effektiv matchning. 
Myndigheten konstaterar att sökaktiviteten 
bland de arbetssökande har upprätthållits trots 
att det fanns färre arbeten att söka 2009 än 2008.  

För att kunna bedöma matchningseffektivite-
ten har Arbetsförmedlingen sedan hösten 2008 
etablerat en ny mätmetod genom framtagandet 
av en matchningsindikator som tar hänsyn till 
arbetsmarknadsläget. Enligt Arbetsförmedling-
ens årsredovisning för 2009 har indikatorn visat 
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på en försämrad matchningseffektivitet sedan 
2008. Det är dock svårt att därav dra slutsatsen 
att den faktiska matchningseffektiviteten har 
försämrats eftersom sökaktiviteten bland de 
arbetssökande inte har minskat och arbetsgivar-
nas upplevelse av att de får lämpliga sökande är 
oförändrad. Matchningsindikatorn bör därför 
tolkas med försiktighet och kvaliteten på indika-
torn ses över innan den kan ligga till grund för 
bedömningar avseende huruvida målet för 
matchningsuppdraget har uppnåtts.  

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmed-
lingens arbete med arbetsgivarkontakter (RiR 
2010:6). Riksrevisionen anser att Arbetsförmed-
lingens interna styrning har påverkat arbetet 
med arbetsgivarkontakter i positiv riktning. 
Även om arbetsförmedlarna själva upplever att 
de lägger mer tid på arbetsgivarkontakter i dag 
än tidigare, menar Riksrevisionen dock att andra 
arbetsuppgifter fortfarande tenderar att konkur-
rera ut kontakterna med arbetsgivarna.  

Mot bakgrund av att situationen på arbets-
marknaden är fortsatt besvärlig bedömer rege-
ringen att det är angeläget att matchningen prio-
riteras och att Arbetsförmedlingen även i fort-
sättningen riktar in sig på att nå arbetsgivarna. 

Stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt 

När regeringen tillträdde hösten 2006 var den i 
särklass viktigaste uppgiften att varaktigt öka 
sysselsättningen genom åtgärder som bl.a. mins-
kar arbetslösheten och ökar arbetskraftsdelta-
gandet. En viktig uppgift var också att förbättra 
arbetsmarknadssituationen för grupper med svag 
förankring på arbetsmarknaden. Utöver struktu-
rella reformer infördes en rad tillfälliga åtgärder 
under 2008 och 2009 till följd av den ekono-
miska nedgången. De tillfälliga åtgärderna bidrar 
till att mildra lågkonjunkturens negativa effekter 
i olika delar av landet och till att arbetsmark-
naden kan återhämta sig snabbare. Fokus för 
dessa åtgärder är att dämpa sysselsättningsfallet 
samt förhindra att arbetslösheten ligger kvar på 
en hög nivå under lång tid och att arbetskrafts-
deltagandet minskar. På lång sikt är det dock 
främst de strukturella reformerna som har bety-
delse för sysselsättningens utveckling.  

En förutsättning för att sysselsättningen ska 
öka stadigvarande är att arbetsmarknaden är 
flexibel och att arbetskraften är yrkesmässigt och 
geografiskt rörlig. I syfte att skapa förutsätt-

ningar för detta har flera reformer genomförts. 
Bland annat har omfattande reformer genom-
förts i arbetslöshetsförsäkringen. Vidare bidrar 
Arbetsförmedlingens nya organisation till detta 
genom att det nationella perspektivet har stärkts. 
Arbetsförmedlingen har också fått ett tydligare 
uppdrag att fokusera på matchningsinsatser och 
insatser för att bryta utanförskapet. Regeringen 
gör sammantaget bedömningen att förändringar-
na i Arbetsförmedlingens verksamhet och orga-
nisation bidrar till att stadigvarande öka syssel-
sättningen på sikt. Den djupa lågkonjunkturen 
bedöms dock leda till att åtgärderna kommer att 
få genomslag senare än vad som annars hade 
varit fallet. 

Säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar 
som en omställningsförsäkring 

Det finns ett brett forskningsstöd för att en 
alltför generös arbetslöshetsförsäkring leder till 
ökad arbetslöshet genom att den minskar sök-
aktiviteten och skapar ett tryck uppåt på lönerna.  

Regeringen har genomfört omfattande refor-
mer av arbetslöshetsförsäkringen. Villkoren för 
och nivån på ersättningen har förändrats, liksom 
samordningen mellan arbetslöshetsersättning 
och aktivitetsstöd. Graden av egenfinansiering i 
arbetslöshetsförsäkringen har ökat och avgifter-
na till arbetslöshetskassorna har differentierats. 
Sammantaget har förändringarna ökat drivkraf-
terna för arbetslösa att söka arbete. Regeringen 
gör bedömningen att de genomförda reformerna 
har positiva effekter på den varaktiga sysselsätt-
ningen genom att de har stärkt arbetslöshetsför-
säkringens roll som omställningsförsäkring. 

Arbetsförmedlingen har en mycket viktig roll 
i arbetet med att säkerställa att arbetslöshetsför-
säkringen fungerar som en omställningsförsäk-
ring. Under 2009 har Arbetsförmedlingen bedri-
vit ett arbete för att främja enhetlighet och rätts-
säkerhet i syfte att säkerställa försäkringens roll 
som omställningsförsäkring. Regeringen bedö-
mer att det är viktigt att Arbetsförmedlingen 
fortsatt prioriterar arbetet med arbetslöshets-
försäkringen.
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4.4.1 Arbetsförmedlingen  

Arbetsförmedlingen är sedan januari 2008 en 
sammanhållen myndighet. Reformeringen av 
Arbetsförmedlingen syftade till ökad enhetlig-
het, rättssäkerhet och effektivitet inom myndig-
heten. Ernst & Young fick i uppdrag av Arbets-
marknadsdepartementet att utvärdera den nya 
organisationen och under 2008 lämnades två del-
rapporter om omorganisationen, vilka redovisa-
des i budgetpropositionen för 2010. Under höst-
en 2009 inkom en slutrapport (dnr A2008/660) 
där Ernst & Young bedömer att flera förbätt-
ringar har skett, men att det finns vissa kvarstå-
ende brister och utvecklingsområden inom myn-
digheten, t.ex. att tillse att ledningens beslut och 
prioriteringar får genomslag i hela organisationen. 

Konjunkturförsämringen som började under 
slutet av 2008 och fortsatte under första delen av 
2009 satte djupa spår på arbetsmarknaden, vilket 
visade sig i form av fallande sysselsättning och 
stigande arbetslöshet. Under 2009 har Arbets-
förmedlingen, utöver uppdraget att prioritera 
dem som befinner sig långt från arbetsmark-
naden, även prioriterat resurser till regioner som 
drabbats av stora varsel samt säkerställt att tidiga 
coachningsinsatser kommit till stånd. Vidare ut-
ökades satsningen på praktisk kompetensutveck-
ling och praktikplatser för personer tidigt i en 
arbetslöshetsperiod. Arbetsförmedlingen fick 
också mer resurser både till kompletterande 
aktörer och för att nyrekrytera arbetsförmedlare 
och coacher. 

Arbetsförmedlingen har successivt anpassat 
sin organisation till myndighetens nya uppdrag 
och förutsättningar. Vidare har Arbetsförmed-
lingen under 2009 haft en nationell beredskaps-
organisation för att hantera effekterna av den 
finansiella krisen. Detta arbete har, förutom in-
rättandet av en nationell samordnare på huvud-
kontoret, bestått i att stötta särskilt varseldrab-
bade orter främst genom omfördelning av 
arbetsförmedlare till dessa orter. Dessutom har 
två tillfälliga arbetsförmedlingar etablerats, en på 
Volvo i Göteborg och en i Trollhättan. Resurser 
för att anställa interna jobbcoacher på Arbetsför-
medlingen har fördelats ut till samtliga kontor i 
landet, men de särskilt drabbade orterna har fått 
mer resurser. Arbetsförmedlingen har förvaltat 
medlen för jobbcoacherna centralt, vilket har 
möjliggjort en omfördelning av resurserna i 
landet utifrån ändrade förutsättningar i olika 
arbetsmarknadsregioner. 

Analys och slutsats Arbetsförmedlingen 

Regeringens bedömning är att Arbetsförmed-
lingen under 2009 har genomfört sitt utökade 
uppdrag att även prioritera personer som har en 
kortare inskrivningstid. Detta har bl.a. möjlig-
gjorts genom en anpassning av organisationen. 
Inrättandet av Arbetsförmedlingen som en sam-
manhållen myndighet skedde innan konjunktur-
nedgången drabbade arbetsmarknaden. Rege-
ringen bedömer att omständigheten att myndig-
heten redan då krisen inträffade var omorga-
niserad har bidragit till att underlätta genom-
förandet av regeringens satsningar för att redu-
cera krisens negativa effekter, exempelvis genom 
inrättandet av den nationella beredskapsorgani-
sationen och möjligheten att snabbt omfördela re-
surser till förmån för särskilt drabbade regioner. 

4.4.2 Arbetslöshetsförsäkringen 

Regeringen anser att arbetslöshetsförsäkringen 
ska fungera som en omställningsförsäkring. 
Sedan regeringen tillträdde hösten 2006 har 
omfattande reformer genomförts inom arbets-
löshetsförsäkringen i syfte att stärka dess roll 
som omställningsförsäkring. 

Genomförda förändringar 2009 

Den 2 mars 2009 infördes regler om bl.a. ränta 
på återkrav av felaktigt utbetald ersättning.  

Den 1 juli 2009 genomfördes flera reformer, 
vilka syftade till att stimulera ny- och återinträde 
i arbetslöshetskassorna. En tillfällig förändring 
av medlemsvillkoret infördes för att öka möjlig-
heten för människor att få inkomstrelaterad er-
sättning i händelse av arbetslöshet. För varje 
medlemsmånad under 2009 fick den som var 
medlem i en arbetslöshetskassa, vid bestämman-
de av medlemsvillkoret, tillgodoräkna sig ytter-
ligare en månad. Kravet på att ha arbetat i viss 
omfattning för att bli medlem i en arbetslös-
hetskassa togs samtidigt bort. Kravet på att ha 
arbetat inom arbetslöshetskassans verksamhets-
område är kvar men det avser inte längre arbete i 
någon bestämd omfattning och det krävs inte 
heller att arbetet omedelbart ska ha föregått 
medlemskapet. Utöver att förändringen bidrar 
till ökad anslutning till arbetslöshetskassorna 
bidrar den också till att förenkla administration-
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en av försäkringen, och till att förenkla situatio-
nen för arbetsgivare då dessa inte behöver lämna 
intyg om viss arbetad tid för arbetstagare som 
söker medlemskap i en arbetslöshetskassa. Vida-
re sänktes arbetslöshetsavgiften med 50 kronor 
per månad och medlem. Marginaleffekten av att 
gå från arbetslöshet till sysselsättning minskar 
därmed eftersom arbetslöshetsavgiften främst 
betalas av sysselsatta medlemmar. 

Den 1 juli 2009 infördes även nya regler för 
arbetslöshetsersättning efter tillfällig frånvaro 
eller frånvaro på deltid. Förändringen innebär att 
den som har arbetat men också varit frånvarande 
kan få socialförsäkringsförmåner tillgodoräknade 
vid beräkningen av arbetslöshetsersättningens 
storlek. De förmåner som kan tillgodoräknas är 
sjuklön och ersättning från Försäkringskassan 
vid tvist om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om 
sjuklön, föräldrapenning, sjukpenning, havande-
skapspenning, rehabiliteringspenning, smitt-
bärarpenning samt ersättning enligt lagen 
(1988:1465) om ersättning och ledighet för när-
ståendevård. Förändringen syftar till att göra det 
mer lönsamt att arbeta jämfört med tidigare då 
den som varit helt frånvarande kunde få högre 
arbetslöshetsersättning än den som varit till-
fälligt frånvarande eller frånvarande på deltid. 

Genomförda förändringar 2010 

Den 1 januari 2010 infördes en tidsgräns för 
ansökan om arbetslöshetsersättning. Den nya 
bestämmelsen innebär att en ansökan om arbets-
löshetsersättning ska göras hos arbetslöshetskas-
san inom nio månader från den sista dagen i den 
tidsperiod som ansökan avser. Tidigare fanns 
ingen tidsgräns i fråga om hur sent en ansökan 
om arbetslöshetsersättning kunde lämnas in.  

Vidare infördes även en skyldighet för arbets-
löshetskassorna att lämna uppgifter om sina 
medlemmar och deras ersättning till Statistiska 
centralbyrån (SCB). Uppgiftsskyldigheten inne-
bär att en arbetslöshetskassa på begäran av SCB 
ska lämna de uppgifter om medlemskap och 
medlemmars ersättning enligt arbetslöshets-
försäkringen som behövs för framställning av 
statistik i enlighet med sådant uppdrag från 
regeringen som syftar till att kartlägga och analy-
sera arbetsmarknaden. Regeringen lämnade ett 
sådant uppdrag till SCB den 14 april 2010 (dnr 
A2010/1106). I juni samma år inkom SCB med 
de efterfrågade uppgifterna till regeringen. 

Vidare gjordes tid då en sökande varit förhind-
rad att arbeta på grund av uppdrag av socialnämn-
den att ta emot barn i familje- eller jourhem 
överhoppningsbar i arbetslöshetsförsäkringen.  

Med anledning av den reformerade sjukskriv-
ningsprocessen genomfördes flera tillfälliga för-
ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid års-
skiftet 2009/10. Syftet var att öka möjligheterna 
för en snabb återgång till arbetslivet för de 
personer vars dagar med sjukpenning eller måna-
der med tidsbegränsad sjukersättning tagit slut. 
Det har bl.a. införts en möjlighet för dem som 
lämnat sjukförsäkringen, och som tidigare varit 
medlemmar i någon arbetslöshetskassa, att upp-
fylla medlemsvillkoret i arbetslöshetsförsäkring-
en på tre månader vid återinträde i en arbetslös-
hetskassa. Vidare har en möjlighet att bestämma 
villkoren för rätten till arbetslöshetsersättning 
utifrån ett förenklat schabloniserat förfarande 
införts för personer som lämnar sjukförsäkring-
en. Därutöver har den överhoppningsbara tiden 
för personer som lämnar sjukförsäkringen för att 
deras dagar med sjukpenning eller månader med 
tidsbegränsad sjukersättning tagit slut förlängts 
från fem till tio år. Sammantaget ökar dessa för-
ändringar möjligheterna för personer som läm-
nat sjukförsäkringen att få arbetslöshetsersätt-
ning eller aktivitetsstöd när de får stöd av 
Arbetsförmedlingen. 

Den 31 maj 2010 genomfördes förändringar i 
arbetslöshetsförsäkringen i syfte att tydliggöra 
under vilka förutsättningar en arbetssökande, 
under tid i arbetslöshet, får fortsätta studier, på 
hel- eller deltid som han eller hon bedrev före 
arbetslösheten, med bibehållen arbetslöshetser-
sättning. 

Den 5 juli 2010 genomfördes förändringar i 
arbetslöshetsförsäkringen som utgör en del av 
regeringens omfattande reformarbete för att 
stärka incitamenten att starta, driva och utveckla 
företag. Syftet med förändringarna är att skapa 
större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken 
samt en ökad likabehandling av företagare och 
anställda i syfte att göra det naturligt, enkelt och 
mer lönsamt att vara företagare. En ny företagar-
definition har införts, där företagarbegreppet 
kopplas till inkomstskattelagen, vilket innebär 
att den verksamhet som bedrivits ska ha varit 
varaktig, självständig och ha bedrivits med vinst-
syfte. Dessutom ska personen, för att betraktas 
som företagare, ha utfört arbete i och ha ett 
väsentligt inflytande över verksamheten. Det har 
även införts en utökad möjlighet att få arbetslös-
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hetsersättning vid tillfälligt uppehåll i närings-
verksamhet. Den tidsperiod som ligger till grund 
för beräkningen av arbetslöshetsersättningen har 
ändrats till det senaste året före arbetslösheten 
eller ett genomsnitt av de två åren före detta. 
Tidigare beräknades ersättningen på ett genom-
snitt av de tre senaste åren. För att stimulera 
övergången från anställning till företagande får 
den som lägger ner sin verksamhet inom 24 må-
nader efter start basera sin ersättning på inkoms-
ter av tidigare anställning. Därutöver infördes en 
ny beräkningsregel för fastställande av dags-
förtjänst för personer som kombinerat anställ-
ning med företagande. Vidare kan den som, under 
minst 12 månader, bedrivit näringsverksamhet 
vid sidan av en heltidssysselsättning, få sin sido-
verksamhet bedömd som bisyssla, oavsett hur 
stora inkomster sidoverksamheten genererat. 

Medlemsutveckling i arbetslöshetskassorna 

I slutet av 2006 hade arbetslöshetskassorna drygt 
3,8 miljoner medlemmar. Under 2007 och 2008 
minskade medlemsantalet med 380 000 respek-
tive 80 000 personer. 

De uppgifter om medlemsutvecklingen som 
SCB lämnade till regeringen i juni 2010 visar att 
det minskade medlemsantalet under 2007 och 
2008 huvudsakligen berodde på ett ökat utflöde 
ur arbetslöshetskassorna men även, till viss del, 
på minskat inflöde.  

Medlemsantalet minskade i alla grupper, men 
uppgifterna från SCB indikerar att personer som 
har en lägre sannolikhet att bli arbetslösa eller 
som skulle klara sig utan inkomster under  en tid 
har lämnat kassorna i större utsträckning än 
andra grupper. Det finns t.ex. en kraftig ökning 
av utflöde bland äldre och bland individer med 
stor nettoförmögenhet. Samtidigt tyder uppgif-
terna på att även personer som har en hög risk 
att bli arbetslösa och som har stort behov av 
ersättning vid arbetslöshet är överrepresenterade 
bland dem som har lämnat arbetslöshetskassor-
na. Det är t.ex. en kraftig ökning av utflödet 
bland personer som varit inskrivna hos Arbets-
förmedlingen eller som haft en mycket låg års-
inkomst. 

Sedan slutet av 2008 har dock antalet med-
lemmar ökat, vilket sannolikt förklaras både av 
det försämrade läget på arbetsmarknaden och av 
de förändringar som har genomförts för att sti-
mulera till ett ökat medlemskap i arbetslöshets-

kassorna. Reformerna som rör personer som 
lämnar sjukförsäkringen har sannolikt också på-
verkat medlemsutvecklingen positivt. I slutet av 
december 2009 hade arbetslöshetskassorna drygt 
3 362 000 medlemmar, vilket var en ökning med 
drygt 38 000 personer på ett år. 

Analys och slutsats arbetslöshetsförsäkringen 

Under föregående mandatperiod har en rad 
förändringar genomförts inom arbetslöshetsför-
säkringen vilka bl.a. avser villkoren för att erhålla 
ersättning, ersättningsnivån samt samordningen 
mellan arbetslöshetsersättning och aktivitets-
stöd. Regeringen gör, mot bakgrund av den 
forskning som finns kring effekterna av arbets-
löshetsförsäkringen, bedömningen att reformer-
na sammantaget har stärkt incitamenten att 
arbeta. De tillfälliga förändringarna i arbetslös-
hetsförsäkringen som riktats till personer vars 
dagar eller månader i sjukförsäkringen tagit slut 
bedöms ha ökat möjligheterna till ersättning för 
dessa personer. Samtidigt har den schablonise-
rade beräkningsgrunden underlättat handlägg-
ningen hos arbetslöshetskassorna. 

4.4.3 Arbetet med att säkerställa att rätt 
ersättning betalas till rätt person i 
rätt tid 

Förtroendet för välfärdssystemen är grundläg-
gande för systemens legitimitet. För att allmän-
heten ska känna förtroende för välfärdssystemen 
krävs att dessa är tillförlitliga. Det innebär att 
den enskilde medborgaren ska få tillgång till de 
ersättningar och bidrag han eller hon har rätt till, 
varken mer eller mindre. Lika viktigt är att 
utbetalningen av dessa ersättningar och bidrag 
sker i tid. 

Arbetslöshetskassornas genomströmningstider 

Tiden en sökande får vänta på ersättning är en 
viktig aspekt i förtroendet för arbetslöshets-
försäkringen som helhet. Det är en fråga som 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 
följer kontinuerligt, bl.a. genom månatlig stati-
stik över arbetslöshetskassornas genomström-
ningstider. Genomströmningstider, enligt IAF:s 
definition, uttrycks i median och avser antalet 
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veckor från den första veckan då en person 
redovisar arbetslöshet på sitt kassakort, och är 
berättigad till arbetslöshetsersättning, till första 
veckan för utbetalning av ersättning. 

Delvis som en följd av den ekonomiska ned-
gången ökade arbetslöshetskassornas genom-
strömningstider under 2009. Mot denna bak-
grund gav regeringen IAF i uppdrag att redovisa 
vilka åtgärder som arbetslöshetskassorna vidtagit 
under sista kvartalet 2009 och första kvartalet 
2010 för att minska de långa genomströmnings-
tiderna. Uppdraget redovisades den 9 augusti 
2010 (dnr A2010/2074). Motsvarande redovis-
ning för helåret 2010 ska göras i IAF:s årsredo-
visning för 2010. 

I rapporten konstateras att genomströmnings-
tid är ett sammansatt begrepp som består både 
av faktorer som arbetslöshetskassan kan påverka 
och av faktorer som ligger bortom arbetslöshets-
kassans kontroll. De längre genomströmnings-
tiderna beror inte enbart på den ekonomiska 
nedgången utan även på förändringar i arbetslös-
hetskassornas stödsystem och på de senaste 
årens regeländringar i arbetslöshetsförsäkringen. 
Dessutom spelar aspekter som arbetslöshetskas-
sans storlek, organisation, interna styrning och 
verksamhetsområde roll för genomströmnings-
tiderna. Det är därmed svårt att dra några gene-
rella slutsatser eller att hitta enhetliga riktlinjer 
för arbetslöshetskassornas genomströmnings-
tider. Samtliga arbetslöshetskassor har dock vid-
tagit åtgärder inom områdena ledning och 
styrning, personal, arbetssätt och rutiner samt 
information i syfte att förkorta genomström-
ningstiderna. 

Arbetsförmedlingens och Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringens arbete med 
kontrollfunktionen 

En av Arbetsförmedlingens viktigaste uppgifter 
är att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen 
fungerar som en omställningsförsäkring. Arbets-
förmedlingen fick 2010 i uppdrag att redovisa 
vilka insatser myndigheten har genomfört och 
planerar att genomföra för att förbättra arbetet 
med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen 
fungerar som en omställningsförsäkring. Upp-
draget som redovisades den 2 augusti 2010 (dnr 
A2010/2046) visar att Arbetsförmedlingen under 
2009 och 2010 har intensifierat arbetet med den 
interna styrningen och kontrollen. En handlings-

plan har tagits fram i syfte att under 2010 och 
2011 öka fokus på kontrollfunktionen för att 
säkerställa att regelverket tillämpas enhetligt och 
för att förbättra uppföljningen av insatser. För 
att uppnå detta har bl.a. lokala handlingsplaner 
för arbetet med arbetslöshetsförsäkringen 
utarbetats och stödmaterial för metoder och 
kvalitetssäkring tagits fram. Detta inkluderar 
även insatser riktade mot externa coacher för att 
tydliggöra deras roll som informationsbärare till 
Arbetsförmedlingen avseende omständigheter 
som påverkar myndighetens bedömning av om 
grundvillkoren är uppfyllda. Vidare har utbild-
ningsinsatser genomförts för chefer och tjänste-
män som ansvarar för underrättelser. 

Myndigheten har också planerat insatser i 
form av stickprovsundersökningar av under-
rättelser, framtagande av fler indikatorer samt 
uppföljningsmodeller för att mäta och följa upp 
kontrollfunktionen samt vidareutveckling av det 
elektroniska informationsutbytet mellan arbets-
löshetskassorna och Arbetsförmedlingen.  

Arbetsförmedlingen ska underrätta arbetslös-
hetskassan när en arbetssökande inte uppfyller 
grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Anta-
let underrättelser är emellertid en trubbig indika-
tor på hur Arbetsförmedlingen arbetar med att 
kontrollera grundvillkoren i arbetslöshetsförsäk-
ringen, eftersom ett stort antal underrättelser 
inte är ett självändamål. Få underrättelser skulle 
kunna vara ett tecken på god regelefterlevnad.  

IAF ska granska Arbetsförmedlingens kont-
rollfunktion. IAF hade under 2009 i uppdrag att 
särskilt analysera Arbetsförmedlingens underrät-
telser till arbetslöshetskassorna om ifrågasatt rätt 
till arbetslöshetsersättning (dnr A2010/1161). 
Rapporten visar att antalet underrättelser har 
minskat markant under perioden 2007–2009, 
vilket kan vara en indikation på att kontroll-
funktionen inte prioriterats på samma sätt som 
tidigare. Det finns, enligt IAF:s tidigare beräk-
ningar, ett mörkertal på drygt 40 procent vad 
gäller uteblivna underrättelser (dnr A2009/1563). 
Mörkertalet indikerar att arbetsförmedlare av 
någon anledning inte skickat en underrättelse till 
arbetslöshetskassan i fyra av tio situationer då en 
underrättelse i normalfallet ska ske.  

Insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar 

IAF hade under 2009 i uppdrag att granska 
arbetslöshetskassornas återkravshantering (dnr 
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A2009/3080). IAF:s granskning visade att 
knappt en procent av den utbetalade ersättning-
en återkrävdes 2008, vilket motsvarar 130 miljo-
ner kronor.  

Mot bakgrund av regeringens målsättning att 
felaktiga utbetalningar inte ska förekomma fick 
IAF i uppdrag att granska arbetslöshetskassornas 
systematiska internkontroll (dnr A2009/3770). 
Granskningen visade att arbetslöshetskassornas 
internkontroll generellt sett var låg. 

Arbetsgivarintyget har en central betydelse, 
både vid prövningen av rätten till och vid kont-
rollen av utbetalningar av arbetslöshetsersätt-
ning. IAF fick därför i uppdrag att granska 
intygets ändamålsenlighet och hantering. IAF:s 
granskning, som inkom den 30 april 2010, visade 
att nästan 70 procent av intygen måste komp-
letteras eller korrigeras (dnr A2010/1329). För-
utom att detta förlänger handläggningstiderna 
innebär det också, enligt IAF, en risk för att 
kontrollen av utbetald ersättning försvåras.  

IAF och Arbetsförmedlingen medverkar i ett 
samverkansuppdrag avseende utvecklingen av 
metoder för och redovisning av arbetet mot fel-
aktiga utbetalningar från välfärdssystemen (se 
vidare Förslag till statsbudget, finansplan m.m., 
avsnitt 12.4). Arbetsförmedlingen fick 2010, i 
uppdrag att redovisa de riskanalyser som genom-
förts under 2009 och 2010 beträffande felaktiga 
utbetalningar och bidragsbrott. I uppdraget in-
gick även att redovisa vilka åtgärder myndighet-
en vidtagit och planerar att vidta mot bakgrund 
av dessa riskanalyser. För att kunna bedöma om-
fattningen av felaktiga utbetalningar och orsaken 
till dessa har myndigheten genomfört en stick-
provsundersökning under hösten 2009. Av den 
framgår att det finns ett utvecklingsbehov avse-
ende systemstöd och metoder. Stickprovsunder-
sökningen visar också att regelefterlevnaden 
måste öka och dokumentationen  förbättras. 
Arbetsförmedlingen har med anledning av detta 
reviderat sina administrativa föreskrifter inom 
området samt utarbetat rutinbeskrivningar och 
handläggarstöd för arbetet med bidragsbrott 
enligt bidragsbrottslagen (2007:612) och lagen 
(2008:206) om underrättelseskyldighet vid fel-
aktiga utbetalningar från välfärdssystemen. En 
särskild funktion, sektionen för felaktiga utbetal-
ningar, har också skapats för att underlätta 
samarbetet på området med andra myndigheter. 

Analys och slutsats av insatser för att säkerställa 
att rätt ersättning betalas till rätt person i rätt tid 

Rätt ersättning till rätt person i rätt tid är en 
förutsättning för allmänhetens förtroende för 
välfärdssystemen.  

IAF:s granskning av arbetslöshetskassornas 
genomströmningstider är en viktig aspekt i den-
na strävan. Mot bakgrund av detta har regering-
en för avsikt att fortsatt följa utvecklingen av 
arbetslöshetskassornas genomströmningstider. 

Regeringen anser att Arbetsförmedlingens 
utvecklingsarbete rörande kontrollfunktionen är 
viktigt, eftersom det syftar till att förbättra myn-
dighetens möjligheter att säkerställa att arbets-
löshetsförsäkringen fungerar som en omställ-
ningsförsäkring. Flera rapporter som IAF lämnat 
under året visar att det finns en förbättrings-
potential i arbetet med kontrollfunktionen inom 
arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen anser där-
för att arbetet med kontrollfunktionen fortsatt 
bör prioriteras.  

Arbetet med att förebygga felaktiga utbetal-
ningar är fortsatt prioriterat. Inom detta område 
finns det, enligt regeringen, stora potentiella vin-
ster av ökade tekniska möjligheter att överföra 
uppgifter mellan olika system samt att utveckla 
fler automatiska kontroller. Regeringen anser att 
Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla 
den interna styrningen och kontrollen är viktigt 
eftersom det kan ge bättre förutsättningar för 
myndighetens arbete mot felaktiga utbetalning-
ar. Även regeringens övergripande arbete med 
regelförenkling kan få positiva effekter inom 
detta område. Regeringen anser att arbetet med 
att säkerställa att utbetalning sker till rätt person 
i rätt tid även fortsättningsvis ska prioriteras, 
liksom arbetet med att motverka bidragsbrott.  

4.4.4 Kompletterande aktörer 

Arbetsförmedlingen har sedan 2007 haft rege-
ringens uppdrag att använda kompletterande 
aktörer som en del av sitt tjänsteutbud. Syftet är 
att göra utbudet av förmedlingstjänster större 
och mer diversifierat för att på så sätt förbättra 
matchningen. För 2008 fick Arbetsförmedlingen 
i uppdrag att upphandla kompletterande arbets-
förmedlingstjänster inom jobb- och utvecklings-
garantin, jobbgarantin för ungdomar och för 
långtidssjukskrivna. I samband med att regering-
en i januari 2009 (prop. 2008/09:97) förstärkte 
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stödet i form av personliga jobbcoacher till per-
soner som nyligen blivit arbetslösa, gav regering-
en Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla 
kompletterande aktörer som ska erbjuda en 
personlig coach till personer som blir arbetslösa. 
Sedan 2009 är coachning därför tillgängligt även 
för arbetslösa som ännu inte deltar i jobb- och 
utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ung-
domar. Arbetsförmedlingen har under 2009 haft 
regeringens uppdrag dels att säkerställa att fler 
lokala mindre aktörer blir en del av myndighe-
tens tjänsteutbud, dels att erbjuda en tredjedel av 
deltagarna i jobbgarantin för ungdomar samt i 
faserna ett och två i jobb- och utvecklingsgaran-
tin upphandlade tjänster eller tjänster som 
kompletterande aktörer varit delaktiga i.  

Enligt Arbetsförmedlingens årsredovisning 
för 2009 har myndigheten under 2009 haft avtal 
med nästan 1 000 kompletterande aktörer och 
totalt har drygt 80 000 arbetslösa tagit del av 
deras tjänster. De mer än 600 små och lokala 
aktörerna stod för 19 procent av den totala 
volymen medan de tio största aktörerna stod för 
40 procent. Cirka 3 300 nyanlända invandrare, 
35 000 ny- och korttidsarbetslösa samt 1 800 per-
soner inom ramen för arbetslivsinriktad rehabi-
litering har erbjudits coachningsinsatser m.m. 
hos kompletterande aktörer.  

Under 2009 tog 29 procent av deltagarna i 
jobb- och utvecklingsgarantins första och andra 
faser och 19 procent av deltagarna i jobbgarantin 
för ungdomar del av tjänster hos kompletterande 
aktörer. Av dem som tagit del av tjänster hos 
kompletterande aktörer var 54 procent män och 
46 procent kvinnor, vilket i stort sett motsvarar 
den könsmässiga fördelningen bland arbetslösa 
inskrivna på Arbetsförmedlingen.  

Enligt Arbetsförmedlingens återrapportering 
den 2 augusti 2010 (dnr A2010/2046) har 
40 procent av de kvarstående inom jobb- och 
utvecklingsgarantin t.o.m. juni 2010 någon gång 
under de senaste två åren deltagit i en insats hos 
en kompletterande aktör. Motsvarande andel 
inom jobbgarantin för ungdomar var 38 procent. 
Av de totalt 970 företag som levererat komplet-
terande förmedlingstjänster kan 650, eller 67 pro-
cent, anses vara lokala småföretag. 

Riksrevisionen bedömer i sin granskning av 
jobb- och utvecklingsgarantin (RiR 2009:22) att 
kompletterande aktörer inte har bidragit till 
jobb- och utvecklingsgarantins effektivitet. Riks-
revisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen 
att utvärdera kompletterande aktörers bidrag till 

garantin samt att se över hur ersättnings-
modellen bör utformas för att förbättra komp-
letterande aktörers incitament att utföra sina 
tjänster med hög kvalitet.  

IAF har följt upp sin granskning av hur 
Arbetsförmedlingen säkerställt sitt ansvar för 
myndighetsutövningen i arbetslöshetsförsäk-
ringen visavi kompletterande aktörer (IAF 
2010:3; dnr A2010/1161). Enligt IAF kvarstår 
vissa brister från tidigare granskning, bl.a. avse-
ende informationsöverföring mellan Arbetsför-
medlingen och de kompletterande aktörerna 
samt hanteringen av personuppgifter hos de 
kompletterande aktörerna efter avslutat uppdrag. 
Enligt Arbetsförmedlingen ska dessa brister ha 
åtgärdats under första halvåret 2010. IAF har 
2010 fått i uppdrag att följa upp och analysera 
hur Arbetsförmedlingens kontrollfunktion säker-
ställts i samarbetet med kompletterande aktörer. 
Uppdraget ska redovisas senast den 15 oktober 
2010. 

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärde-
ring (IFAU) har utvärderat försöksverksam-
heten med kompletterande aktörer i Skåne, 
Östergötland och Västernorrland under perio-
den 2007–2008 (rapport 2009:23). Utvärdering-
en visar att det finns tecken på att de komplette-
rande aktörerna hade nöjdare deltagare och var 
bättre på att förmedla jobb till utrikes födda än 
Arbetsförmedlingen, men att de var något mindre 
bra på att hjälpa ungdomar ur arbetslöshet.  

Enligt en studie om jobb- och utvecklingsga-
rantin som Arbetsförmedlingen presenterade i 
april 2010 (URA 2010:2) finns indikationer på 
att deltagare hos kompletterande aktörer i högre 
grad deltar i aktiviteter och söker jobb samt att 
de har tätare kontakt med sin handledare än del-
tagare i Arbetsförmedlingens egen verksamhet. 

Detsamma har IFAU funnit i sin rapport om 
jobb- och utvecklingsgarantin (rapport 2010:15). 
Enligt rapporten anser deltagarna hos komplet-
terande aktörer att de i högre utsträckning blivit 
bättre på att söka jobb. Trots detta var deltagar-
na hos kompletterande aktörer och hos Arbets-
förmedlingen lika nöjda, enligt IFAU 

Utvärdering av försöksverksamheten för lång-
tidssjukskrivna kommer att presenteras av IFAU 
2011. 
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Analys och slutsats kompletterande aktörer 

Regeringen bedömer att ambitionen om fler och 
lokala aktörer har uppnåtts, medan uppdraget att 
en tredjedel av de inskrivna i faserna ett och två i 
jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgaran-
tin för ungdomar ska få service av kompletteran-
de aktörer inte fullföljdes helt och hållet 2009. 
Arbetsförmedlingen förklarar detta med att en 
större aktör lämnade marknaden och att upp-
handlingar av kompletterande aktörer försenades 
på grund av överklaganden. Arbetsförmedlingen 
har i sin återrapportering i augusti 2010 (dnr 
A2010/2046) ändrat metod för att mäta andelen 
som fått en insats hos en kompletterande aktör. 
Av dem som den 30 juni 2010 kvarstod inom 
jobb- och utvecklingsgarantin respektive jobb-
garantin för ungdomar har mer än en tredjedel 
fått service av kompletterande aktörer under de 
senaste två åren. 

Regeringen anser att det är angeläget med 
fortsatt uppföljning och utvärdering så att verk-
samheten kan förbättras ytterligare. Detta är 
viktigt inte minst mot bakgrund av den lag om 
valfrihet hos Arbetsförmedlingen som trädde i 
kraft den 1 juli 2010. Lagen ger Arbetsförmed-
lingen möjlighet att öka valfriheten för den 
arbetssökande, framför allt vid användningen av 
kompletterande aktörer, t.ex. jobbcoacher. I ett 
valfrihetssystem ges den arbetssökande möjlig-
het att välja den leverantör som han eller hon 
uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten 
bland dem som Arbetsförmedlingen tecknat avtal 
med. På sikt anser regeringen att Arbetsförmed-
lingen i ökad utsträckning bör tillhandahålla val-
frihetssystem i lämpliga arbetsmarknadspolitiska 
verksamheter.  

4.4.5 Jobb- och utvecklingsgarantin 

Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att 
erbjuda personer som varit arbetslösa under lång 
tid individuellt utformade insatser för att de så 
snabbt som möjligt ska få arbete. Vissa av aktivi-
teterna i garantin genomförs i Arbetsförmed-
lingens egen regi, medan andra, efter överens-
kommelse med Arbetsförmedlingen, kan anord-
nas av kompletterande aktörer. De komplette-
rande aktörernas nytänkande och kunskaper för-
väntas bidra till att fler deltagare i jobb- och ut-
vecklingsgarantin snabbare hittar ett arbete. 
Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i 

uppdrag att en tredjedel av deltagarna i faserna 
ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin bör 
erbjudas upphandlade tjänster eller tjänster som 
kompletterande aktörer på annat sätt är ansva-
riga för eller delaktiga i. Under 2009 erbjöds 
29 procent av deltagarna aktiviteter hos komp-
letterande aktörer.  

Under 2009 deltog i genomsnitt 57 000 perso-
ner i garantin varje månad, varav 50 procent var 
kvinnor och 50 procent var män. Andelen utri-
kes födda uppgick under samma period till 
29 procent. Antalet deltagare ökade under första 
halvåret 2010 till i genomsnitt 73 000 personer, 
varav 47 procent var kvinnor och 53 procent var 
män. Till följd av den nedgång på arbetsmarkna-
den som inleddes hösten 2008 väntas antalet 
deltagare i garantin fortsätta att öka fram till 
slutet av 2011. Den 1 januari 2010 infördes en 
möjlighet för Arbetsförmedlingen att anvisa 
personer som deltagit i arbetslivsintroduktionen 
till jobb- och utvecklingsgarantin direkt efter 
introduktionen, vilket ytterligare väntas bidra till 
att antalet deltagare i garantin ökar. Under 2009 
uppgick andelen som hade ett arbete, med eller 
utan stöd, 30 dagar efter att de lämnat garantin 
till 50 procent.  

Under våren 2009 påbörjade de första delta-
garna den tredje fasen av garantin. Sedan dess har 
antalet deltagare i denna fas ökat kontinuerligt 
och uppgick i augusti 2010 till 21 000 personer. I 
den tredje fasen sysselsätts deltagarna hos anord-
nare som kan vara offentliga eller privata arbets-
givare, sociala företag eller ideella organisationer. 
Det finns ingen tidsgräns för hur länge en 
person kan delta i denna fas av garantin. Varje 
sysselsättningsperiod ska pågå en längre tid, 
dock högst två år. Arbetsförmedlingen uppger i 
en återrapportering (dnr A2010/2046) att kom-
munerna och allmännyttiga organisationer är de 
enskilt största anordnarna och svarar för knappt 
30 respektive 25 procent av sysselsättningsplat-
serna. De vanligaste typerna av sysselsättning 
återfinns inom vård/skola/omsorg, administra-
tion, butik/försäljning/service och vaktmästeri. 
Till följd av det ökande antalet deltagare i den 
tredje fasen menar Arbetsförmedlingen att det 
kan bli svårt att erbjuda samtliga deltagare en 
sysselsättning och att detta arbete därför kräver 
fortsatt uppmärksamhet.  

Den 22 juni 2010 förtydligades det i förord-
ningen (2007:414) om jobb- och utvecklings-
garantin att det inom den tredje fasen av garantin 
ska ges utrymme för eget arbetssökande. 
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Omfattningen av det egna arbetssökandet ska 
bestämmas i dialog mellan arbetsförmedlaren 
och den enskilde. 

I april 2010 presenterade Arbetsförmedlingen 
en studie av jobb- och utvecklingsgarantin 
(URA 2010:2), vilken indikerar att deltagare hos 
kompletterande aktörer i högre utsträckning än 
deltagare i Arbetsförmedlingens egen verk-
samhet deltar i aktiviteter, söker jobb och har 
kontakt med sin handledare. Vidare indikerar 
studien att mer än 75 procent av deltagarna, 
oavsett aktör, är nöjda med innehållet i program-
met och att personer som deltar i arbetsplatsför-
lagda aktiviteter i högre utsträckning än övriga 
deltagare upplever aktiviteten som meningsfull 
och anpassad efter det individuella behovet. 
Studien indikerar dock att omfattningen av 
aktiviteterna inom garantin inte når upp till 
regeringens ambition att insatserna ska täcka 
minst 75 procent av den enskildes arbetsutbud 
inom programmet. 

I en återrapportering från Arbetsförmedlingen 
i augusti 2010 (dnr A2010/2046) presenteras en 
undersökning avseende huruvida deltagarna 
ansåg att de aktiviteter som erbjudits inom 
programmet varit anpassade efter deras behov 
eller inte. Av de tillfrågade deltagarna uppgav 
58 procent att aktiviteterna varit mycket eller 
ganska bra anpassade efter deras behov medan 
18 procent uppgav att aktiviteterna varit ganska 
eller mycket dåligt anpassade efter deras behov. 

I Arbetsförmedlingens verksamhetsredovis-
ning 2009 (dnr A2009/2393) redogörs för prob-
lematiken med en hög andel deltagare i jobb- 
och utvecklingsgarantin som saknade registrerad 
aktivitet. Efter en närmare granskning har 
Arbetsförmedlingen konstaterat att begräns-
ningar i handläggarnas möjlighet att registrera 
aktiviteter delvis bidragit till den höga andelen 
deltagare utan registrerad aktivitet. Detta har nu 
enligt Arbetsförmedlingens återrapportering 
(dnr A2010/2046) åtgärdats och andelen som 
saknar registrerad aktivitet har också minskat. 

Analys och slutsats jobb- och utvecklingsgarantin 

Regeringen vill betona att utgångspunkten även 
fortsättningsvis ska vara att deltagarna i jobb- 
och utvecklingsgarantin ska erbjudas individan-
passade aktiviteter och att alla deltagare i 
garantins tredje fas ska erbjudas en sysselsätt-
ning. Samtidigt ser regeringen positivt på att 

Arbetsförmedlingen har påbörjat ett utveck-
lingsarbete av jobb- och utvecklingsgarantin i 
syfte att förbättra kvaliteten i aktiviteterna inom 
programmet och att öka möjligheten att erbjuda 
fler personer arbetsplatsförlagda aktiviteter. 
Trots att det ännu saknas en heltäckande utvär-
dering gör regeringen bedömningen att jobb- 
och utvecklingsgarantin har bidragit till att öka 
möjligheten att övergå från arbetslöshet till 
arbete för dem som står långt från arbets-
marknaden. 

4.4.6 Arbetspraktik, praktisk 
kompetensutveckling och lyft 

För att öka möjligheten att återgå i arbete är det 
viktigt att arbetssökande behåller kontakten med 
arbetsmarknaden samt bibehåller kompetensen 
under perioder utan arbete. I samband med den 
djupa lågkonjunkturen och dess effekter på 
arbetsmarknaden, har regeringen genomfört 
satsningar på bl.a. arbetspraktik samt infört 
praktisk kompetensutveckling och aktiveringsin-
satsen lyft. Det huvudsakliga syftet med dessa 
satsningar är att förhindra långtidsarbetslöshet 
och utslagning från arbetsmarknaden vilket, i sin 
tur, väntas främja det långsiktiga arbetskrafts-
deltagandet. 

Arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling 

Arbetspraktik syftar till att ge deltagarna yrkes-
orientering och arbetslivserfarenhet och kan 
även, under handledning, användas vid förbere-
delser inför start av näringsverksamhet. Praktisk 
kompetensutveckling, som infördes i januari 
2009 som en del av arbetspraktiken, riktar sig 
främst till arbetslösa med längre arbetslivserfa-
renhet och syftar till att ge deltagarna möjlighet 
att upprätthålla kontakten med arbetslivet för att 
bibehålla och utveckla sin yrkeskompetens.  

Antalet deltagare i arbetspraktik och praktisk 
kompetensutveckling utanför jobb- och utveck-
lingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar var 
under 2009, enligt Arbetsförmedlingens månads-
statistik, i genomsnitt drygt 8 400 personer per 
månad, varav 46 procent var kvinnor och 54 pro-
cent var män. Av dessa hade knappt en femtedel 
en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga och ungefär två femtedelar var 
utrikes födda. Jämfört med genomsnittet för 
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arbetsmarknadspolitiska program och insatser 
var könsfördelningen, enligt Arbetsförmedling-
ens årsrapport 2009 (dnr A2010/2052), ungefär 
densamma medan andelen deltagare med en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga var cirka sju procentenheter lägre 
och andelen utrikes födda var cirka 15 procent-
enheter högre. Jämfört med arbetslösa totalt var 
andelen kvinnor något högre, andelen utrikes 
födda cirka nio procentenheter högre och ande-
len deltagare med en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga dubbelt så hög i 
arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling. 

Antalet deltagare sammantaget i arbetspraktik 
och praktisk kompetensutveckling ökade under 
första halvåret 2010 till i genomsnitt drygt 
9 000 personer per månad, vilket var en ökning 
jämfört med första halvåret 2009 med knappt 
7 500 personer per månad. Ökningen kan i 
huvudsak förklaras av att regeringen i budget-
propositionen för 2010 ytterligare förstärkte 
satsningen på korttidsarbetslösa, en reform som 
presenterades i regeringens proposition (prop. 
2008/09:97) Åtgärder för jobb och omställning. 

Lyft 

Den satsning på aktiveringsinsatsen lyft som 
regeringen aviserade i budgetpropositionen för 
2010 avsåg 2010 och kommer därmed att 
upphöra vid årsskiftet 2010/11. Dess huvud-
sakliga syfte är att ge deltagarna en möjlighet att 
upprätthålla kontakten med arbetslivet. En lyft-
deltagare ska avsätta 25 procent av tiden till 
jobbsökaraktiviteter. Lyft får efter överenskom-
melse med Arbetsförmedlingen anordnas av 
statliga arbetsgivare, kommuner, landsting, kom-
munalförbund eller entreprenörer som dessa har 
anlitat samt av bolag som ägs av staten. Vidare 
kan privatägda bolag, ideella föreningar, stiftel-
ser, församlingar och kyrkliga samfälligheter 
anordna lyftplatser i verksamhet inom miljö, 
skogsvård, kulturarv, omsorg och skola. Rege-
ringen gav vid införandet av lyft Arbetsförmed-
lingen i uppdrag att utse en förhandlingsperson 
för att informera om och förhandla fram lyft-
platser hos lämpliga anordnare. Det var regering-
ens ambition att staten i egenskap av arbetsgi-
vare, som traditionellt erbjudit få praktikplatser 
för arbetssökande, skulle ta en aktiv roll som 
lyftplatsanordnare. 

Av Arbetsförmedlingens statistik framgår att 
det i mitten av september deltog 5 200 personer i 
lyft, varav 49 procent kvinnor och 51 procent 
män. Majoriteten av platserna, 66 procent, nytt-
jades av deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin 
och jobbgarantin för ungdomar. 

Analys och slutsats arbetspraktik, praktisk 
kompetensutveckling och lyft 

Regeringen bedömer att det är för tidigt att ut-
värdera resultatet av satsningen på arbetspraktik, 
praktisk kompetensutveckling och lyft. 

När utvecklingen på arbetsmarknaden vänder 
är det viktigt att antalet platser i arbetspraktik 
och praktisk kompetensutveckling anpassas så 
att inlåsnings- och undanträngningseffekter 
motverkas. I rådande arbetsmarknadsläge är det 
dock fortsatt motiverat att satsa en del av 
resurserna på korttidsarbetslösa för att de så 
snabbt som möjligt ska kunna återgå till ett 
arbete. Regeringen avser därför att under 2011 
tillföra ytterligare resurser till arbetspraktik och 
praktisk kompetensutveckling (se avsnitt 4.6.1). 

4.4.7 Särskilt anställningsstöd för 
deltagare inom jobb- och 
utvecklingsgarantin 

Det särskilda anställningsstödet är en form av 
subventionerad anställning. Det finns två former 
av särskilt anställningsstöd; ett för deltagare 
inom jobb- och utvecklingsgarantin och ett som 
riktas till nyanlända invandrare. Det senare, som 
kallas instegsjobb, redovisas under avsnitt 4.4.14 
Insatser för ökad integration. Anställningsstödet 
för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin 
syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa 
personer som varit utan arbete en längre tid och 
som har svårigheter att få ett reguljärt arbete. En 
arbetslös som har avslutat fas ett i jobb- och 
utvecklingsgarantin får anvisas till en anställning 
med särskilt anställningsstöd. Stödet lämnas till 
arbetsgivare under maximalt 12 månader. 

Under 2009 hade i genomsnitt 4 300 personer 
per månad en anställning med särskilt anställ-
ningsstöd, varav 43 procent var kvinnor och 
57 procent var män. Knappt en fjärdedel av del-
tagarna hade en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga och nästan en 
tredjedel var utrikes födda. Jämfört med arbets-
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marknadspolitiska program och insatser totalt, 
var andelen kvinnor och andelen med en 
funktionsnedsättning något mindre, medan 
andelen utrikes födda var större. Jämförs i stället 
med arbetslösa totalt var andelen kvinnor och 
utrikes födda med särskilt anställningsstöd i 
princip densamma, medan andelen med en funk-
tionsnedsättning var mer än dubbelt så hög. 

Efter 90 dagar hade 38 procent av dem som 
avslutat en anställning med särskilt anställnings-
stöd ett arbete, vilket var en ökning med 7 pro-
centenheter jämfört med 2008. Flertalet var 
anställningar utan stöd eller nystartsjobb. Av 
dem som avslutat en anställning med anställ-
ningsstöd återgick cirka hälften till ett arbets-
marknadspolitiskt program 2009.  

Under första halvåret 2010 uppgick antalet 
personer med särskilt anställningsstöd till 2 900 i 
genomsnitt varje månad, vilket var en minskning 
med cirka 40 procent jämfört med samma period 
2009. En förklaring är sannolikt att antalet per-
soner som lämnat jobb- och utvecklingsgarantin 
för ett nystartsjobb i stället har ökat markant. 

Analys och slutsats särskilt anställningsstöd för 
deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin 

Regeringen gör bedömningen att det särskilda 
anställningsstödet bidrar till att förbättra arbets-
marknadens funktionssätt genom att det ökar 
sannolikheten att personer med en svag anknyt-
ning till arbetsmarknaden får ett arbete. På 
grund av den nedgång på arbetsmarknaden som 
inleddes hösten 2008 väntas antalet personer 
som varit arbetslösa under en längre tid öka även 
under 2011. Regeringen bedömer därför att 
Arbetsförmedlingen fortsatt ska prioritera ar-
betet med att öka antalet personer som får sär-
skilt anställningsstöd, i syfte att motverka att en 
stor grupp personer med svag förankring på 
arbetsmarknaden fastnar i långvarig arbetslöshet. 
För att öka möjligheterna för dem som har varit 
utan arbete under en lång tid att återgå till 
arbetslivet avser regeringen att förstärka det sär-
skilda anställningsstödet under 2011 och 2012 
(se avsnitt 4.6.1). 

 

4.4.8 Nystartsjobb 

Nystartsjobb syftar till att göra det lättare för 
personer med en svag förankring på arbets-
marknaden att få ett arbete. En arbetsgivare som 
anställer en person som har stått utanför arbets-
marknaden i minst tolv månader (kortare tid för 
vissa grupper, t.ex. sex månader för arbets-
sökande som ej fyllt 26 år), på grund av t.ex. 
arbetslöshet eller sjukskrivning, har rätt till en 
ekonomisk kompensation. När nystartsjobb in-
fördes motsvarade denna kompensation arbets-
givaravgiften. För att ytterligare stärka möj-
ligheterna för långtidsfrånvarande att komma in 
på arbetsmarknaden fördubblades fr.o.m. den 
1 januari 2009 lönekostnadskompensationen vid 
anställning av personer som fyllt 26 år. Från och 
med februari 2009 utökades även möjligheterna 
att uppfylla villkoren för ett nystartsjobb genom 
införande av en ramtid, vilket innebär att ett 
uppehåll i en arbetslöshetsperiod för en anställ-
ning om högst tre månader inte bryter kvalifi-
ceringstiden. Nystartsjobben kan kombineras 
med andra efterfrågestimulanser, så som den gäl-
lande nedsättningen av socialavgiften vid anställ-
ning av ungdomar. 

I samband med 2010 års ekonomiska vårpro-
position beslutades vidare om en temporär för-
kortning av kvalificeringsperioden för nystarts-
jobb från tolv till sex månader för den som fyllt 
55 år. Förkortningen är avsedd att gälla fr.o.m. 
den 1 juli 2010 t.o.m. den 30 juni 2012. 

Under 2009 uppgick antalet personer med 
nystartsjobb till i genomsnitt 19 200 per månad, 
varav drygt 40 procent var kvinnor och knappt 
60 procent var män. Knappt 40 procent var 
utrikes födda och drygt 20 procent hade en 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Ungdomar är lågt representerade 
i nystartsjobb i förhållande till sin andel av de 
arbetslösa, det omvända förhållandet gäller för 
personer över 55 år. 

De som främst fick nystartsjobb 2009 var  del-
tagare i jobb- och utvecklingsgarantin och nyan-
lända invandrare eller anhöriga till dessa (se 
tabell 4.2). 
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Tabell 4.2 Kvalificeringsgrunder för personer som hade 
nystartsjobb i juni 2010 

 Antal Procent 

Endast arbetslöshet  22 318  63,3 

Kombination av arbetslöshet och 
ersättning från sjukförsäkringen 1 385  3,9 

Endast ersättning från sjukförsäkring 1 928  5,5 

Nyanlända invandrare/anhöriga 2 538  7,2 

Kombination arbetslöshet och Samhall 805  2,3 

Endast Samhall AB  312  0,9 

Deltidsjobb 4  0,0 

Jobb- och utvecklingsgarantin 5 711  16,2 

Övriga kombinationer 256  0,7 

Totalt 35 257  100,0 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Antalet kvarstående personer i nystartsjobb 
ökade under hela 2009 och uppgick vid årets slut 
till cirka 22 500. Denna utveckling har fortsatt 
under första halvåret 2010 och vid utgången av 
augusti 2010 uppgick antalet personer med ett 
nystartsjobb till cirka 37 200 (se diagram 4.1). 

 
Diagram 4.1 Antal nya och kvarstående personer i 
nystartsjobb i slutet av augusti 2010 samt antal personer 
som under månaden lämnat ett nystartsjobb 
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Källa: Arbetsförmedlingen. 

Analys och slutsats nystartsjobb 

Regeringen bedömer att nystartsjobben har 
bidragit till att förbättra arbetsmarknadens funk-
tionssätt genom att insatsen riktas till dem som 
står långt från arbetsmarknaden och ökar sanno-
likheten att de får ett arbete. Den positiva ut-
vecklingen av antalet nystartsjobb har förstärkts 
under 2010 genom ändringar i regelverket och 
till följd av den ökade arbetskraftsefterfrågan. 

 

4.4.9 Arbetsmarknadsutbildning 

Arbetsmarknadsutbildningen syftar till att 
underlätta för arbetssökande att få eller behålla 
ett arbete samt till att motverka arbetskraftsbrist. 
Arbetsmarknadsutbildning ges i form av kurser 
som Arbetsförmedlingen upphandlar från t.ex. 
utbildningsföretag, högskolor eller kommunal 
uppdragsverksamhet. Eftersom utbildningen ska 
leda till arbete ska den vara yrkesinriktad.  

Vid planeringen av arbetsmarknadsutbild-
ningarna använder Arbetsförmedlingen analys- 
och prognosmaterial som baseras på dels statis-
tiskt material avseende arbetsmarknaden och 
dess delmarknader, dels intervjuer med arbetsgi-
vare över hela landet.  Vid planeringen beaktas 
även den kunskap som inhämtas genom sam-
verkan med bl.a. lokalt näringsliv, utbildnings-
anordnare och kommunföreträdare. 

Under 2009 deltog, enligt Arbetsförmedling-
ens statistik, i genomsnitt 4 400 personer per 
månad i en arbetsmarknadsutbildning utanför 
garantierna. Inom garantierna genomgick ytter-
ligare i genomsnitt 2 000 personer per månad en 
arbetsmarknadsutbildning. 

Av de cirka 12 700 personer utanför garantier-
na som påbörjade en arbetsmarknadsutbildning 
2009 var 34 procent utrikes födda och 14 pro-
cent hade en funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Männen utgjorde 77 pro-
cent av deltagarna, vilket överstiger deras andel 
av de arbetslösa som uppgick till 58 procent.  

Vad gäller utbildningsinriktningar fördelades 
de nya deltagarna 2009 enligt följande: 

 
Tabell 4.3 Deltagarnas fördelning mellan 
utbildningsinriktning samt andel kvinnor och män 

Inriktning Antal Procent 
Andel 

kvinnor 
Andel 

män 

Tillverkning 3 308 26,2 28 72 

Transport 3 244 25,7 12 88 

Maskinoperatörsarbete 1 921 15,2 21 79 

Bygg/anläggning 1 075 8,5 5 95 

Vård/omsorg 874 6,9 77 23 

Restaurang 744 5,9 61 39 

Övrigt 1 476 11,6 50 50 

Totalt 12 642 100 24 76 
Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

En arbetsmarknadsutbildning pågår normalt 
maximalt sex månader. Under 2009 uppgick den 
genomsnittliga utbildningstiden till 4,7 månader. 
Kvinnors utbildningar varade i genomsnitt 5,5 
månader medan mäns varade 4,5 månader. 
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Andelen personer som är i arbete efter avslu-
tad arbetsmarknadsutbildning varierar beroende 
på utbildningsinriktning, men uppgick 2009 till i 
genomsnitt 31 procent 90 dagar efter avslutad 
utbildning. 

I 2010 års budgetproposition tillfördes resur-
ser för ytterligare 1 000 platser i arbetsmarknads-
utbildning under 2010.  

Förberedande utbildning 

Förberedande eller orienterande utbildning är en 
insats som riktar sig till personer som behöver 
förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspoli-
tiskt program, t.ex. arbetsmarknadsutbildning. 
Förberedande utbildningar kan innehålla såväl 
allmänteoretiska som yrkesorienterande utbild-
ningar. Därtill förekommer även utbildningar i 
yrkessvenska, utbildningar som ska förbereda 
för start av egen näringsverksamhet, nivåtest, 
kunskapsvalidering samt motivationshöjande 
kurser. Utbildningarna ska vara upphandlade av 
Arbetsförmedlingen. 

Förberedande utbildning ingår även som akti-
vitet inom programmen jobb- och utvecklings-
garantin samt jobbgarantin för ungdomar. 

I genomsnitt deltog 2 030 personer per månad 
i insatsen under 2009. Den genomsnittliga 
utbildningstiden uppgick till cirka två månader. 
Andelen som gått vidare till annat program 
respektive arbete 90 dagar efter avslutad utbild-
ning uppgick till 46 respektive 10 procent. 

Totalt påbörjade 12 600 personer en förbere-
dande utbildning under 2009. Av dessa var 
43 procent kvinnor och 57 procent män. Knappt 
hälften, 48 procent, var utrikes födda och 
31 procent hade en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga. 

Kompetensförsörjning 

Arbetsförmedlingen har tillsammans med ett 
antal andra centrala myndigheter fått regeringens 
uppdrag att samverka för att öka den nationella 
samordningen inom kompetensförsörjningsom-
rådet. Syftet med uppdraget är att stärka förut-
sättningarna för att privat och offentlig verksam-
het ska få tillgång till efterfrågad kompetens och 
därmed stärka konkurrenskraften och bidra till 
en hållbar nationell och regional tillväxt. Upp-
draget ska redovisas i maj 2012. 

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten 

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en svensk 
statlig stiftelse som enligt en överenskommelse 
mellan Sverige, Finland och Norge anordnar ut-
bildningar sedan 1990. Syftet är att främja åtgär-
der som bidrar till att utveckla arbetsmarknaden 
och att stärka det regionala samarbetet inom i 
första hand de nordligaste delarna av Finland, 
Norge och Sverige. 

Under våren 2010 var stiftelsen föremål för en 
utvärdering som Regeringskansliet i Sverige, en-
ligt överenskommelsen mellan Sverige, Finland 
och Norge, ska initiera vart fjärde år med sikte 
på eventuella förändringar av överenskommelsen.  

Ramböll Sverige AB, som fick uppdraget att 
genomföra utvärderingen (dnr A2009/1400), 
drar bl.a. slutsatsen att stiftelsen levererar arbets-
marknadsutbildningar med hög kvalitet och att 
den verksamhet som stiftelsen bedriver möter de 
krav som ställs från de olika målgrupperna (del-
tagare, köpare och näringslivets representanter). 
Ramböll framhåller i sin utvärdering att det är 
transnationaliteten som skapar stiftelsens sär-
prägel, men att det finns en risk att trans-
nationaliteten glöms bort i verksamheten och att 
stiftelsen styr mot värden som kan fyllas av 
nationella aktörer. Ramböll menar vidare att det 
saknas en styrning och en uppföljning mot ökad 
rörlighet. Under våren 2010 påbörjades en 
omförhandling av överenskommelsen mellan 
länderna för perioden 2011–2014.  

Analys och slutsats arbetsmarknadsutbildning 

Regeringen anser att arbetsmarknadsutbildning-
ar ska vara korta, individanpassade och tydligt 
riktade mot efterfrågan på arbetsmarknaden. 
Utbildningarna ska huvudsakligen användas för 
personer inom jobb- och utvecklingsgarantin 
och jobbgarantin för ungdomar, samt för grup-
per som bedöms befinna sig långt från arbets-
marknaden. Regeringen följer utvecklingen vad 
gäller deltagare, liksom utbildningarnas inrikt-
ning och omfattning samt anpassningen till 
arbetsmarknadens behov. Regeringen förutsätter 
att Arbetsförmedlingen fortsätter sitt arbete 
med att få till stånd en jämnare könsfördelning 
bland deltagarna.  
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4.4.10 Stöd till start av näringsverksamhet 

Syftet med programmet stöd till start av närings-
verksamhet är att ge personer som är arbetslösa 
eller som riskerar att bli det och som har förut-
sättningar att starta egen verksamhet bidrag till 
försörjningen under verksamhetens inlednings-
skede. Från och med den 1 januari 2010 är pro-
grammet även en aktivitet inom jobbgarantin för 
ungdomar. 

Under 2009 fick totalt 6 400 personer stöd till 
start av näringsverksamhet, vilket är en ökning 
med 1 800 deltagare i förhållande till föregående 
år. Det var fler män än kvinnor som startade 
företag med hjälp av programmet. 

Stöd till start av näringsverksamhet har det 
bästa resultatet av alla arbetsmarknadspolitiska 
program. Andelen som hade sysselsättning 90 dag-
ar efter avslutad insats uppgick till 84 procent 
under 2009. Under 2007 och 2008 var motsva-
rande siffra 85 respektive 86 procent. 

Antalet personer som började i programmet 
ökade markant under 2010 års första fyra måna-
der och uppgick i genomsnitt till 4 400 personer, 
vilket var en ökning med 3 400 deltagare i för-
hållande till samma period föregående år. Det är 
fler ungdomar, utrikes födda och personer med 
en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga som har fått stödet 2010 än 2009; 
en orsak är att insatsen bl.a. kan erbjudas inom 
jobbgarantin för ungdomar. 

Analys och slutsats stöd till start av 
näringsverksamhet 

Flera studier indikerar att insatsen stöd till start 
av näringsverksamhet ökar sannolikheten att den 
som erhåller stödet befinner sig i sysselsättning 
vid en senare tidpunkt (se t.ex. RiR 2008:24, 
Arbetsförmedlingen Ura 2000:4 och IFAU 
1999:5). 

Regeringen bedömer att stödet har positiva 
effekter, även om erfarenheten visar att det är 
förenat med undanträngningseffekter och kon-
kurrenssnedvridning. Det finns en risk att nya 
företag med stöd tar marknadsandelar från före-
tag utan stöd. Detta ska beaktas vid anvisning till 
stödet genom att stödet prioriteras till personer 
som står långt från arbetsmarknaden och be-
döms ha goda förutsättningar att driva närings-
verksamhet med tillfredsställande lönsamhet och 

som genom verksamheten kan få varaktig syssel-
sättning. 

4.4.11 Insatser för ungdomar 

Arbetslösheten bland ungdomar (15–24 år) har 
ökat under lågkonjunkturen och är hög i jäm-
förelse med arbetslösheten bland befolkningen 
som helhet. Ungdomsarbetslöshet är kostsam 
både för de ungdomar som drabbas och för sam-
hället som helhet. Det är dock viktigt att poäng-
tera att även heltidsstuderande som söker arbete 
ingår i definitionen av arbetslösa och att cirka 
40 procent av de arbetslösa ungdomarna under 
2009 var heltidsstuderande som sökte arbete. En 
beskrivning av ungdomars arbetsmarknadssitua-
tion återfinns i avsnitt 3.4 Utvecklingen på 
arbetsmarknaden. 

Jobbgarantin för ungdomar  

Syftet med jobbgarantin för ungdomar är att 
erbjuda ungdomar särskilda arbetsmarknadspoli-
tiska insatser på ett tidigt stadium under deras 
arbetslöshet för att de så snabbt som möjligt ska 
få ett arbete eller påbörja en utbildning inom det 
reguljära utbildningssystemet. I jobbgarantin för 
ungdomar ska i normalfallet de tre inledande 
månaderna ägnas åt intensifierat stöd med för-
djupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning 
samt coachning. Efter den inledande perioden 
kan matchningen förstärkas med insatser som 
t.ex. arbetspraktik eller en kortare utbildning. På 
grund av det svåra arbetsmarknadsläget har det 
nu varit möjligt för ungdomar att ta del av de 
sistnämnda insatserna redan från den första 
dagen i garantin. 

Aktiviteterna inom jobbgarantin för ungdom-
ar genomförs i huvudsak i Arbetsförmedlingens 
egen regi. En tredjedel av deltagarna bör dock 
enligt regeringens uppdrag erbjudas aktivitet hos 
en kompletterande aktör. Regeringen menar att 
de kompletterande aktörernas kunskap och ny-
tänkande kommer att kunna bidra till att fler 
deltagare snabbare hittar ett arbete. Under 2009 
erbjöds 19 procent av deltagarna, varav 35 pro-
cent var kvinnor och 65 procent var män, akti-
viteter hos kompletterande aktörer, vilket mot-
svarar könsfördelningen bland samtliga inskrivna 
i jobbgarantin för ungdomar. 
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Till följd av det försämrade arbetsmarknads-
läget har regeringen från och med den 1 januari 
2010 utökat aktiviteterna inom jobbgarantin för 
ungdomar. Deltagarna kan numera även ta del av 
stöd till start av näringsverksamhet, arbetslivs-
inriktad rehabilitering samt en studiemotiveran-
de utbildning, vilken genomförs i folkhög-
skolans regi och riktar sig till ungdomar som 
saknar slutbetyg från grund- eller gymnasie-
skolan. Aktiviteterna inom garantin kan från och 
med den 1 januari 2010 också kombineras med 
svenskundervisning för invandrare eller annan 
kommunal vuxenutbildning. 

Under 2009 deltog i genomsnitt 35 000 perso-
ner per månad i garantin, varav 37 procent var 
kvinnor och 63 procent var män. Andelen utri-
kes födda uppgick till 13 procent. Antalet delta-
gare ökade under första halvåret 2010 till i genom-
snitt 51 000 personer per månad, varav 40 pro-
cent var kvinnor och 60 procent var män. Under 
2009 uppgick andelen som hade ett arbete 30 dag-
ar efter att de lämnat garantin till 50 procent, 
Motsvarande andel som påbörjat en utbildning 
uppgick till 17 procent. 

I en återrapportering från Arbetsförmedlingen 
(dnr A2010/2046) presenteras en sökandeunder-
sökning från april 2010 om huruvida aktiviteter-
na i jobbgarantin för ungdomar är anpassade 
efter individens behov, vilket är en grundläggan-
de tanke i garantin. Av de tillfrågade deltagarna 
som uppgav att de hade haft en aktivitet ansåg 
35 procent att aktiviteten var ganska eller 
mycket bra anpassad efter deras behov, medan 
24 procent ansåg att aktiviteten var ganska eller 
mycket dåligt anpassad efter deras behov. 

I Arbetsförmedlingens verksamhetsredovis-
ning 2009 (dnr A2009/2393) redogörs för prob-
lematiken med att en hög andel deltagare i jobb-
garantin för ungdomar saknade en registrerad 
aktivitet. Efter närmare granskning har Arbets-
förmedlingen konstaterat att begränsningar i 
handläggarnas möjlighet att registrera aktiviteter 
delvis bidragit till den höga andelen deltagare 
utan registrerad aktivitet. Detta har nu enligt 
Arbetsförmedlingens återrapportering (dnr 
A2010/2046) åtgärdats och andelen som saknar 
registrerad aktivitet har också minskat. 

Övriga insatser för ungdomar 

Den djupa lågkonjunkturen antas ha begränsat 
möjligheten för många skolungdomar att finna 

sysselsättning under sommaren 2010. Mot bak-
grund av detta har regeringen, efter riksdagens 
beslut om tilläggsbudget i samband med 2010 års 
ekonomiska vårproposition, tillfälligt under 2010 
satsat 100 miljoner kronor på att skapa fler 
sommarjobb för skolungdomar i kommuner, 
landsting och ideella föreningar.  

En person som har fyllt 20 men inte 26 år och 
som varit arbetslös i sex månader kvalificerar sig 
till nystartsjobb, vilket innebär att arbetsgivaren 
kompenseras med ett belopp motsvarande arbets-
givaravgiften. Nystartsjobb i kombination med 
de sänkta sociala avgifterna för unga resulterar i 
cirka 40 procent lägre lönekostnad för arbetsgi-
vare som anställer en ungdom med nystartsjobb.  

Analys och slutsats insatser för ungdomar 

Det är ännu för tidigt att utvärdera effekten av 
de insatser inom jobbgarantin för ungdomar 
som har införts under 2010, liksom effekten av 
satsningen på fler sommarjobb. Regeringen be-
dömer att det finns förbättringsområden inom 
jobbgarantin för ungdomar och ser positivt på 
det utvecklingsarbete som Arbetsförmedlingen 
har initierat i syfte att förbättra kvaliteten i akti-
viteterna inom garantin samt öka möjligheten att 
erbjuda fler deltagare arbetsplatsförlagda akti-
viteter. 

Generellt sett har nationella och internatio-
nella utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska 
ungdomsinsatser visat att ungdomsprogram 
riskerar att leda till inlåsning och minskad sök-
aktivitet. Eftersom intensifierad sökaktivitet är 
det mest effektiva sättet för att arbetslösa ska 
återgå till arbete, förväntar sig regeringen att 
utformningen av jobbgarantin för ungdomar 
bidrar till att fler arbetslösa ungdomar börjar 
arbeta eller studera. Samtidigt vill regeringen 
betona att utgångspunkten fortsatt är att delta-
garna ska erbjudas aktiviteter utifrån individens 
behov. Regeringen avser att förstärka insatserna 
för ungdomar ytterligare (se avsnitt 4.6.1). 

4.4.12 Insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga 

Arbetsförmedlingen är sektorsansvarig myndig-
het för funktionshinderfrågor inom arbetsmark-
nadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska särskilt 

48 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 14  

samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljö-
verket, Socialstyrelsen och kommuner och 
landsting i syfte att uppnå en effektivare använd-
ning av tillgängliga resurser inom rehabiliterings-
området.  

Enligt beräkningar från Statistiska central-
byrån (SCB) har ungefär 900 000 personer i 
åldern 16–64 år någon form av funktionsnedsätt-
ning. Enligt SCB gör drygt en halv miljon av 
ovanstående personer bedömningen att funk-
tionsnedsättningen medför att deras arbetsför-
måga är nedsatt. Rörelsehinder är den vanligaste 
funktionsnedsättningen bland dem som har 
nedsatt arbetsförmåga, därefter kommer psykisk 
funktionsnedsättning, annan funktionsnedsätt-
ning samt astma/allergi eller annan överkänslig-
het. Bland män med nedsatt arbetsförmåga är 
hjärt-/kärlsjukdom vanligare än bland kvinnor.  

I slutet av 2009 hade drygt 150 000 av samtliga 
inskrivna hos Arbetsförmedlingen en funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
I genomsnitt under 2009 hade cirka 82 000 per-
soner med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga en anställning med löne-
bidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 
(OSA), skyddat arbete hos Samhall AB eller 
utvecklings- eller trygghetsanställning (se tabell 
4.4). 

Regeringen har vidtagit flera åtgärder under 
föregående mandatperiod för att få in fler perso-
ner med funktionsnedsättning på arbetsmarkna-
den. Bland annat har införandet av nystartsjobb 
bidragit till att etablera målgruppen på arbets-
marknaden. Av samtliga som hade ett nystarts-
jobb under 2009 hade drygt 23 procent eller 
4 500 personer per månad en funktionsnedsätt-
ning.  

De särskilda insatserna som Arbetsförmed-
lingen erbjuder personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga har för-
stärkts. Regeringen har vidare successivt ökat 
resurserna för lönebidrag och anställningar vid 
Samhall AB med sammanlagt 2 396 miljoner 
kronor för åren 2007–2010, vilket utgör en nivå-
höjning av resurserna med 947 miljoner kronor 
från och med 2010. Därutöver har regeringen 
satsat ytterligare på lönebidrag samt trygghets- 
och utvecklingsanställningar med anledning av 
de förstärkta insatserna till personer vars dagar 
sjukförsäkringen har tagit slut. För 2010 har 
503 miljoner kronor anvisats och i denna pro-
position föreslås ytterligare en höjning med 

1 263 miljoner kronor 2011 samt en beräknad 
höjning med 1 528 miljoner kronor 2012. 

Trots detta har antalet deltagare i de särskilda 
insatserna för personer med funktionsnedsätt-
ning som medför nedsatt arbetsförmåga minskat 
oavbrutet sedan mitten av 2008. Minskningen 
beror på ett långvarigt fallande antal personer 
med lönebidrag. Undantaget är antalet deltagare 
i trygghetsanställningar som ökat kontinuerligt. 
Under 2009 hade i genomsnitt 9 900 personer 
per månad en trygghetsanställning, vilket var en 
ökning med 3 900 personer jämfört med 2008. 

Under 2009 deltog i genomsnitt 66 900 pers-
oner per månad i särskilda insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga, vilket var en minskning med 
3 600 personer jämfört med 2008. Förändringen 
var särskilt stor för lönebidragsanställningarna, 
vilka minskade med drygt 6 500 personer eller 
11 procent. En förklaring till minskningen kan 
vara att nystartsjobb ersatt anställningar med 
lönebidrag.  

Ett förbättrat konjunkturläge under första 
halvåret 2010 har emellertid medfört att antalet 
anställda med lönebidrag nu ökar igen. Arbets-
förmedlingen bedömer att myndighetens fram-
tagande av en handlingsplan för arbetet med 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga i kombination med andra 
åtgärder kan förstärka denna positiva utveckling 
och leda till att fler erbjuds anställningar med 
lönebidrag eller andra insatser. 

Genomgående präglas anställningar med stöd 
till personer med funktionsnedsättning som inne-
bär nedsatt arbetsförmåga av en ojämn könsför-
delning då cirka 60 procent är män och 40 pro-
cent kvinnor. Detta förklaras till en del av att 
männen utgör en större andel av de arbetslösa 
som har en funktionsnedsättning.  

Under 2009 gick 2 270 personer från löne-
bidrag till arbete utan stöd, vilket motsvarar 
4,5 procent av det genomsnittliga antalet anstäl-
lda med lönebidrag. Det var en minskning med 
819 personer jämfört med 2008. Kravet att an-
delen övergångar från lönebidrag till osubventio-
nerat arbete ska öka jämfört med föregående år 
har därmed inte uppfyllts, vilket framför allt för-
klaras av det svåra arbetsmarknadsläget. 
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Tabell 4.4 Särskilda insatser för sökande med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 

 
Genomsnittligt antal 
anställda 

2006 2007 2008 2009 

Lönebidrag 59 958 59 525 57 125 50 580 

OSA 5 124 4 944 4 735 4 449 

Utvecklingsanställning 552 2 490 2 524 1 908 

Trygghetsanställning 205 2 498 6 019 9 914 

Samhall AB 1  18 032 17 423 15 392 15 481 

Totalt 83 871 86 880 85 795 82 332 

Nyanställda     

Lönebidrag 20 071 21 001 19 858 16 537 

OSA 1 824 2 263 1 918 1 716 

Utvecklingsanställning 1 157 3 866 2 818 2 493 

Trygghetsanställning 342 3 925 4 967 6 187 

Samhall AB 2 946 1 452 1 833 1 939 

Totalt 26 340 32 507 31 394 28 872 
Källa: Arbetsförmedlingen och Samhall AB. 
1 Avser medelantal årsanställda med funktionsnedsättning. Ny princip för 
beräkning av antalet årsanställda fr.o.m. 2008. 

Samhall AB 

I slutet av 2009 var 19 140 personer med funk-
tionsnedsättning anställda hos Samhall AB, 
vilket var något färre än 2008. Andelen kvinnor 
uppgick till 40 procent. Samhall AB har under 
2009 uppfyllt sitt uppdrag enligt avtalet mellan 
staten och bolaget trots det svåra konjunktur-
läget. Antalet arbetade timmar uppgick till 
24,6 miljoner (uppdrag 24,4 miljoner timmar), 
och andelen tillsvidareanställda som fått arbete 
hos andra arbetsgivare till 5,4 procent (uppdrag 5 
procent). Antalet personer inskrivna hos Arbets-
förmedlingen som var ombytessökande hos 
Samhall AB har ökat något under 2009 jämfört 
med de närmast föregående åren, liksom den 
andel som övergick till en osubventionerad 
anställning. Rekryteringen ur de prioriterade 
grupperna psykiskt funktionsnedsättning, ut-
vecklingsstörning, neuropsykologisk funktions-
nedsättning samt personer med mer än en 
funktionsnedsättning som tillsammans medför 
omfattande nedsättningar av arbetsförmågan 
uppgick till 42 procent (uppdrag 30 procent). 
Samhall AB har också uppfyllt målet att i möj-
ligaste mån inte säga upp anställda med funk-
tionsnedsättning på grund av arbetsbrist, då det 
inte förekom någon sådan uppsägning under 
2009. Samhall AB har också ett uppdrag att 
anställa personer med 75 procents sjukersättning 

som Arbetsförmedlingen inte hittar någon an-
nan anställning åt inom sex månader. Samhall 
AB hade vid 2009 års utgång 198 anställda med 
75 procent sjukersättning.  

Den statliga merkostnadsersättningen till 
Samhall AB under 2009 ökade från 2008 med 
185 miljoner kronor och uppgick till 4 405 mil-
joner kronor. Bolaget hade under 2009 ett nega-
tivt ekonomiskt resultat motsvarande 25 miljo-
ner kronor vilket kan jämföras med ett överskott 
om 153 miljoner kronor under 2008. En översyn 
av merkostnadsersättningen har påbörjats i och 
med att företaget Ernst & Young haft i uppdrag 
att utreda och föreslå hur en modell för Samhall 
AB:s merkostnader ska kunna utformas. Ernst 
& Youngs bedömning är att förutsättningen för 
att kunna utforma en ändamålsenlig finansie-
ringsmodell i hög utsträckning påverkas av kun-
skapen om graden av funktionsnedsättning hos 
de anställda vid Samhall AB. Graden av funk-
tionsnedsättning påverkar inte bara personal-
kostnaderna för personer med funktionsnedsätt-
ning inom kärnuppdraget utan också kostnader-
na för övrig personal och övriga verksamhets-
kostnader. Ernst & Youngs slutsats är att ett 
fullt ut ändamålsenligt finansieringssystem inte 
kan införas utan att ersättningen baseras på en 
bedömning av den enskildes arbetsförmåga och 
behovet av utvecklingsinsatser samt därutöver de 
merkostnader som följer av övriga delar av 
uppdraget till Samhall AB i form av geografisk 
spridning av verksamheten samt att uppsägning-
ar av personal inte sker på grund av arbetsbrist. 
Förslaget från Ernst & Young innebär att 
merkostnadsersättningen bör delas upp i dessa 
tre delar i form av lönebidrag, anordnar- och 
utvecklingsbidrag samt ett strukturbidrag. 

Andra insatser för personer med 
funktionsnedsättning  

Som komplement eller alternativ till subventio-
nering av själva anställningen har Arbetsförmed-
lingen möjlighet att främja sysselsättning för 
personer med funktionsnedsättning genom att 
ge stöd till arbetshjälpmedel eller personligt 
biträde, särskilt introduktions- och uppföljnings-
stöd (SIUS) samt särskilt stöd till start av närings-
verksamhet. Under 2009 fick sammanlagt drygt 
14 800 personer stöd av dessa slag. Totalt omfat-
tade SIUS 3 200 personer och totalt 520 personer 
fick särskilt stöd till start av näringsverksamhet. 
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För att arbetsgivare i större utsträckning ska 
anställa personer med stora stödbehov höjde 
regeringen fr.o.m. den 1 februari 2009 det högsta 
beloppet för stöd till arbetshjälpmedel till 
100 000 kronor per år. Av samma anledning 
höjdes också stödet till personligt biträde till 
maximalt 60 000 kronor per år för anställda och 
120 000 kronor per år för företagare. Stöd till 
personligt biträde omfattade 6 600 personer 
under 2009, vilket innebar en ökning med 
1 034 personer jämfört med 2008. Under 2009 
berördes sammanlagt 4 500 personer av stödet 
till arbetshjälpmedel, vilket var en ökning med 
116 personer jämfört med 2008.  

Analys och slutsats insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i arbetet 
med att ge personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga en möjlighet 
att få ett arbete med eller utan stöd. Omfatt-
ningen av de särskilda insatserna för dessa 
arbetssökande är en viktig indikation på priorite-
ringen av personer som står långt från arbets-
marknaden. Regeringen anser att det finns anled-
ning för Arbetsförmedlingen att även fortsätt-
ningsvis prioritera arbetet med att få fler arbets-
givare att anställa arbetssökande med lönebidrag 
samt att fortsätta arbetet för att uppnå en jäm-
nare könsfördelning avseende de särskilda insat-
serna för målgruppen. Regeringen aviserar bl.a. 
därför att förvaltningsanslaget ska förstärkas 
med 200 miljoner kronor under 2011(se avsnit-
ten 4.6.1 och 4.6.2). 

4.4.13 Insatser för sjukskrivnas återgång 
till arbete 

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva 
arbetslivsinriktad rehabilitering i form av väg-
ledande, utredande, rehabiliterande eller arbets-
förberedande insatser. Målgruppen är arbets-
sökande som har nedsatt arbetsförmåga på 
grund av funktionsnedsättning eller ohälsa. Mål-
sättningen är att den arbetssökande ska finna, få 
och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingens 
samlade utbud av tjänster är tillgängligt för mål-
gruppen. Av vikt är även att kunskap och kom-

petens hos kompletterande aktörer tas tillvara 
för denna målgrupp. 

Arbetsförmedlingens uppdrag, att genom 
samverkan med Försäkringskassan underlätta 
övergången från ersättning via sjukförsäkringen 
till aktivt arbetssökande och nytt arbete, är en 
central del i den arbetslivsinriktade rehabilitering 
som Arbetsförmedlingen bedriver. Uppdraget 
har vuxit i omfattning som en konsekvens av 
reformerna inom sjukförsäkringen. 

Arbetslivsintroduktion 

Den 1 januari 2010 infördes ett nytt arbetsmark-
nadspolitiskt program, arbetslivsintroduktion, 
för att öka möjligheterna att få ett arbete för per-
soner som har erhållit maximalt antal ersätt-
ningsdagar i sjukförsäkringen. Målet med arbets-
livsintroduktionen, som ska vara individanpas-
sad, är att den som har deltagit i programmet ska 
ha fått sitt behov av stöd för återgång till arbete 
utrett. När det är dags för deltagaren att lämna 
introduktionen ska han eller hon vara klar att gå 
vidare till annan arbetsrelaterad insats inom 
Arbetsförmedlingen, arbete eller utbildning. 

Arbetslivsintroduktionen kan pågå som längst 
tre månader. Under denna tid får deltagaren akti-
vitetsstöd eller utvecklingsersättning. En indivi-
duell handlingsplan tas fram som underlag för ett 
ställningstagande avseende vilka övriga arbets-
marknadspolitiska insatser som kan öka möjlig-
heten till återgång i arbete efter avslutad intro-
duktion. Deltagare i arbetslivsintroduktionen 
har möjlighet att direktkvalificera sig till jobb- 
och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för 
ungdomar, där ytterligare insatser är tillgängliga. 

Enligt en återrapportering från Arbetsförmed-
lingen (dnr A2010/1960) gick de allra flesta av 
de omkring 14 000 personer som lämnade sjuk-
försäkringen vid årsskiftet 2009/10 över till 
arbetslivsintroduktionen. Under 2010 beräknas 
totalt omkring 43 000 personer uppnå tidsgrän-
sen i sjukförsäkringen (se vidare utgiftsområde 
10, avsnitt 3.4.4). 

Fram till och med första halvåret 2010 har 
cirka 23 000 personer, varav cirka 70 procent 
kvinnor och 30 procent män, börjat i arbetslivs-
introduktionen, och i slutet av juni 2010 deltog 
drygt 6 000 personer i programmet. Deltagarna 
har varit sjukfrånvarande under två och ett halvt 
år eller mer. Andelen med olika grad av funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
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måga uppgick till 41 procent. Av samtliga del-
tagare uppgick andelen med psykiska diagnoser 
till 43 procent. Knappt hälften hade gymnasieut-
bildning och cirka 10 procent hade inte fullföljt 
grundskolan. Mer än hälften var 45 år eller äldre. 
Cirka 80 procent var födda i Sverige. Deltagarna 
i arbetslivsintroduktionen utgörs därmed av per-
soner som har skiftande behov av insatser och 
olika förutsättningar att ta del av aktiviteter som 
Arbetsförmedlingen kan erbjuda. Insatserna för 
målgruppen har därför handlat om att ge varje 
deltagare adekvat stöd i syfte att personen på sikt 
ska kunna få ett arbete. 

Av dem som gick över till arbetslivsintroduk-
tionen vid årsskiftet 2009/10 har cirka 60 pro-
cent gått vidare till arbete eller försöker hitta en 
väg tillbaka till arbetslivet genom Arbetsförmed-
lingens insatser. Majoriteten av dem som lämna-
de programmet för andra insatser inom Arbets-
förmedlingen har gått vidare till arbetslivsinrik-
tad rehabilitering och fördjupad kartläggning 
och vägledning. Av dem som lämnade arbetslivs-
introduktionen för arbete har merparten fått 
anställning med lönebidrag eller nystartsjobb. 

Handlingsplanssamverkan 

Den nationella handlingsplan som Arbetsför-
medlingen och Försäkringskassan sedan 2003 
har haft i uppdrag av regeringen att upprätta 
årligen innebär att myndigheterna i samråd ska 
underlätta övergången från ersättning via sjuk-
försäkringen till aktivt arbetssökande och nytt 
arbete. Ersättningen till individen är i huvudsak 
rehabiliteringspenning eller sjuk- och aktivitets-
ersättning. Insatserna kan pågå som längst ett år. 
Särskilt prioriterade grupper har under 2009 och 
2010 varit dels ungdomar med sjukpenning eller 
aktivitetsersättning, dels personer vars sjuk-
penning eller sjukersättning kommer att upphöra. 

Under 2009 deltog drygt 16 000 personer i 
insatser enligt handlingsplanen, varav nästan 
dubbelt så många kvinnor som män. Det totala 
antalet som påbörjade en insats var högre än 
myndigheternas volymmål om 15 000 deltagare 
och 38 procent högre än 2008. Efter avslutad 
insats fick omkring 35 procent av deltagarna 
antingen arbete eller gick vidare till utbildning. 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans 
nationella mål var 40 procent. Genomsnittstiden 
från inskrivning till arbete eller utbildning 
uppgick 2009 till 266 dagar, vilket var en ökning 

med åtta dagar jämfört med 2008 och högre än 
myndigheternas mål om 200 dagar. Att målen 
inte har uppnåtts kan sannolikt förklaras av den 
svaga arbetskraftsefterfrågan. 

Inflödet av nya deltagare under första halvåret 
2010 minskade med cirka 25 procent jämfört 
med samma period föregående år. Andelen som 
fått arbete eller utbildning var också lägre 
(27 procent jämfört med 36 procent). Våren 
2010 uppgick genomsnittstiden i handlingsplans-
samverkan till 279 dagar, vilket kan jämföras 
med myndigheternas mål om 230 dagar. Enligt 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan be-
ror det minskade inflödet och det försämrade 
resultatet i huvudsak på att myndigheterna har 
prioriterat införandet av det nya programmet ar-
betslivsintroduktion som infördes den 1 januari 
2010 för personer som uppnår maximal tid inom 
sjukförsäkringen. 

Arbetsförmedlingens kostnader för handlings-
planssamverkan var 438 miljoner kronor 2009. 
Kostnaderna belastar det under utgiftsområde 10 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handi-
kapp uppförda anslaget 1:1 Sjukpenning och reha-
bilitering m.m. För 2010 avsattes totalt 460 mil-
joner kronor för samverkan. Första halvåret 
2010 uppgick Arbetsförmedlingens kostnader 
till 249 miljoner kronor, varav 134 miljoner i för-
valtningskostnader som finansierats via sjuk-
penninganslaget medan 115 miljoner belastat 
Arbetsförmedlingens ordinarie anslag. 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 
konstaterar i sin rapport Samverkan inom social-
försäkringen (2010:2) att utvärdering av verk-
samheten saknas. Verksamheten karaktäriseras, 
enligt ISF, av att individen medverkar, mål-
gruppen och målet är tydligt definierade, arbets-
metoden är strukturerad och formaliserad 
genom rutiner och förankringen i de samverkan-
de organisationerna är god, vilket är goda förut-
sättningar för en framgångsrik verksamhet (se 
vidare utgiftsområde 10, avsnitt 3.4.4). 

Insatser från Arbetsförmedlingen kopplade till 
tidsgränserna i den s.k. rehabiliteringskedjan 

En viktig punkt i den nya rehabiliteringskedjan 
är att sjukskrivna ska kunna erbjudas kontakt 
med Arbetsförmedlingen i ett tidigt skede av sin 
sjukskrivning. Fr.o.m. dag 91 t.o.m. dag 180 med 
sjukpenning kan den försäkrade, om det finns 
risk för att han eller hon inte kommer att kunna 
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återgå till något arbete hos sin arbetsgivare, söka 
nytt arbete med stöd från Arbetsförmedlingen 
samtidigt som han eller hon har kvar sin anställ-
ning och får sjukpenning. Under dessa tre måna-
der kan den sjukskrivne undersöka möjligheter-
na att byta arbetsgivare och även med hjälp av 
rätten till tjänstledighet för att pröva annat 
arbete prova om ett arbetsbyte kan vara av värde. 
För dessa personer har myndigheterna skapat en 
rutin där de sjukskrivna erbjuds en kontakt med 
Arbetsförmedlingen genom ett kontaktmöte. 
Enligt uppgift från myndigheterna har dock 
denna möjlighet utnyttjats i begränsad omfatt-
ning. 

De personer som efter 180 dagars sjukskriv-
ning bedöms ha en arbetsförmåga på arbets-
marknaden ska erbjudas ett överlämningsmöte 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen, där personens behov av stöd och insatser 
från Arbetsförmedlingen klarläggs. 

Alternativa insatser för långtidssjukskrivna 

Under 2008 och 2009 bedrev Arbetsförmedling-
en och Försäkringskassan på uppdrag av rege-
ringen (dnr S2008/702) en försöksverksamhet 
för att pröva alternativa insatser för långtidssjuk-
skrivna. Syftet med försöksverksamheten var att 
pröva om kompletterande aktörer, som erhåller 
ersättning utifrån prestation och resultat, snab-
bare och effektivare kan ge långtidssjukskrivna 
stöd för att återfå arbetsförmågan och få ett 
reguljärt arbete. 

Arbetsförmedlingen redovisar (dnr A2010/656) 
att närmare 1 600 långtidssjukskrivna fick 
insatser hos en kompletterande aktör inom 
ramen för denna försöksverksamhet, varav drygt 
200 hos en aktör inom den sociala ekonomin. 

Arbetsförmedlingen har uppdragit åt Malmö 
högskola att genomföra två processutvärderingar 
av försöket. Enligt studierna uppger deltagare i 
privat verksamhet att de har deltagit i fler olika 
slags aktiviteter än deltagare i offentlig eller 
social verksamhet. Däremot upplever deltagare i 
offentligt verksamhet fler positiva effekter av de 
insatser som erbjudits. Försöksverksamheten 
utvärderas av Institutet för arbetsmarknadspo-
litisk utvärdering (IFAU) och resultaten beräk-
nas vara färdiga 2011. 

Ett annat regeringsuppdrag (S2006/9394) 
handlar om upphandling av rehabilitering och 
andra typer av stödtjänster för personer med ned-

satt arbetsförmåga på grund av psykisk funktions-
nedsättning som uppbär ersättning från Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen eller kommun-
en och som bedöms vara i behov av arbetslivs-
inriktad rehabilitering. Möjligheter till stöd och 
sysselsättning inom den sociala ekonomin ska 
särskilt tas tillvara. Verksamheten skulle omfatta 
minst 750 personer under 2009. Verksamheten 
finansierades genom medel som tilldelats Social-
styrelsen, som för detta ändamål fick disponera 
högst 50 miljoner kronor av de medel som för 
2009 avsattes inom ramen för utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 
1:8 Bidrag till psykiatri. Arbetsförmedlingen 
tecknade först i början av juni 2009 avtal med 
samtliga anbudsgivare som uppfyllde kraven i 
förfrågningsunderlaget (se utgiftsområde 9, 
avsnitt 3.6.5). 

Finansiell samordning genom 
samordningsförbund 

Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt för 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kom-
muner och landsting att genom samordnings-
förbund bedriva finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet. Målgruppen utgörs av 
individer som är i behov av samordnade rehabili-
teringsinsatser för att uppnå eller förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta. Arbetsförmedlingens 
bidrag till samordningsförbunden finansieras via 
sjukförsäkringen (se vidare utgiftsområde 10, 
avsnitt 3.4.4). 

Antalet samordningsförbund har ökat från 
72 stycken 2008 till 83 stycken vid utgången av 
2009. Under 2009 omfattades cirka 50 000 indi-
vider av aktiviteter finansierade av samordnings-
förbund. Knappt hälften av förbundens verk-
samheter vänder sig till målgruppen arbetslösa, 
sjukskrivna och personer som uppbär försörj-
ningsstöd. Övriga verksamheter vänder sig till 
mer specifika målgrupper, t.ex. individer med 
psykisk ohälsa, individer med komplext och 
långvarigt utanförskap, individer som riskerar 
långvarigt utanförskap samt individer med 
begränsade kunskaper i svenska eller som har 
andra problem. 
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Analys och slutsats insatser för sjukskrivnas 
återgång till arbete 

De nya reglerna för sjukförsäkringen ställer krav 
på tidiga och aktiva insatser samt en väl funge-
rande samverkan mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Samverkan har utvecklats 
kontinuerligt med utgångspunkt i de olika sam-
verkansuppdrag myndigheterna har haft. Vidare 
har rutiner fastställts för att underlätta över-
gången från sjukdom till arbete eller utbildning. 

I samband med att Arbetsförmedlingen fick 
uppdraget att anordna arbetslivsintroduktionen 
har ytterligare rutiner för samverkan mellan 
myndigheterna utarbetats för rehabiliterings-
kedjans samtliga tidsgränser. Myndigheterna har 
samverkat för att säkerställa en väl fungerande 
övergång till insatser i Arbetsförmedlingens regi 
vilken på sikt bedöms kunna leda till att fler kan 
återgå till ett arbete. Det är ännu för tidigt att dra 
några långtgående eller generella slutsatser om 
hur programmet fungerar. Det har bland delta-
garna funnits personer med arbetsförmåga, som 
relativt snabbt efter arbetslivsintroduktion kun-
nat börja arbeta, vilket är mycket positivt. För 
andra deltagare har inriktningen varit att förbere-
da för fortsatt deltagande i andra insatser och 
program hos Arbetsförmedlingen. Regeringen 
gör bedömningen att Arbetsförmedlingen har 
skapat den beredskap som krävts för att med 
utökade resurser ge efterfrågad service. Rege-
ringen avser att noga följa utvecklingen av 
arbetslivsintroduktionen. 

Regeringen bedömer att de delar av sam-
verkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäk-
ringskassan som behöver vidareutvecklas är 
arbetsformer för att fler sjukskrivna ska ges en 
utökad möjlighet att pröva på ett nytt arbete i 
enlighet med prövningen av arbetsförmågan i 
rehabiliteringskedjan. Även formerna för det 
gemensamma arbetet med unga med funktions-
hinder bör vidareutvecklas (se vidare avsnitt 
4.6.5). 

4.4.14 Insatser för ökad integration 

Situationen på arbetsmarknaden 

Utrikes respektive inrikes föddas arbetskrafts-
deltagande, sysselsättning och arbetslöshet upp-
visar stora skillnader till de förstnämndas nack-

del. En beskrivning av utrikes föddas situation på 
arbetsmarknaden återfinns i avsnitt 3.4 Utveck-
lingen på arbetsmarknaden. En fördjupad analys 
presenterades också för riksdagen i juni 2010 i 
samband med uppföljningen av regeringens stra-
tegi för integration, Egenmakt mot utanförskap 
– redovisning av regeringens strategi för integra-
tion (rskr. 2009/10:233). 

Den låga sysselsättningen bland utrikes födda 
innebär att det finns en stor arbetskraftspotential 
i denna grupp som skulle kunna ge ett avsevärt 
tillskott till den samlade sysselsättningen. Det 
råder stor enighet bland forskare och praktiker 
om vikten av tidiga insatser för nyanlända i syfte 
att förkorta arbetslöshetstiderna. Detta är också 
en av utgångspunkterna för den reform för vissa 
nyanlända invandrares arbetsmarknadsetable-
ring, som träder i kraft den 1 december 2010 
(prop. 2009/10:60). I och med reformen utökas 
Arbetsförmedlingens ansvar för denna mål-
grupp. För ytterligare information om reformen 
i dess helhet, se avsnitt 3.6 under utgiftsområde 
13 Integration och jämställdhet. 

Arbetsförmedlingens uppdrag 

Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetssökan-
de som befinner sig långt från arbetsmarknaden. 
Detta gäller många utrikes födda, som 2009 
utgjorde 31 procent av samtliga arbetslösa regist-
rerade hos Arbetsförmedlingen. De utrikes föd-
da uppgick, som andel av befolkningen 15–74 år, 
under samma period till 16 procent och som 
andel av arbetskraften till 15 procent. 

Arbetsförmedlingen har också enligt sin in-
struktion ett särskilt ansvar för att nyanlända 
invandrare erbjuds insatser som främjar en snabb 
och effektiv etablering på arbetsmarknaden. 
Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar 
vara samordnande, stödjande och pådrivande i 
förhållande till övriga berörda parter. 

Arbetsförmedlingens arbete med utrikes födda 

Arbetsförmedlingens arbete med att ge stöd till 
utrikes födda har under 2009 och 2010 fokuserat 
dels på insatser för nyanlända och förberedelser 
inför den kommande reformen, dels på att ge 
övriga utrikes födda service inom ramen för de 
generella programmen utifrån varje individs be-
hov och situation på arbetsmarknaden. De utri-
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kes födda är överrepresenterade i förberedande 
utbildning och arbetspraktik medan de i liten ut-
sträckning tar del av jobbgarantin för ungdomar 
samt arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser 
för personer med en funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga.  

Nyanlända invandrare, som enligt Arbetsför-
medlingens definition omfattar invandrare upp 
till tre år efter beviljat uppehållstillstånd, skrivs i 
allt högre utsträckning in hos Arbetsförmedling-
en. Av Arbetsförmedlingens återrapportering 
(dnr A2010/2043) framgår att i genomsnitt 
28 000 nyanlända per månad tog del av Arbets-
förmedlingens service under det första halvåret 
2010. Enligt Arbetsförmedlingen är emellertid 
en stor andel av de nyanlända inte inskrivna. I 
juni 2010 var nära 48 000 nyanlända folkbok-
förda i en kommun men inte inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen. Orsakerna kan vara såväl 
positiva (arbete, utbildning) som negativa. Av de 
inskrivna var 58 procent män, 42 procent kvin-
nor och 80 procent under 40 år. Knappt 20 pro-
cent var registrerade i sökandekategori 14, vilket 
innebär att de inte bedömts kunna söka eller 
tillträda ett arbete för närvarande. För övriga 
inskrivna arbetssökande uppgick motsvarande 
andel i sökandekategori 14 till knappt 7 procent. 
Andelen nyanlända i denna sökandekategori har 
under det senaste året minskat från cirka 30 till 
18 procent efter att rutiner och riktlinjer på 
Arbetsförmedlingen ändrats och förtydligats. 
Endast en dryg halv procent av alla inskrivna 
nyanlända invandrare har utretts och fått  
fastställt en funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga. Motsvarande andel för 
samtliga utrikes födda var nära 18 procent och 
för inrikes födda 24 procent. 

Arbetspraktik i form av prova-på-plats och 
förberedande utbildning är de programformer  
som är vanligast även för nyanlända. En upp-
följning (dnr A2010/2043) av resultaten för 
nyanlända 90 dagar efter avslutat program visar 
på goda resultat jämfört med såväl samtliga 
utrikes som inrikes födda.  

Inför kommande reform 

Av Arbetsförmedlingens rapport (dnr 
A2010/2042) om förberedelsearbetet inför re-
formen avseende vissa nyanländas arbetsmark-
nadsetablering framgår att arbetet är inne i ett 
mycket aktivt skede.  Försöksverksamheten med 

etableringssamtal (dnr A2008/3473), som start-
ade under 2009 i Göteborg, Skellefteå och 
Karlskrona, har under 2010 utvidgats till att om-
fatta hela landet och har fungerat som en viktig 
förberedelse inför den kommande reformen för 
nyanlända invandrares arbetsmarknadsetable-
ring. Syftet med samtalen är att de ska utmynna i 
en etableringsplan för den nyanländes inträde på 
arbetsmarknaden, boende samt deltagande i ut-
bildningar eller andra insatser som kan stödja 
etableringen på arbetsmarknaden. Av Arbetsför-
medlingens rapport (dnr A2010/2044) framgår att 
den utvidgade verksamheten finns på de 29 orter 
där Migrationsverket också har en mottagnings-
enhet. Under tiden den 1 mars 2009–30 juni 2010 
har 1 250 personer deltagit i försöksverksam-
heten. Några av de slutsatser som förs fram i 
rapporten är att arbetslinjen har fått fotfäste i 
samarbetet med Migrationsverket, att andelen 
nyanlända med svag skolunderbyggnad och 
begränsad arbetslivserfarenhet ökat påtagligt, att 
kravet på snabb bosättningsprocess kan komma i 
konflikt med den tid som behövs för att korrekt 
kunna bedöma yrkesinriktning som grund för 
bosättning samt, avslutningsvis, att det tar tid att 
få ett personnummer, vilket kan vålla problem. 

Instegsjobb 

Instegsjobben är en typ av särskilt anställnings-
stöd som vänder sig till nyanlända invandrare. 
Instegsjobben har i genomsnitt omfattat 2 400 per-
soner per månad under 2009. Utvecklingen 
under första halvåret 2010 visar att antalet ökat 
marginellt till 2 600 personer. Andelen kvinnor 
ökade svagt under 2009 och har fortsatt att öka 
under första halvåret 2010. Av dem som lämnade 
ett instegsjobb under 2009 hade drygt hälften 
(54 procent) arbete med eller utan stöd 90 dagar 
efter avslutat instegsjobb. Av dessa gick knappt 
60 procent vidare till nystartsjobb. Detta resultat 
indikerar att instegsjobben för många fungerat 
som en brygga till arbete. Av Arbetsförmedling-
ens återrapportering (dnr A2010/2043) framgår 
vidare att hotell- och restaurangverksamhet är 
den dominerande branschen för såväl män som 
kvinnor. Andelen i arbete 90 dagar efter avslutat 
instegjobb har ökat ytterligare under första 
halvåret 2010.  
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Kompletterande aktörer 

Arbetsförmedlingen upphandlar sedan januari 
2009 tjänster för nyanlända invandrare från 
kompletterande aktörer. En nyanländ invandrare 
kan under maximalt sex månader på detta sätt få 
stöd för att hitta ett jobb eller påbörja en utbild-
ning. Insatserna sker parallellt med kommuner-
nas introduktionsinsatser och kommunerna sva-
rar för individens försörjning. Under 2009 tog 
3 300 nyanlända invandrare del av dessa tjänster. 
Enligt en utvärdering som Institutet för arbets-
marknadspolitisk utvärdering (IFAU) genom-
fört (rapport 2009:23), framgår att de komplet-
terande aktörerna lyckades något bättre än 
Arbetsförmedlingen med att förmedla jobb till 
utrikes födda. Arbetsförmedlingens resultatupp-
följning (dnr A2010/2046) för perioden oktober 
2009–mars 2010 visar att 17 procent av deltagar-
na hade arbete 90 dagar efter avslutad aktivitet, 
varav flertalet hade ett arbete med stöd.  

Analys och slutsats insatser för ökad integration 

Insatser för nyanlända invandrare har haft en 
fortsatt framskjuten roll i Arbetsförmedlingens 
arbete med att öka sysselsättningen och minska 
arbetslösheten bland utrikes födda. Förberedel-
ser inför den kommande reformen för vissa 
nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering 
pågår, bl.a. inom ramen för försöksverksamheten 
med etableringssamtal.  

En viktig komponent i den kommande refor-
men är den förbättrade kartläggningen av de 
nyanländas utbildningsbakgrund, arbetslivserfa-
renhet och behov av insatser. Denna kartlägg-
ning, som ska ske tidigt efter ankomsten till 
Sverige, bör enligt regeringens bedömning bidra 
till att det i framtiden blir möjligt att ge ett 
förbättrat individualiserat stöd till utrikes födda 
arbetssökande.  

Resultaten av instegsjobben är positiva och 
nystartsjobben har kommit att spela en allt 
större roll för fortsatt arbete efter avslutat 
instegsjobb. Fortsatta ansträngningar är dock 
viktiga för att öka antalet instegsjobb och för att 
få spridning över branscher. 

Regeringen bedömer att det tydligare fokus på 
tidiga insatser för nyanlända som varit Arbets-
förmedlingens uppdrag under de senaste åren 
bör ge goda förutsättningar för ett effektivt 
införande av det nya systemet för vissa nyan-

lända invandrare, som träder i kraft den 1 decem-
ber 2010. 

4.4.15 Flyttningsbidrag 

Flyttningsbidrag lämnas för flyttningar som sker 
av arbetsmarknadspolitiska skäl. Under 2009 ut-
gjorde kostnaden för flyttningsbidragen knappt 
1,5 procent av Arbetsförmedlingens totala kost-
nader för program och insatser. Bortsett från 
sökanderesor har kostnaderna för alla former av 
flyttningsbidrag sjunkit sedan 2008.  

Av dem som beviljats flyttningsstöd i form av 
bohagstransport, dagpendling eller veckopend-
ling under 2009, hade 82, 80 respektive 77 pro-
cent ett arbete den sista december 2009. För dem 
som beviljats flyttningsbidrag i form av sökande-
resa var motsvarande siffra 49 procent. 

Analys och slutsats flyttningsbidrag 

Under 2009 tillsatte regeringen en utredning för 
översyn av flyttningsbidragen. Betänkandet, Flytt-
ningsbidrag och unionsrätten (SOU 2010:26), 
överlämnades till regeringen den 31 mars 2010 
och bereds för närvarande i Regeringskansliet. 

4.4.16 Europeiska socialfonden 

Det nationella strukturfondsprogrammet för 
regional konkurrenskraft och sysselsättning 
2007–2013, som omfattas av Europeiska social-
fonden, ska bidra till att uppnå EU:s integrerade 
riktlinjer för tillväxt och sysselsättning. Det 
övergripande målet för programmet är ökad till-
växt genom god kompetensförsörjning och ett 
ökat arbetsutbud. Programmet är indelat i de 
prioriterade områdena Kompetensförsörjning och 
Ökat arbetskraftsutbud, vilka omfattar 30 res-
pektive 70 procent av programmedlen. Insatser-
na inom programmet ska bidra till kompetens-
utveckling som underlättar för sysselsatta att ut-
vecklas i takt med arbetslivets krav och till att 
personer som står långt från arbetsmarknaden 
utvecklas och får arbete. Vidare ska insatserna bi-
dra till likabehandling i arbetslivet, liksom till att 
underlätta för unga och personer med utländsk 
bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Insatserna 
ska även bidra till att underlätta en återgång i ar-
bete för personer som är eller har varit långtids-
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sjukskrivna. Programbidraget från Europeiska 
socialfonden, inklusive s.k. tekniskt stöd, uppgår 
till cirka 6 224 miljoner kronor för program-
perioden 2007–2013. Nationell medfinansiering 
med motsvarande belopp tillkommer.  

Från och med våren 2008, då Svenska ESF-
rådet fattade de första projektbesluten, t.o.m. 
den 30 juni 2010 har 950 projekt som avser kom-
petensutveckling av sysselsatta beviljats medel. 
Det planerade antalet deltagare i dessa projekt 
uppgår till 188 000, varav 47 procent kvinnor och 
53 procent män. Totalt 65 000 personer förde-
lade på 12 000 arbetsställen rapporteras dittills ha 
påbörjat deltagande i projekten. Under samma 
period har närmare 600 projekt som i första 
hand riktar sig till personer som står långt från 
arbetsmarknaden beviljats medel. Det planerade 
antalet deltagare i dessa projekt uppgår till 
71 000, och könsfördelningen är jämn. Antalet 
personer som påbörjat deltagande t.o.m. den 
30 juni 2010 uppgår till 28 000. 

Det nationella strukturfondsprogrammet 
lägger stor vikt vid löpande uppföljningar och 
oberoende utvärderingar, bl.a. för att främja 
lärande. Regeringen har i budgetpropositionen 
för 2010 närmare redogjort för två utvärderings-
rapporter av Sweco Eurofutures som har i upp-
drag att utvärdera genomförandet av det natio-
nella strukturfondsprogrammet och de regionala 
strukturfondsprogrammen. De sistnämnda pro-
grammen omfattas av Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden och redovisas inom utgiftsom-
råde 19 Regional tillväxt. I den första utvärde-
ringsrapporten drogs bl.a. slutsatsen att Svenska 
ESF-rådet och strukturfondspartnerskapen, 
vilka ska avge bindande yttranden om vilka pro-
jekt som ska prioriteras, måste tydliggöra sin 
rollfördelning för att därigenom sätta kunden 
och uppgiften i fokus. I den andra rapporten 
konstaterades bl.a. att det nationella struktur-
fondsprogrammet i allt väsentligt föreföll fun-
gera även i den förändrade konjunkturen samt 
att beredningen och prioriteringen av projekt 
tenderade att fungera allt bättre. Utvärderaren 
ansåg emellertid också att det fanns betydande 
brister i målformuleringarna och urvalskrite-
rierna i programmet.  

I en tredje utvärderingsrapport, Bättre kvalitet 
i projekt och program!, från oktober 2009 har 
Sweco Eurofutures fokuserat på programmets 
övergripande kvalitetssystem, särskilt vad gäller 
urvalskriterierna. Utvärderaren anser bl.a. att väl 
fungerande urvalssystem är avgörande för för-

mågan att nå programmålen och står i stora drag 
fast vid de tidigare slutsatserna om brister i dessa 
system. Bristerna visar i sin tur på brister i det 
s.k. lärsystemet i programmet, även om vissa 
åtgärder har initierats av Svenska ESF-rådet. 
Vidare redovisas behov av en tätare dialog mellan 
aktörerna i genomförandeorganisationen, som 
utgörs av Svenska ESF-rådet, strukturfondspart-
nerskapen och övervakningskommittén, för en 
gemensam värdegrund i kvalitetsarbetet.  

I en fjärde utvärderingsrapport, Att lära för 
effektivt genomförande och långsiktig påverkan, 
från april 2010, har Sweco Eurofutures fokuserat 
på lärsystemen och konstaterar där att lärandet 
som utvecklingsinstrument spelar en stor roll i 
det nationella strukturfondsprogrammet. Sven-
ska ESF-rådet har enligt utvärderaren investerat i 
en sofistikerad organisation för att sprida erfa-
renheter. Denna omfattar bl.a. s.k. processtöd 
som ska överföra kunskap till projektanordnare 
för att på så sätt skapa bättre projekt och s.k. 
temagrupper som ska identifiera och sprida 
kunskaper till en vidare krets av intressenter. 
Analysen visar dock att det finns kunskaps-
brister och att det saknas viktiga verktyg för att 
aggregera kunskap om resultat och effekter. En 
av flera rekommendationer från utvärderaren är 
att övervakningskommittén för programmet ska 
initiera en diskussion om hur lärandet bör gå till 
liksom uppmana Svenska ESF-rådet att se över 
sin organisation i detta avseende. 

Utvärderingen av det nationella struktur-
fondsprogrammet kommer under de närmaste 
åren i första hand att inriktas på resultaten och 
mervärdet av programmet. Resultat av utvärde-
ringar på projektnivån börjar nu dessutom 
komma in. 

Analys och slutsats Europeiska socialfonden 

Regeringen bedömer att det nationella struktur-
fondsprogrammet för regional konkurrenskraft 
och sysselsättning 2007–2013 på ett värdefullt 
sätt kompletterar ordinarie arbetsmarknadspoli-
tiska insatser och att Europeiska socialfonden är 
ett viktigt instrument i EU:s ekonomiska åter-
hämtningsplan. I det nationella strukturfonds-
programmet har efterfrågan i form av projekt-
ansökningar allmänt sett varit stor sedan 2009, 
inte minst till följd av den finansiella krisen. 
Insatserna har bl.a. kunnat inriktas på kompe-
tensutveckling av sysselsatta i företag där stora 

57 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 14  

varsel om uppsägningar har lagts. Regeringen 
anser att dessa insatser i stor utsträckning 
kunnat möta väsentliga behov. 

Den oberoende utvärderingen av det natio-
nella strukturfondsprogrammet har hittills 
främst inriktats på genomförandeorganisationen 
och strukturerna för lärandet. Regeringen kon-
staterar att Svenska ESF-rådet har vidtagit vissa 
åtgärder, bl.a. vad avser urvalskriterierna, med 
anledning av utvärderingsrapporterna. Samtidigt 
utgör rapporterna grund för ett fortsatt utveck-
lingsarbete.  

4.4.17 Europeiska fonden för justering av 
globaliseringseffekter 

Europeiska globaliseringsfonden (EGF) inrätta-
des i början av 2007 och syftar till att ge stöd för 
omställning till arbetstagare i EU:s medlems-
stater som blivit arbetslösa till följd av struktur-
förändringar i världshandeln. En rad kriterier 
måste uppfyllas för att det ska vara möjligt att få 
stöd från fonden, bl.a. att minst 500 arbetstagare 
har blivit uppsagda. 

Sverige lämnade en ansökan till EGF i juni 
2009 och har beviljats medel för att kunna 
erbjuda åtgärder för cirka 1 500 av dem som 
blivit uppsagda från Volvo Cars AB och dess 
underleverantörer och som är inskrivna som 
arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.  

Kostnaderna i ansökan uppgick till cirka 
15,1 miljoner euro. Bidraget som Sverige har 
beviljats från EU uppgår till 65 procent av det 
ansökta beloppet. Resterande del utgörs av natio-
nell medfinansiering. Medlen ska användas för 
vägledning, förberedande utbildning, utbildning 
vid start av egen näringsverksamhet, entrepre-
nörskap samt individuell yrkeskompetens för 
kompetens- och generationsväxling. Merparten av 
åtgärderna kommer emellertid att avse utbild-
ning motsvarande yrkesinriktad kommunal 
vuxenutbildning. Regeringen har uppdragit åt 
Arbetsförmedlingen och Statens skolverk att 
genomföra de sistnämnda åtgärderna. Svenska 
ESF-rådet ansvarar för förvaltningen och den 
finansiella kontrollen av medlen från EGF. 

I maj 2010 anordnades en konferens i 
Göteborg för att sprida kunskap om EGF och 
det svenska projektet med företrädare för Rege-
ringskansliet, EU-kommissionen, berörda myn-
digheter, regionen, företagen, arbetsmarknadens 
parter.  

Analys och slutsats Europeiska 
globaliseringsfonden 

Regeringen har i juni 2010 gett Arbetsförmed-
lingen i uppdrag att upphandla en utvärdering av 
de insatser för uppsagda från bl.a. Volvo Cars 
AB som delfinansieras med medel från EGF. 
Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser av 
projektet. 

4.5 Revisionens iakttagelser 

För myndigheterna inom området Arbetsmark-
nad har Riksrevisionen lämnat revisionsberättel-
ser utan invändning, vilket innebär att årsredo-
visningarna för 2009 i allt väsentligt bedömts 
vara rättvisande. Inom området Arbetsmarknad 
har Riksrevisionen även genomfört ett antal 
granskningar som här redovisas i kronologisk 
ordning. 

Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket 
pris? (RiR 2008:16) 

Riksrevisionen har granskat om nedsättning av 
socialavgifter är en kostnadseffektiv åtgärd och 
om åtgärden leder till högre sysselsättning vilket 
regeringen kommenterat i föregående års budget-
proposition under utgiftsområdet samt utgifts-
områdena 19 Regional tillväxt och 24 Näringsliv. 
Den del av granskningen som gäller nedsättning 
för personer som fyllt 18 men inte 25 år berör 
utgiftsområdet och där föreslår Riksrevisionen 
att regeringen skyndsamt bör utvärdera nedsätt-
ningen. Regeringen konstaterade i budgetpro-
positionen för 2010 att den nuvarande nivån på 
nedsättningen av socialavgifter för ungdomar 
inte har varit i kraft tillräckligt lång tid för att 
kunna utvärderas på ett meningsfullt sätt. Vidare 
angav regeringen att den ännu inte tagit ställning 
till om det bör göras en speciell utvärdering av 
nedsättningen av socialavgifter för ungdomar, 
och i så fall när och hur denna utvärdering bör 
ske. Regeringen har noterat att det har initierats 
externa utvärderingar av ungdomsnedsättningen 
och avser att följa resultaten av detta arbete. 
Regeringen har inte tagit ställning till om 
regeringen därutöver ska initiera en utvärdering. 
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Utanförskap och sysselsättningspolitik – 
regeringens redovisning (RiR 2008:26) 

Riksrevisionen granskade 2008 dels om regering-
en har definierat och redovisat begreppet utan-
förskap på arbetsmarknaden på ett sådant sätt att 
det kan följas upp och användas som ett mål för 
sysselsättningspolitiken, dels om regeringen 
redovisar sysselsättningspolitikens effekter på 
arbetskraftsutbud och sysselsättning på ett 
tydligt sätt.  

Regeringen redovisade i budgetpropositionen 
för 2010 hur Riksrevisionens rekommendationer 
har beaktats. När det gäller rekommendationen 
att förbättra redovisningen av sysselsättnings-
politikens effekter ytterligare och att kostnads-
bedömningarna av sysselsättningspolitiska refor-
mer bör kompletteras med klara siffersatta 
angivelser av hur de förväntade beteendeföränd-
ringarna påverkar kostnaderna, ansåg regeringen 
att rekommendationen inte kunde beaktas, då de 
dynamiska skattningarna uppvisar stor osäker-
het. Samtidigt uppgav regeringen att man efter-
strävar att kunna redovisa beräkningarna i enlig-
het med Riksrevisionens rekommendation. 

Regeringen redovisar i Beräkningskonventio-
nerna för 2011 principerna för hur den så kallade 
självfinansieringsgraden beräknas för reformer 
som påverkar arbetsutbudet. Inom Finansdepar-
tementet pågår ett arbete med att ta fram kon-
ventioner för beräkning av självfinansierings-
graden även för andra typer av reformer. Det är 
ofta ett komplicerat arbete och i många fall är 
det omöjligt att ange ens ungefärliga siffror för 
hur beteendeförändringar till följd av olika refor-
mer påverkar kostnaderna för olika reformer. 
Regeringen kan därför endast redovisa beräk-
ningar i enlighet med Riksrevisionens rekom-
mendationer i vissa fall. Mot bakgrund av det 
ovanstående anser regeringen att rekommenda-
tionen i granskningen är beaktad. 

Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen 
(RiR 2009:13) 

Riksrevisionen har granskat om kraven i arbets-
löshetsförsäkringen på att byta arbetsuppgifter 
och arbetsort efterlevs och funnit att sådana krav 
enbart ställs i begränsad utsträckning och att 
regeringens intention att arbetslöshetsförsäk-
ringen ska vara en omställningsförsäkring där-
med inte efterlevs. Riksrevisionen rekommende-

rar Arbetsförmedlingen att utveckla handlings-
planerna samt överväga vilka ytterligare åtgärder 
som kan behövas för att minska utrymmet för 
olika tolkningar av regelverket. Vidare rekom-
menderar Riksrevisionen Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att se över före-
skriften om lämpligt arbete. Regeringen rekom-
menderas att göra en fördjupad uppföljning för 
att bedöma om ytterligare åtgärder behöver 
vidtas för att säkerställa arbetssökandes yrkes-
mässiga och geografisk rörlighet. Mot bakgrund 
av bl.a. Riksrevisionens granskning fick Arbets-
förmedlingen i uppdrag att redovisa vilka insat-
ser myndigheten har genomfört och planerar att 
genomföra för att förbättra arbetet med att 
säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar 
som en omställningsförsäkring (se även avsnitt 
4.4.3). Redovisningen lämnades till regeringen 
den 2 augusti 2010 (dnr A2010/2046). Redo-
visningen visar att Arbetsförmedlingen har 
intensifierat arbetet med kontrollfunktionen i 
arbetslöshetsförsäkringen på flera nivåer i orga-
nisationen, t.ex. genom lokala handlingsplaner på 
varje kontor, stickprovsundersökningar för att 
kontrollera underrättelser samt utarbetande av 
stödmaterial för chefer. Arbetsförmedlingen har 
även under 2010 introducerat kvalitetssäkrade 
metoder för inskrivning och introduktion och 
uppföljning av sökt arbete som både syftar till att 
förtydliga den sökandes ansvar och till att under-
lätta arbetsförmedlarens ställningstaganden. 
Arbetsförmedlingen har också utfärdat nya rikt-
linjer samt infört handläggarstöd för anvisning 
till lämpligt arbete eller program. I samråd med 
IAF pågår ett arbete med att utveckla indikato-
rer för att kunna följa utvecklingen av kontroll-
funktionen samt för att kunna se resultat av 
genomförda åtgärder. Som ett led i detta arbete 
har IAF också inlett en översyn av föreskriften 
om lämpligt arbete. Regeringen anser att detta 
utvecklingsarbete har skapat bättre förutsätt-
ningar för arbetet med att säkerställa att arbets-
löshetsförsäkringen fungerar som en omställ-
ningsförsäkring. Regeringen anser att arbetet 
med kontrollfunktionen fortsatt bör prioriteras 
och kommer noggrant att följa hur arbetet på 
myndigheterna fortskrider. Regeringen anser 
därmed att Riksrevisionens rekommendationer 
är beaktade. 
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Jobb- och utvecklingsgarantin – en garanti för 
jobb? (RiR 2009:22) 

Riksrevisionen har granskat styrningen och han-
teringen av jobb- och utvecklingsgarantin samt 
om och hur garantin har följts upp av regeringen 
och Arbetsförmedlingen. 

Riksrevisionen drar slutsatsen att garantin inte 
är anpassad för stora volymer och att lågkon-
junkturen kan påverka garantins effektivitet 
negativt. Granskningen pekar exempelvis på att 
antalet deltagare per handläggare är högre i jobb- 
och utvecklingsgarantin än i den tidigare 
aktivitetsgarantin och rekommenderar regering-
en att lämna riktlinjer till Arbetsförmedlingen 
om deltagarantalet per handläggare. Mot bak-
grund av lågkonjunkturen och de ökande 
volymerna i garantin tillfördes Arbetsförmed-
lingens förvaltningsanslag 600 miljoner kronor 
för 2010, bl.a. i syfte att bibehålla kvalitén i 
garantin. Regeringen har överlåtit åt Arbetsför-
medlingen att bedöma hur många deltagare varje 
handläggare kan hantera och samtidigt uppnå 
syftet med garantin. Regeringen avser inte att 
ändra på detta. 

För att motverka inlåsningseffekter i den 
tredje fasen av garantin rekommenderar Riksre-
visionen regeringen att förtydliga hur mycket tid 
som ska ägnas åt arbetssökande i denna fas. 
Regeringen bedömer att rekommendationen är 
beaktad i och med att detta från och med den 
22 juni 2010 är förtydligat i förordningen 
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin. 

För att möjliggöra ett bättre utnyttjande av 
kompletterande aktörers potential rekommende-
rar Riksrevisionen regeringen att klargöra de 
kompletterande aktörernas roll inom garantin. 
Regeringens uttalade ambition är att de komplet-
terande aktörerna ska vara en självklar del av 
verksamheten. De kompletterande aktörernas 
nytänkande och mångfald förväntas bidra till att 
fler deltagare i garantin får ett arbete. Regeringen 
anser att alltför specificerade riktlinjer för de 
kompletterande aktörernas verksamhet riskerar 
att motverka detta syfte och avser inte att vidta 
några ytterligare åtgärder med anledning av 
Riksrevisionens rekommendation. 

Riksrevisionen menar vidare att regeringen 
inte prioriterade utvärdering av jobb- och 
utvecklingsgarantin vid dess införande. När 
garantin infördes i juli 2007 prioriterades ett bra 
stöd för personer som varit arbetslösa en längre 
tid. Tanken var att erbjuda insatser till alla lång-

tidsarbetslösa, vilket i någon mening försvårar en 
utvärdering eftersom utvärderingar kräver ade-
kvata kontrollgrupper. Regeringen följer dock 
kontinuerligt upp garantin och gav bl.a. i 2010 
års regleringsbrev Arbetsförmedlingen i uppdrag 
att senast den 2 augusti 2010 redovisa en för-
djupad analys av jobb- och utvecklingsgarantin 
(se avsnitt 4.4.5). Regeringen bedömer därmed 
att rekommendationen är beaktad. 

Slutligen rekommenderar Riksrevisionen 
Arbetsförmedlingen att, då volymerna ökar, 
prioritera personer inom den befintliga förmed-
lingsverksamheten och skapa utrymme för 
deltagare utifrån deras behov. Riksrevisionen 
rekommenderar vidare Arbetsförmedlingen att 
skyndsamt fortsätta det påbörjade arbetet med 
att bygga upp en fungerande uppföljning av ga-
rantins aktiviteter samt förmedlingens upphand-
lade tjänster hos kompletterande aktörer. Riks-
revisionen rekommenderar också Arbetsförmed-
lingen att utvärdera kompletterande aktörers 
bidrag till garantin samt att förbättra komplette-
rande aktörers incitament att utföra sina tjänster 
med hög kvalitet. I denna del förutsätter rege-
ringen att Arbetsförmedlingen beaktar Riksrevi-
sionens rekommendationer i det kontinuerliga 
utvecklingsarbetet avseende jobb- och utveck-
lingsgarantin. 

Styrning inom arbetsmarknadspolitiken. Mål, 
styrkort och modeller för resursfördelning. (RiR 
2010:1) 

Riksrevisionen har granskat om styrningen inom 
arbetsmarknadspolitiken är effektiv och konsis-
tent. De styrinstrument som avses är mål och 
resursfördelning. 

Riksrevisionen anser att regeringen inte redo-
visar effektutvärderingar i tillräcklig omfattning 
och att regeringen bör analysera behovet av ut-
värderingar för att mer långsiktigt kunna bedö-
ma Arbetsförmedlingens verksamhet och resul-
tat. Vidare bör regeringen tydligt redovisa vilka 
bedömningsgrunder eller normer som ligger 
bakom regeringens bedömning i budgetproposi-
tionerna avseende Arbetsförmedlingens verk-
samhet och resultat. Regeringen anser att effekt-
utvärderingar är viktiga och att politikutform-
ning ska kunna vara evidensbaserad. Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) 
har bl.a. i uppdrag att främja, stödja och genom-
föra utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska 
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verksamheten. Även andra aktörer utvärderar 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 
Effektutvärderingar tar dock ofta lång tid att 
genomföra och de insatser som vidtas i exem-
pelvis en hastigt försämrad konjunktur kan inte 
alltid utformas så att effektutvärderingar möjlig-
görs. Regeringen avser därför inte att vidta några 
ytterligare åtgärder med anledning av Riksrevi-
sionens rekommendation. 

Riksrevisionen menar också att regeringen bör 
ange hur den ser på de arbetsmarknadspolitiska 
medlens funktionssätt. Riksrevisionen rekom-
menderar regeringen att införa en kategori-
indelning såsom t.ex. utbudspåverkande, efter-
frågepåverkande eller matchningsunderlättande 
insatser. Regeringen strävar efter att insatser ska 
anpassas utifrån individens behov. En insats kan 
ha flera olika syften och kan därför vara svår att 
föra in i en fastställd struktur. Regeringen avser 
därför inte att vidta några åtgärder med anled-
ning av Riksrevisionens rekommendation. 

Enligt Riksrevisionen saknar Arbetsförmed-
lingens regleringsbrev en tydlig disposition base-
rad på en tydligare distinktion mellan mål och 
medel samt mellan mål och uppdrag. Myndighe-
terna är viktiga genomförare av politiken och 
därför strävar regeringen efter att de styrsignaler 
som ges i bl.a. regleringsbreven till myndigheter-
na ska vara tydliga. Regeringen anser att regle-
ringsbreven har en tydlig struktur. Att fortsätta 
utveckla myndighetsstyrningen är dock alltid 
relevant. Regeringen avser dock inte att vidta 
några särskilda åtgärder med anledning av Riks-
revisionens rekommendation. 

Riksrevisionen rekommenderar Arbetsför-
medlingen att genomföra en översyn av sitt styr-
kort, renodla modellen för fördelning av förvalt-
ningsanslaget och utveckla den i en riktning som 
tar hänsyn till arbetssökandes svårigheter att få 
arbete, den faktiska arbetsbelastningen och den 
tekniska effektiviteten. Ernst & Young har haft i 
uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att 
följa upp och utvärdera omorganisationen av 
Arbetsförmedlingen (dnr A2008/660). Rege-
ringen följer Arbetsförmedlingens arbete med 
att utveckla den interna styrningen så att verk-
samheten kan genomföras på ett effektivt och 
rättssäkert sätt. Regeringen överväger också att 
åter låta en extern granskare följa upp reforme-
ringen av Arbetsförmedlingen. 

Arbetspraktik (RiR 2010:5) 

Riksrevisionen har granskat det arbetsmarknads-
politiska programmet arbetspraktik. Gransk-
ningens huvudsakliga syfte var att bedöma 
arbetspraktikens sysselsättningseffekter och 
regeringens underlag vid beslutet om volym-
ökningen i prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb 
och omställning.  

Riksrevisionen gör bedömningen att arbets-
praktiken har svaga reguljära sysselsättnings-
effekter och rekommenderar regeringen att 
basera stora volymökningar på empirisk evidens 
och/eller väl grundade teoretiska utgångspunk-
ter. I granskningen har Riksrevisionen gjort 
tolkningen att det huvudsakliga syftet med 
arbetspraktiken är att den ska leda till en tills-
vidareanställning på heltid på den reguljära 
arbetsmarknaden.  

Riksrevisionen har studerat deltagare i pro-
grammet under perioden februari–december 
2007 och utfall fram t.o.m. juni 2009, dvs. en tid 
då Sverige gått från högkonjunktur till djup 
lågkonjunktur. Arbetspraktik kan ha olika syften 
beroende dels på konjunkturen, dels på den en-
skilde arbetssökandes behov. Av Riksrevisionens 
granskning framgår att arbetspraktiken ger upp-
hov till positiva sysselsättningseffekter när även 
andra typer av anställningar beaktas, dvs. deltids- 
och timanställningar samt skyddade anställning-
ar. Ökningen av antalet praktikplatser baserades 
på uppfattningen att det är viktigt för arbetslösa 
att stärka sin kompetens och behålla kontakterna 
med arbetslivet för att därmed öka möjligheterna 
att få ett arbete. Satsningen ingick i ett arbets-
marknadspaket som i sin helhet bedömdes 
förbättra förutsättningarna för varaktig syssel-
sättning samt hög och stabil tillväxt, även på sikt. 
Det är regeringens avsikt att vid framtida kraf-
tiga satsningar än tydligare redovisa den evidens 
som ligger till grund för regeringens bedömning 
av effekterna. Regeringen anser därmed att 
rekommendationen är beaktad. 

Vidare rekommenderar Riksrevisionen att 
målen för de arbetsmarknadspolitiska program-
men ska utformas så att de är tydliga, uppfölj-
ningsbara, mätbara och därmed utvärderingsbara 
samt att de följs upp. Regeringen följer löpande 
hur Arbetsförmedlingen implementerar och 
genomför sina uppdrag, varför regeringen bedö-
mer att man i den delen uppfyller Riksrevisio-
nens rekommendation. Riksrevisionen har be-
handlat och lämnat rekommendationer om mål-
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sättning och styrning av Arbetsförmedlingen i 
ytterligare en rapport, Styrning inom arbets-
marknadspolitiken. Mål, styrkort och modeller 
för resursfördelning (RiR 2010:1), se ovan. 

Riksrevisionen rekommenderar även att 
mixen av de arbetsmarknadspolitiska program-
men bör ses över i syfte att effektivisera arbets-
marknadspolitiken. Regeringen arbetar löpande 
med att anpassa mixen till det rådande konjunk-
turläget och anser därför att rekommendationen 
har beaktats och även fortsättningsvis kommer 
att beaktas. 

Slutligen rekommenderar Riksrevisionen att 
Arbetsförmedlingen ska undersöka förutsätt-
ningarna för, och konsekvenserna av, att för 
varje programdeltagare registrera syftet med den 
insats som ges. Utifrån uppgifter från Arbetsför-
medlingen bedrivs ett internt utvecklingsarbete 
som syftar till att utveckla och förbättra doku-
mentation i förmedlingsärendena. 

Arbetsförmedlingens arbete med 
arbetsgivarkontakter (RiR 2010:6) 

Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedling-
ens arbete med arbetsgivarkontakter och anser 
att det inom Arbetsförmedlingen har skett en 
positiv utveckling av detta arbete jämfört med 
Riksrevisionens granskning från 2006. Andelen 
arbetsförmedlare med arbetsgivarkontakter har 
ökat med 30 procentenheter till 95 procent och 
den stora skillnaden jämfört med 2006 är, enligt 
Riksrevisionen, inte att de arbetsförmedlare som 
har arbetsgivarkontakter lägger mer tid på detta 
utan att fler arbetsförmedlare har kontakter med 
arbetsgivare, vilket innebär att antalet timmar 
som Arbetsförmedlingen totalt lägger på arbets-
givarkontakter borde ha ökat. Samtidigt som 
Riksrevisionens granskning visar att antalet 
arbetsgivarkontakter har utvecklats positivt, 
upplever knappt hälften av de tillfrågade arbets-
förmedlarna och ungefär en fjärdedel av de till-
frågade arbetsförmedlingscheferna att den tid 
som läggs på arbetsgivarkontakter är otillräcklig 
för att kontoret ska kunna bidra till att lösa 
myndighetens uppdrag. Som främsta orsak anges 
svårigheten att reservera tid för kontakterna med 
arbetsgivare då andra, tydligare reglerade 
arbetsuppgifter, vid tidsbrist tränger undan möj-
ligheterna att ha arbetsgivarkontakter. Riksrevi-
sionen anser emellertid att Arbetsförmedlingens 

interna styrning har påverkat arbetet med arbets-
givarkontakter positivt. 

Riksrevisionen menar att regeringens roll i 
styrningen av arbetsgivarkontakterna har min-
skat jämfört med mandatperioden 2002–2006. 
Arbetsförmedlingen ska, utifrån sin instruktion, 
arbeta för att förbättra matchningen på arbets-
marknaden, men, menar Riksrevisionen, hur 
matchningen ska bedrivas och vilken roll som 
arbetsgivarkontakterna ska spela i matchnings-
arbetet styr inte regeringen. Riksrevisionen kon-
staterar att Arbetsförmedlingens arbete med 
arbetsgivarkontakter är en metodfråga som myn-
digheten själv ska styra över. Riksrevisionen 
anser att regeringen har förmedlat vikten av 
arbetsgivarkontakter och att regeringen i dags-
läget inte behöver styra Arbetsförmedlingens 
arbete inom detta område i detalj, men rekom-
menderar regeringen att efterfråga en mer speci-
ficerad återrapportering av Arbetsförmedlingens 
arbete med arbetsgivarkontakter. 

Riksrevisionen rekommenderar vidare Arbets-
förmedlingen att underlätta för arbetsförmed-
lingskontoren att hinna med arbetsgivarkontak-
terna, utveckla uppföljningen och utvärderingen 
av arbetet med arbetsgivarkontakter, överväga 
att se över omfattningen och inriktningen på 
arbetsförmedlarnas kompetensutveckling vad 
gäller arbetet med arbetsgivarkontakter, vidta åt-
gärder för att förbättra dokumentationen av 
arbetsgivarkontakter samt analysera hur de tjän-
ster som Arbetsförmedlingen erbjuder arbets-
givare kan utvecklas.  

Mot bakgrund av att arbetet med arbetsgivar-
kontakter har utvecklats positivt och att Riksre-
visionen konstaterar att regeringen förmedlat 
vikten av arbetsgivarkontakter till Arbetsför-
medlingen, anser regeringen att det inte är lämp-
ligt att efterfråga detaljerad återrapportering av 
Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivar-
kontakter. En sådan begäran kan få en icke önsk-
värd styrande effekt genom att Arbetsförmed-
lingen därmed prioriterar detta arbete på bekost-
nad av andra instruktionsenliga uppgifter. 
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4.6 Politikens inriktning 

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att bidra 
till en väl fungerande arbetsmarknad för att bryta 
utanförskapet och uppnå en varaktigt hög syssel-
sättning. 

Arbetsmarknadspolitiken har anpassats till det 
försämrade konjunkturläget genom en kraftfull 
satsning på aktiva åtgärder inte bara för dem som 
står längst från arbetsmarknaden utan även för 
personer som nyligen blivit arbetslösa. Av mot-
svarande skäl som regeringen minskade antalet 
programplatser under högkonjunkturen har 
antalet platser ökat under 2009 och 2010 för att 
möta en högre arbetslöshet. En aktiv arbetsmark-
nadspolitik utgör grunden för att kunna hävda 
arbetslinjen i en lågkonjunktur. Tillsammans 
med de genomförda förändringarna inom arbets-
löshetsförsäkringen bidrar detta till att match-
ningseffektiviteten på arbetsmarknaden kan öka. 
Detta ökar de arbetssökandes möjligheter att få 
ett arbete när efterfrågan på arbetskraft återigen 
ökar och bidrar till att arbetsgivare får arbets-
kraft med rätt kompetens. Det bör emellertid 
också betonas att det även i en lågkonjunktur 
finns många lediga jobb, vilket gör det angeläget 
att personer som är arbetslösa upprätthåller sök-
aktiviteten. 

När sysselsättningen återigen tar fart och 
arbetslösheten nu minskar är det centralt att 
säkra att arbetsmarknaden fungerar väl så att inte 
uppgången bryts i förtid. Att stimulera arbets-
kraftsutbudet är avgörande för att arbetslösheten 
ska kunna fortsätta att minska under de kom-
mande åren utan att risken för obalanser ökar. 
Ökat arbetskraftsutbud och tillgång på kompe-
tens kräver samverkan mellan flera politikområd-
en. På yrkesutbildningsområdet har regeringen 
gjort stora satsningar inom yrkesinriktad gymna-
sial vuxenutbildning och yrkeshögskolan för att 
förbättra möjligheterna för den enskilde att 
kunna ställa om till nya arbetsuppgifter. I arbets-
marknadspolitiken och utbildningspolitiken be-
hövs en hög beredskap för att upptäcka och 
motverka att bristsituationer uppkommer i vissa 
regioner eller branscher. En viktig förutsättning 
för detta är samverkan och utbyte med aktörer 
lokalt och regionalt.  

När arbetsmarknadsläget förbättras är det 
rimligt att de konjunkturberoende arbetsmark-
nadspolitiska åtgärderna minskar i omfattning. 
Om arbetsmarknaden utvecklas svagare än 
regeringens nuvarande bedömning finns en hög 

beredskap för att vidta nya åtgärder i syfte att 
motverka risken att arbetslösheten biter sig fast 
och att människor slås ut från arbetsmarknaden. 

Medlemsantalet i arbetslöshetskassorna har 
minskat och fler på arbetsmarknaden står utan 
inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. Utgångs-
punkten för en modern välfärdsstat bör vara att 
alla med fast förankring på arbetsmarknaden ska 
vara berättigade till inkomstrelaterad arbets-
löshetsersättning. I syfte att stärka människors 
trygghet och stabiliteten på arbetsmarknaden 
bör en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring 
införas. Regeringen har under våren 2010 tillsatt 
en parlamentarisk utredning för att se över hur 
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna långsiktigt 
kan förbättras för att bli sammanhållna, 
balanserade och hållbara, samt bidra till lång-
siktigt högre sysselsättning. Regeringen vill 
införa en allmän inkomstförsäkring vid arbets-
löshet. Hur en sådan ska utformas utan att få 
negativa effekter på arbetsmarknadens funk-
tionssätt är dock komplicerat och frågan utreds 
av den parlamentariska socialförsäkringsutred-
ningen. När utredningen lämnat sitt förslag 
kommer regeringen att ta ställning till när och 
hur en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring kan 
införas. 

Många personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga har, oavsett 
konjunkturläge, svårt att få ett jobb och är därför 
prioriterade inom arbetsmarknadspolitiken. 
Nyanlända invandrare, sjukskrivna som återgår 
till arbete och ungdomar är också viktiga mål-
grupper i regeringens arbete för att bryta utan-
förskapet. De insatser som finns inom arbets-
marknadspolitiken kan bidra till att underlätta 
inträdet för unga och nyanlända invandrare på 
arbetsmarknaden. 

4.6.1 Anpassning av 
arbetsmarknadspolitiken 

Det finns nu tydliga indikationer på att arbets-
marknaden återhämtar sig under 2010. Syssel-
sättningen ökar och arbetslösheten har börjat 
falla. Utvecklingen framöver är dock fortfarande 
svårbedömd och det finns betydande risker för 
att återhämtningen försenas. Parallellt med de 
positiva signalerna om ett förbättrat arbetsmark-
nadsläge är det fortsatt många personer med 
långa arbetslöshetstider, vilket är allvarligt. 
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De ljusare utsikterna i ekonomin innebär att 
de åtgärder regeringen har vidtagit för att mildra 
krisens effekter på arbetsmarknaden successivt 
bör anpassas till det nya arbetsmarknadsläget. 
Under 2011 väntas dock arbetslösheten fortfa-
rande vara hög och situationen på arbetsmarkna-
den ansträngd. Därför behövs temporära insatser 
som motverkar att fler personer blir arbetslösa 
under lång tid och som stärker konkurrenskraf-
ten bland dem som står långt från arbetsmarkna-
den. I takt med att arbetskraftsefterfrågan tar 
fart kommer politiken återigen inriktas mot de 
mer långsiktiga problemen på arbetsmarknaden 
som håller nere den varaktiga sysselsättningen. 

I rådande arbetsmarknadsläge är det därför 
fortsatt motiverat att satsa en del av resurserna 
på korttidsarbetslösa för att de så snabbt som 
möjligt ska kunna övergå till ett jobb. 

Stödet till korttidsarbetslösa består framför 
allt av insatser för att upprätthålla sökaktiviteten 
på en rimlig nivå. Syftet med coachningsinsatser-
na är att korta arbetslöshetstiderna och under-
lätta matchningen mellan arbetslösa och lediga 
jobb. Det handlar också om att erbjuda praktik-
platser och andra insatser för dem som är i behov 
av att förstärka kompetensen eller bibehålla kon-
takten med arbetslivet. 

Personer som varit arbetslösa under lång tid 
får framför allt stöd genom jobb- och utveck-
lingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, sär-
skilt anställningsstöd samt nystartsjobb. För att 
säkerställa att även personer som varit arbetslösa 
under lång tid får ta del av den ökande arbets-
kraftsefterfrågan är det viktigt att fler personer 
kan erbjudas ett särskilt anställningsstöd och att 
de insatser som erbjuds inom ramen för 
garantierna är av god kvalitet. 

Arbetslösheten bland ungdomar är högre än 
bland övriga åldersgrupper. Korta, upprepade 
arbetslöshetsperioder är vanligare bland ung-
domar än bland vuxna, vilket till viss del är en 
naturlig följd av att de håller på att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att 
arbetslösa ungdomar kan erbjudas stöd för att få 
en mer varaktig förankring på arbetsmarknaden. 

Unga som saknar fullständig gymnasieutbild-
ning har en särskilt utsatt situation på arbets-
marknaden. Att slutföra grund- och gymnasie-
skolan är viktigt för att få en förankring på 
arbetsmarknaden. Det är därför angeläget att fler 
ungdomar som saknar gymnasieutbildning åter-
upptar sina studier. 

I syfte att förbättra matchningen, motverka 
långa arbetslöshetstider och stärka konkurrens-
kraften bland dem som står långt från arbets-
marknaden avser regeringen att vidta följande 
åtgärder. 

Ytterligare resurser för arbetspraktik och 
coachning i Arbetsförmedlingens regi 

Stödet till korttidsarbetslösa bör även fortsätt-
ningsvis ha den inriktning som regeringen 
presenterade i propositionen Åtgärder för jobb 
och omställning (prop. 2008/09:97) samt i bud-
getpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1). 
Detta innebär att resurserna ska användas dels 
till att upprätthålla sökaktiviteten på en rimlig 
nivå, dels till praktikplatser för att korttids-
arbetslösa ska kunna bibehålla kontakten med 
arbetslivet eller förstärka sin kompetens. 

Regeringen aviserade i propositionen Åtgär-
der för jobb och omställning ett förstärkt stöd 
till korttidsarbetslösa genom mer resurser till 
coachning och praktikplatser under 2011. Rege-
ringen avser att satsa ytterligare 350 miljoner 
kronor på coachning i Arbetsförmedlingens 
egen regi under 2011, vilka huvudsakligen bör 
riktas mot korttidsarbetslösa. Vidare bör en del 
av coachningsinsatserna riktas till personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt ar-
betsförmåga. Satsningen beräknas motsvara cirka 
13 300 årsplatser. Tillsammans med satsningen 
om 600 miljoner kronor på upphandlad coach-
ning under 2011 enligt propositionen Åtgärder 
för jobb och omställning kommer satsningarna 
på coachning att uppgå till 950 miljoner kronor 
under 2011, vilket beräknas motsvara cirka 
28 300 årsplatser. Under 2010 uppgick satsning-
arna på coachning till 1 360 miljoner kronor. 
Behovet av coachningsinsatser bedöms vara lägre 
2011 än 2010 till följd av det förbättrade kon-
junkturläget. 

Vidare avser regeringen att satsa ytterligare 
resurser som beräknas motsvara 6 000 årsplatser  
i arbetspraktik under 2011. Tillsammans med 
tidigare satsningar bedöms utrymme finnas för 
14 200 årsplatser i praktikinsatser under 2011. 
Under 2010 väntas antalet platser i praktikinsat-
ser uppgå till cirka 19 000 i årsgenomsnitt. Akti-
veringsinsatsen lyft, som regeringen aviserade i 
budgetpropositionen för 2010, avsåg 2010 och 
kommer därmed att upphöra vid årsskiftet 
2010/11. Redan fattade anvisningsbeslut kom-
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mer dock att fortsätta gälla även under 2011. 
Sammantaget blir omfattningen av praktikinsat-
ser för korttidsarbetslösa lägre under 2011 jäm-
fört med 2010 till följd av det förbättrade arbets-
marknadsläget. 

Förstärkning av Arbetsförmedlingens 
förvaltningsanslag 

Trots de ljusare utsikterna på arbetsmarknaden 
finns det faktorer som pekar på att Arbetsför-
medlingens belastning kommer att vara stor även 
under 2011. Arbetslöshetsnivån kommer att vara 
fortsatt hög och andelen personer med långa 
arbetslöshetstider har ökat till följd av krisen. 
Det är viktigt att deltagarna i jobb- och utveck-
lingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 
erbjuds insatser av hög kvalitet, även när antalet 
deltagare är stort. Det finns därför behov av att 
skapa utrymme för ett ökat stöd för deltagarna i 
garantierna. Vidare finns det skäl att prioritera 
arbetet med att öka möjligheterna att få jobb 
bland personer med funktionsnedsättning som 
medför nedsatt arbetsförmåga. 

Regeringen avser därför att förstärka Arbets-
förmedlingens förvaltningsanslag med 200 miljo-
ner kronor för 2011. Under 2010 förstärktes 
Arbetsförmedlingens resurser med 600 miljoner 
kronor i enlighet med budgetpropositionen för 
2010. 

Satsningar för att fler ungdomar ska återgå till 
studier 

Under 2010 genomförs en satsning inom folk-
högskolorna för ungdomar som deltar i jobb-
garantin för ungdomar och som saknar slutbetyg 
från grund- eller gymnasieskolan. Syftet med 
satsningen är att motivera ungdomar att återgå 
till studier. Regeringen avser att förlänga denna 
satsning ett år så att den pågår även under 2011. 

Vidare avser regeringen att vidga målgruppen 
så att insatsen kan erbjudas samtliga arbetslösa 
ungdomar under 25 år som saknar slutbetyg från 
grund- eller gymnasieskolan. Satsningen beräk-
nas omfatta cirka 1 000 årsplatser under 2011. 

Det är viktigt att öka drivkrafterna för arbets-
lösa ungdomar att återgå till reguljära studier för 
att slutföra sina grundskole- eller gymnasie-
studier. Regeringen bedömer därför att arbets-
lösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som saknar 

fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning 
från och med den 1 januari 2011 tillfälligt bör 
kunna få studiemedel med den högre bidrags-
nivån inom studiemedlet för studier på grund-
skole- eller gymnasienivå. Studiemedel med den 
högre bidragsnivån bör lämnas för studier som 
påbörjas under 2011 och lämnas till dess att slut-
betyg erhålls på antingen grundskole- eller 
gymnasienivå, dock längst under tre år. Endast 
ungdomar som är inskrivna i jobbgarantin för 
ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin 
och som har avbrutit sina studier före halvårs-
skiftet 2010 bör omfattas av den tillfälliga sats-
ningen. Totalt beräknas 2 000 personer omfattas 
av satsningen 2011, 1 000 personer 2012 och 
500 personer 2013 (se vidare utgiftsområde 15 
Studiestöd, avsnitt 3.9.2). 

Utökade möjligheter för ungdomar att få stöd 
inom jobbgarantin för ungdomar 

För att kvalificera sig till jobbgarantin för ung-
domar gäller i dag att en person ska ha varit 
arbetslös under en sammanhängande period om 
tre månader. För att öka möjligheterna till stöd 
för ungdomar som återkommer till arbetslöshet 
efter kortare jobb avser regeringen att ändra 
kvalificeringsvillkoren. Ungdomar som under en 
ramtid om fyra månader varit arbetslösa och 
anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmed-
lingen under totalt tre månader bör erbjudas stöd 
inom ramen för jobbgarantin för ungdomar. 
Satsningen beräknas medföra att cirka 1 200 fler 
ungdomar i årsgenomsnitt deltar i jobbgarantin 
för ungdomar från 2011 och framåt. 

Förstärkning av det särskilda anställningsstödet 

Antalet personer med långa arbetslöshetstider 
har ökat till följd av den ekonomiska krisen. För 
att öka möjligheterna för dem som under en lång 
tid har varit utan jobb att återgå till arbetslivet 
avser regeringen att tillfälligt under 2011 och 2012 
förstärka det särskilda anställningsstödet för 
deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin genom 
att taket för ersättningen till arbetsgivare höjs 
från 750 kronor till 890 kronor per dag upp till 
85 procent av lönekostnaden, vilket väntas med-
föra att fler jobb med särskilt anställningsstöd 
faktiskt subventioneras till 85 procent. Därut-
över avser regeringen att införa ett ekonomiskt 
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stöd för handledning om 50 kronor per dag till 
arbetsgivare som anställer personer med särskilt 
anställningsstöd. Stödet bör avse en inledande 
period om tre månader då behovet av inskolning 
och handledning är särskilt aktuellt. 

För att säkerställa att stödet når dem med 
längre arbetslöshetstider avser regeringen att för-
länga kvalificeringstiden för det särskilda anställ-
ningsstödet till minst 24 månaders arbetslöshet. 
I dag är kvalificeringsvillkoret att den enskilde 
ska ha avslutat fas ett i jobb- och utvecklings-
garantin. 

Regeringens satsning på särskilt anställnings-
stöd väntas leda till att fler personer med mycket 
svag förankring på arbetsmarknaden får ett jobb. 
Satsningen beräknas medföra att antalet perso-
ner med särskilt anställningsstöd ökar med i års-
genomsnitt cirka 2 000 under 2011, 4 000 under 
2012 och 2 000 under 2013. 

Föreskrifter om anställningsstöd 

 
Regeringens förslag:  Föreskrifter om anställ-
ningsstöd ska beslutas av regeringen. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: De arbetsmark-
nadspolitiska förordningarna innehåller gynnan-
de föreskrifter för enskilda. Det ankommer nor-
malt på regeringen att besluta om sådana före-
skrifter. Regeringen har dock tidigare valt att 
presentera förslag som rör anställningsstödet i 
propositioner till riksdagen. Detta har i prakti-
ken inneburit att regeringen har bundit sig till att 
även fortsättningsvis underställa riksdagen för-
slag om i vart fall större förändringar av anställ-
ningsstödet. På samma sätt som för andra insats-
er på arbetsmarknadspolitikens område kan det 
dock snabbt uppstå behov av att anpassa anställ-
ningsstödet till nya situationer på arbetsmarkna-
den. För att undvika den risk för fördröjning som 
det innebär att underställa riksdagen ändringarna 
för beslut anser regeringen att det fortsättnings-
vis bör ankomma på regeringen att besluta om 
föreskrifter som rör anställningsstödet. Försla-
get innebär att regeringen kommer att ha före-
skrivningsrätt, men att detta gäller inom ramen 
för de sammantagna medel som riksdagen an-
visar för arbetsmarknadspolitiska program. För-
slaget påverkar inte ramen för utgiftsområdet. 

Sanktioner  

När arbetskraftsefterfrågan nu stiger är det vik-
tigt att säkerställa att arbetslösa är anställnings-
bara och att de söker de jobb som kommer. 
Coachning och arbetspraktik till korttidsarbets-
lösa syftar till stödja individen att snabbt hitta ett 
arbete och därmed  förhindra långtidsarbetslös-
het. Även åtgärder som säkerställer arbetslös-
hetsförsäkringens roll som omställningsförsäk-
ring bidrar till ökad sökaktivitet och därmed till 
en lägre risk för långtidsarbetslöshet.  

Sanktionsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen 
markerar vilka handlingssätt som inte är godtag-
bara för en person som får arbetslöshetsersätt-
ning. Reglerna bidrar till att förhindra att arbets-
löshetsförsäkringen överutnyttjas och till att 
upprätthålla försäkringens roll som omställ-
ningsförsäkring. Sanktionsreglerna bör vara tyd-
liga, tillämpningsbara och överskådliga. Det finns 
dock flera indikationer på att sanktionsreglerna 
inte upplevs på detta sätt av dem de berör. Rege-
ringen har därför för avsikt att se över sanktions-
systemet inom arbetslöshetsförsäkringen och 
aktivitetsstödet. Syftet är att öka försäkringens 
transparens, legitimitet och rättssäkerhet. 

Ekonomiska konsekvenser av satsningarna på en 
anpassning av arbetsmarknadspolitiken 

I tabell 4.5 redovisas de belopp som regeringen 
sammantaget avser att satsa för att genomföra 
åtgärderna ovan. Eftersom reformerna bl.a. på-
verkar  utgifterna för arbetslöshetsersättning, ak-
tivitetsstöd, jobb- och utvecklingsgarantin samt 
utgiftsområde 15 Studiestöd och utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning redo-
visas även i tabell 4.6 nettoeffekten av reformer-
na på ramen för utgiftsområdet. 

 
Tabell 4.5 Bruttoutgifter totalt och per åtgärd 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013  2014 

Arbetspraktik 695 0 0 0 

Coachning 350 0 0 0 

Arbetsförmedlingen 200 0 0 0 

Särskilt anställningsstöd 469 974 511 0 

Folkhögskolesatsning 84 0 0 0 

Ramtid jobbgarantin 94 83 98 108 

Studiemedel med den 
högre bidragsnivån 

210 105 53  

Summa 2 102 1 162 662 108 
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Tabell 4.6 Förändringar av ramen för utgiftsområde 14 
totalt och per åtgärd 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013  2014 

Arbetspraktik 387 0 0 0 

Coachning 350 0 0 0 

Arbetsförmedlingen 200 0 0 0 

Särskilt anställningsstöd 226 463 241 0 

Folkhögskolesatsning 84 0 0 0 

Ramtid jobbgarantin 64 57 69 77 

Studiemedel med den 
högre bidragsnivån -149 -77 -41 0 

Summa 1 162 443 269 77 

4.6.2 Insatser för personer med 
funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga 

Arbete för alla  

I ett viljeinriktningsdokument från juni 2010, 
Arbete för alla – Insatser för att underlätta inträ-
det på arbetsmarknaden för personer med funk-
tionsnedsättning, aviserade regeringen sin vilja 
och sina avsikter inom detta område i form av 
olika initiativ som kan stärka möjligheten för 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga att finna, få och behålla 
ett arbete. Av viljeinriktningsdokumentet 
framgår bl.a. att regeringen kommer att ta 
initiativ till att göra en kartläggning och analys av 
vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit för att 
anställa personer med funktionsnedsättning. 
Syftet med detta är att tillvarata de erfarenheter 
som finns och att sprida goda exempel.  

Av viljeinriktningsdokumentet framgår också 
att regeringen anser att samordningen av infor-
mation till arbetssökande, arbetsgivare och an-
ställda avseende vilka stödinsatser som finns bör 
förbättras. Regeringen ska därför ge Arbetsför-
medlingen i uppdrag att genomföra en informa-
tionskampanj för att uppmärksamma arbets-
givare om vilka insatser som i dag finns för 
anställning av personer med en funktionsned-
sättning. Vidare avser regeringen att ge Arbets-
förmedlingen i uppdrag att se över förutsätt-
ningarna för en webbaserad informationsportal 
där all relevant information om insatser för mål-
gruppen kan samlas och kommuniceras på ett 
tydligt sätt. Ett sådant uppdrag bör genomföras 
tillsammans med andra relevanta myndigheter 

och organisationer såsom Försäkringskassan, 
Handisam, Skatteverket och handikapporganisa-
tioner samt i samråd med arbetsmarknadens 
parter. 

Vidare har regeringen under 2010 påbörjat 
samtal med arbetsmarknadens parter om hur 
regeringen och parterna tillsammans kan förbätt-
ra möjligheterna för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
att komma in på arbetsmarknaden och där be-
hålla ett arbete. Regeringen vill fortsätta dessa 
samtal under hösten 2010. 

Arbetsförmedlingen har redan till uppgift att 
arbeta med denna prioriterade målgrupp. Det är 
angeläget att ta tillvara den möjlighet som den 
kommande konjunkturuppgången ger personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga att komma ut i arbete. Regeringen 
utvärderar därför förutsättningarna för Arbets-
förmedlingen att mer effektivt och kraftfullt 
fortsätta matchningsarbetet vad gäller denna 
målgrupp. Regeringen följer noga utvecklingen 
av de särskilda insatserna för personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga så att Arbetsförmedlingen fortsatt verkar 
för att det resursutrymme som finns för insats-
erna används (se avsnitt 4.7.4). 

Översyn av insatserna 

I enlighet med ovan nämnda viljeinriktnings-
dokument kommer regeringen att se över de åt-
gärder och insatser som i dag finns för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Regeringen anser att det finns 
skäl att överväga förändringar för att insatserna 
ska bli mer effektiva och koordinerade och för 
att flexibiliteten i relation till individuella behov 
ska öka. Regeringen avser att i översynen 
speciellt låta analysera hur insatserna kan bidra 
till att öka möjligheten för unga personer med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga att få tillträde till arbetsmarknaden samt 
hur stöden används för de olika målgrupper de är 
avsedda för. I översynen ska även processen för 
att fastställa arbetsförmåga för personer med 
funktionsnedsättning genomlysas. Syftet är att få 
underlag som kan stärka arbetet att säkerställa 
att insatserna når rätt individer. 

Även merkostnadsersättningen till Samhall 
AB kommer att bli föremål för översyn i syfte 
att stärka koppling mellan den ersättning som 
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staten lämnar och de merkostnader som följer av 
det uppdrag bolaget har kring att skapa syssel-
sättningstillfällen för personer med funktions-
nedsättning. En översyn av merkostnadsersätt-
ningen har påbörjats i och med att Ernst & 
Young haft i uppdrag att utreda och föreslå hur 
en modell för Samhalls merkostnader ska kunna 
utformas. Frågan behöver utredas vidare, mot 
bakgrund av Ernst & Youngs rapport.  

4.6.3 Coacher över tröskeln 

God arbetsmiljö är särskilt viktigt då personer 
återvänder till arbetslivet efter långt utanförskap. 
Regeringen avser därför genomföra ett försök 
med samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmiljöverket med ”coacher över tröskeln” 
som innebär att coacher med särskild arbets-
miljökompetens upphandlade som komplette-
rande aktörer fungerar som stöd för arbetsgivare 
och arbetstagare (se vidare avsnitt 5.6.2). 
Försöksverksamheten påverkar inte ramen för 
utgiftsområdet. 

4.6.4 Nyanländas etablering 

Riksdagen antog den 17 mars 2010 en ny lag om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare (prop. 2009/10:60 Nyanlända invandrares 
arbetsmarknadsetablering – egenansvar med pro-
fessionellt stöd, bet. 2009/10:AU7, rskr. 
2009/10:208). Reformen innebär att staten får 
ett större ansvar för de nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden. Med reformen åstadkoms 
också ett stabilt och flexibelt system för mot-
tagande och etablering som snabbare kan leda till 
arbete och egenförsörjning för den enskilde. 
Arbetsförmedlingen kommer att ha en central 
roll vid reformens genomförande. Väl funge-
rande samverkansformer med framför allt 
Migrationsverket, Försäkringskassan, länsstyrel-
serna och kommunerna är en förutsättning för 
en effektiv etableringskedja.  

Den nya lagen innebär bl.a. att vissa nyanlända 
invandrare som beviljats uppehållstillstånd i 
Sverige ska ha rätt till en s.k. etableringsplan. Det 
är Arbetsförmedlingen som ansvarar för att upp-
rätta planen tillsammans med den nyanlände. 
Etableringsplanen ska innehålla individuellt an-
passade insatser och minst innehålla svensk-
undervisning, samhällsorientering och aktiviteter 

för att underlätta och påskynda den enskildes 
etablering i arbetslivet. En ny aktör, etablerings-
lots, ska vara den nyanlände behjälplig i kontak-
ter med arbetsliv och samhälle.  

En nyanländ som deltar i aktiviteter enligt en 
etableringsplan ska enligt den nya lagen ha rätt 
till etableringsersättning och under vissa förut-
sättningar även till etableringstillägg och bostads-
ersättning. Ersättningen är individuell och relate-
rad till den nyanländes deltagande i aktiviteterna.  

Den nya lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare träder i kraft den 1 decem-
ber 2010. 

Reformen kommer att kräva ändringar i lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen 
(2002:546) om behandling av personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt 
i förordningar på det arbetsmarknadspolitiska 
området (se nedan). Utöver de förslag till lag-
ändringar som presenteras här planerar 
regeringen att lämna ytterligare något förslag till 
ändringar i lagen (2002:546) om behandling av 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten under hösten 2010. 

Förstärkning av instegsjobb 

För att öka arbetsgivarnas drivkrafter att anställa 
nyanlända invandrare avser regeringen att ändra 
reglerna för instegsjobb. Subventionsgraden höjs 
från 75 till 80 procent av lönekostnaden, ersätt-
ningstaket höjs från 750 till 800 kronor per dag 
och det blir möjligt att ge arbetsgivaren ett stöd 
på 50 kronor per dag under tre månader för 
kostnader för handledning. Ändringen innebär 
att ramen för utgiftsområdet ökar med 50 miljo-
ner kronor från och med 2011. 

Ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring 

Ärendet och dess beredning 
Arbetsmarknadsdepartementet har utarbetat 
promemorian De nyanlända och arbetslöshets-
försäkringen, m.m. (Ds 2010:14). I promemo-
rian föreslås bl.a. bestämmelser om samordning 
av etablerings- och arbetslöshetsersättning. Pro-
memorian har remissbehandlats. Remissyttran-
den samt en remissammanställning finns tillgäng-
lig hos Regeringskansliet (dnr A2010/1103). 
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Etableringsersättning som hinder för 
arbetslöshetsersättning 

 
Regeringens förslag:  Från och med den 31 januari 
2011 lämnas inte arbetslöshetsersättning till en 
sökande som har rätt till etableringsersättning 
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: De remissinstanser som 

har yttrat sig är positiva till eller har inga invänd-
ningar mot förslaget. Akademikerförbundet SSR 
anser dock att förslaget bör avse den som har 
rätt till och faktiskt uppbär etableringsersättning. 
Landsorganisationen i Sverige (LO) delar upp-
fattningen att den enskilde inte ska kunna upp-
bära ersättning från två system samtidigt, men 
anser att den som har rätt till arbetslöshetsersätt-
ning bör kunna få sin etableringsersättning ut-
bytt mot aktivitetsstöd.  

Skälen för regeringens förslag: En nyanländ 
kan ha rätt till etableringsersättning enligt lagen 
om etableringsinsatser för vissa nyanlända in-
vandrare och samtidigt uppfylla villkoren för 
arbetslöshetsersättning. En grundläggande tanke 
inom trygghetssystemen är dock att flera ersätt-
ningar inte ska kunna lämnas för samma tid. En 
nyanländ som uppfyller villkoren för båda 
ersättningarna bör därför ställas inför valet att 
delta i aktiviteter enligt en etableringsplan eller 
att direkt stå till arbetsmarknadens förfogande 
och få arbetslöshetsersättning. I det fall den 
nyanlände väljer att delta i aktiviteter enligt en 
etableringsplan, och därmed får rätt till etable-
ringsersättning, bör han eller hon inte samtidigt 
ha rätt till arbetslöshetsersättning. Enligt rege-
ringens mening bör det inte heller vara möjligt 
att få arbetslöshetsersättning när den nyanländes 
etableringsersättning är minskad eller nedsatt. 
Regeringen anser således att det är själva rätten 
till etableringsersättning som ska utgöra hinder 
för arbetslöshetsersättning.  

LO anser att den som har rätt till arbetslöshets-
ersättning bör kunna få sin etableringsersättning 
utbytt mot aktivitetsstöd. Enligt regeringens 
mening är det dock här fråga om två skilda ersätt-
ningssystem som inte bör kunna kombineras.  

Flera remissinstanser har påpekat att den nu 
föreslagna lagändringen kommer att träda i kraft 
efter det att lagen om etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare har trätt i kraft. Med 
hänsyn till beslutsgången i riksdagen och till när-
liggande regelförändringar med anledning av 
socialförsäkringsbalken är dock den 31 januari 
2011 det tidigaste möjliga datumet för ett ikraft-
trädande.  

Etableringsersättning och överhoppningsbar tid 
 
Regeringens förslag:  När ramtid ska bestämmas 
räknas inte den tid då den nyanlände har haft rätt 
till etableringsersättning. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag.  
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser 

är positiva till förslaget eller har inget att invända 
mot det. Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering (IFAU) anser dock att det är oklart 
huruvida förslaget påverkar den enskildes inci-
tament till arbete. Landsorganisationen i Sverige 
(LO) anser att det är den tid då den sökande 
faktiskt uppbär etableringsersättning som ska 
vara överhoppningsbar. LO anser vidare att den 
tid som längst får hoppas över vid fastställandet 
av ramtiden bör uppgå till sju år. Akademiker-
förbundet SSR anser att alla typer av förvärvs-
arbeten, oavsett finansieringskälla, bör vara 
kvalificerande för arbetsvillkoret. 

Skälen för regeringens förslag: En nyanländ 
kan ha förvärvsarbetat före deltagandet i insatser 
enligt lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare. För att den nyanlände ska 
kunna tillgodoräkna sig tiden med förvärvsarbete 
vid en eventuell framtida ansökan om arbetslös-
hetsersättning bör den tid då denne har rätt till 
etableringsersättning vara överhoppningsbar. En 
etableringsplan kan innehålla tid med studier, 
förvärvsarbete, samhällsorientering och olika 
arbetsmarknadspolitiska program. All sådan tid 
bör vara överhoppningsbar. Det avgörande bör 
vara att aktiviteten utövas inom ramen för en 
etableringsplan och därmed ger rätt till etable-
ringsersättning. Det sagda bör dock inte gälla för 
månader som innehåller förvärvsarbete m.m. 
som kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, se 
vidare nedan.  

LO anser att det är den tid då den sökande 
faktiskt uppbär etableringsersättning som ska  
vara överhoppningsbar. Enligt regeringens me-
ning bör dock även tid då den sökandes etable-
ringsersättning har varit helt nedsatt vara över-
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hoppningsbar vid fastställandet av ramtiden. På 
så sätt blir förslaget också konsekvent i förhål-
lande till det förslag som behandlas ovan.  

IFAU påtalar att deltagande i vissa arbets-
marknadspolitiska program, som normalt sett 
inte anses vara överhoppningsbar tid, med för-
slaget kommer att bli det för den som följer en 
etableringsplan. Regeringen utgår från att alla 
som har rätt att delta i etableringsinsatser också 
väljer att göra det. Den etableringsplan som läggs 
upp är individuellt sammansatt. Det är riktigt att 
vissa aktiviteter som kan ingå i en etableringsplan 
enligt gällande regelverk är överhoppningsbara 
medan andra inte är det. För att systemet ska bli 
så enkelt och överskådligt som möjligt både för 
den enskilde och för den tillämpande myndighe-
ten anser emellertid regeringen att all tid som 
omfattas av planen bör vara överhoppningsbar, 
oavsett vilka aktiviteter som ingår i planen.  

LO anser att den tid som får hoppas över vid 
fastställandet av ramtiden bör vara längst sju år i 
stället för dagens fem år. Regeringen vill här 
erinra om arbetslöshetsförsäkringens roll som en 
omställningsförsäkring. Det är av vikt att den 
sökandes anknytning till arbetsmarknaden inte 
ligger alltför långt tillbaka i tiden. Den över-
hoppningsbara tiden bör därför även fortsatt 
vara begränsad till högst fem år. 

Akademikerförbundet SSR anser att alla typer 
av förvärvsarbeten, oavsett finansieringskälla, 
bör vara kvalificerande för arbetsvillkoret. Detta 
skulle innebära att förvärvsarbete som arbetsgi-
varen finansierat med särskilt anställningsstöd, 
exempelvis instegsjobb, skulle kunna ligga till 
grund för arbetslöshetsersättning. Regeringen 
konstaterar att något sådant förslag inte har 
behandlats i promemorian. Det saknas därmed 
förutsättningar att behandla frågan inom ramen 
för detta lagstiftningsärende. 

Ramtidens bestämmande  
 
Regeringens förslag:  En månad som innehåller 
förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller 
totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan 
tillgodoräknas i ett arbetsvillkor är inte över-
hoppningsbar vid bestämmande av ramtiden. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddelar närmare föreskrifter om 
fastställande av ramtid och överhoppningsbar 
tid. Bestämmelserna om överhoppningsbar tid 
och beräkning av normalarbetstid ges en annan 
redaktionell utformning. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer i 
huvudsak med regeringens förslag.  

Remissinstanserna: Merparten av remissin-
stanserna är positiva till eller har inget att invän-
da mot förslaget. Inspektionen för arbetslöshets-
försäkringen (IAF) menar dock att förslaget 
behöver göras tydligare. Arbetslöshetskassornas 
samorganisation (SO) är positiv till förslaget 
men framhåller att det inte löser alla frågor 
rörande ramtid och överhoppningsbar tid.  

Skälen för regeringens förslag: I lagen 
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring saknas 
uttrycklig reglering av vilken omfattning ett ar-
betshinder ska ha för att en månad ska vara s.k. 
överhoppningsbar tid vid bestämmande av ram-
tid. Av praxis följer emellertid att en månad som 
innehåller förvärvsarbete minst i sådan omfatt-
ning att månaden kan tillgodoräknas i ett arbets-
villkor ska räknas med vid bestämmande av ram-
tiden, oaktat att månaden även innehåller över-
hoppningsbar tid, se rättsfallet RÅ 2002 ref. 47. 
Detta innebär exempelvis att om en person som 
följer en etableringsplan under en månad för-
värvsarbetar i sådan omfattning att månaden kan 
tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, så blir den 
månaden inte överhoppningsbar när ramtid ska 
bestämmas vid en eventuell framtida ansökan om 
arbetslöshetsersättning. Detsamma gäller för en 
månad som innehåller sådan tid som under vissa 
förutsättningar kan jämställas med förvärvsarbe-
te (se 13 a §). Enligt regeringens mening bör des-
sa förhållanden komma till uttryck i lagtexten.  

Den föreslagna bestämmelsen avser således  
månader som visserligen innehåller överhopp-
ningsbar tid men som även innehåller tid som 
faktiskt kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor. 
Månader som innehåller 80 timmars arbete blir 
alltid tillgodoräkningsbara. En månad som en-
dast innehåller 50 timmars arbete är som regel 
överhoppningsbar om månaden i övrigt innehål-
ler överhoppningsbar tid. En månad som inne-
håller 50 timmars arbete kan dock ingå i ett 
arbetsvillkor enligt alternativregeln, 12 § första 
stycket 2 lagen om arbetslöshetsförsäkring. 
Används en månad med 50 timmars arbete i ett 
arbetsvillkor enligt alternativregeln är månaden 
inte överhoppningsbar. Den kan dock i stället 
ligga till grund för arbetslöshetsersättning.  

De specifika villkor som kan behöva bestäm-
mas angående bl.a. månaders ordningsföljd vid 
bestämmande av ramtid och överhoppningsbar 
tid regleras lämpligen i förordning eller myndig-
hetsföreskrifter. En upplysning om att regering-
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en eller den myndighet som regeringen bestäm-
mer meddelar närmare föreskrifter om faststäl-
lande av ramtid och överhoppningsbar tid bör 
därför föras in i lagen.  

SO har uppmärksammat regeringen på att 
formuleringarna av den nu föreslagna bestäm-
melsen i 15 a § tredje stycket (som ska tillämpas 
vid fastställandet av ramtiden) och redan 
befintliga 23 b § (som tillämpas vid beräkningen 
av normalarbetstiden) är alltför likalydande. Det 
handlar om lokutionen ”månad som innehåller 
förvärvsarbete (minst) i sådan omfattning att 
den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor”. Orga-
nisationen anför att beräkningen av ramtiden 
och beräkningen av arbetslöshetsersättningens 
storlek är två skilda prövningar och att det inte 
är självklart att samma utgångspunkter bör gälla 
vid de båda prövningarna. Regeringen konstate-
rar att formuleringarna har getts delvis olika 
betydelse i de båda situationerna. Det är inte 
regeringens avsikt att införandet av den nya 
bestämmelsen ska föranleda någon saklig änd-
ring i detta avseende. Regeringen anser därför att 
23 b § bör få en något annorlunda redaktionell 
utformning, så att skillnaden mellan bestäm-
melserna blir tydligare.  

Lagens bestämmelser om överhoppningsbar 
tid är i sin nuvarande utformning omfattande 
och svåröverskådliga. Det föreslås därför att be-
stämmelserna grupperas om och delas upp på 
fler paragrafer. Genom förslaget kommer 16 § 
huvudsakligen att reglera överhoppningsbar tid 
på grund av sjukdom och vård av barn eller 
närstående, nya 16 a § överhoppningsbar tid vid 
olika former av tvångsvård och andra frihetsbe-
rövanden, nya 16 b § överhoppningsbar tid på 
grund av utbildning och nya 16 c § övrig över-
hoppningsbar tid. Den omarbetade 17 § kommer 
att innehålla bestämmelser om tid som enligt 
huvudregeln är överhoppningsbar, men som på 
vissa villkor även kan jämställas med arbete om 
det behövs för att uppfylla ett arbetsvillkor. 
Förslagen föranleder även vissa följdändringar i 
andra paragrafer. Förslagen är inte avsedda att 
innebära några förändringar i sak. 

Ändringar i Arbetsförmedlingens registerlag 

Ärendet och dess beredning 
Inom Arbetsmarknadsdepartementet har pro-
memorian Ändringar i Arbetsförmedlingens 
personuppgiftslag (Ds 2010:23) utarbetats. 

Promemorian har remissbehandlats. Remissytt-
randena samt en remissammanställning finns 
tillgängliga hos Arbetsmarknadsdepartementet 
(dnr A2010/1686).  

Regeringen beslutade den 26 augusti 2010 att 
inhämta Lagrådets yttrande över förslagen. Lag-
rådets yttrande har lett till en viss justering av 
författningsförslaget. Lagrådets synpunkter be-
handlas under rubrikerna ”Publicering av ansök-
ningar om anställning” och ”Ej uttömmande 
reglering av de sekundära ändamålen” samt i 
författningskommentaren. 

Bakgrund 
De ändringar i lagen (2002:546) om behandling 
av personuppgifter i den arbetsmarknadspoli-
tiska verksamheten som här föreslås utgör 
huvudsakligen följdändringar med anledning av 
den s.k. etableringsreformen. Vissa förslag syftar 
dock till att mer allmänt göra lagen mer ända-
målsenlig och bättre anpassad till Arbetsförmed-
lingens uppdrag och verksamhet. 

Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet 
Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra 
arbetsmarknadens funktionssätt genom att effek-
tivt sammanföra dem som söker arbete med dem 
som söker arbetskraft. Vidare ska Arbetsförmed-
lingens verksamhet utformas så att den bedrivs 
på ett effektivt, enhetligt och rättssäkert sätt.  

Arbetsförmedlingen har getts ett tydligare 
och allt större ansvar för de grupper av männi-
skor som typiskt sett står långt från arbetsmark-
naden. Detta har medfört att insatser har införts 
som riktar sig särskilt till grupper som nyanlända 
invandrare, långtidssjukskrivna och personer 
som har varit föremål för åtgärder inom krimi-
nalvården. Den senast tillkomna gruppen är per-
soner som har fått maximal tid med sjukpenning 
eller tidsbegränsad sjukersättning (se prop. 
2009/10:45). I och med att lagen (2010:197) om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare träder i kraft den 1 december 2010 kommer 
Arbetsförmedlingens ansvar för gruppen nyan-
lända invandrare utvidgas ytterligare. Dessa 
förändringar har medfört ett ökat behov för 
Arbetsförmedlingen att kunna hantera olika 
typer av personuppgifter som många gånger kan 
vara av känslig natur. 

En annan reform som har påverkat Arbetsför-
medlingens verksamhet är uppdraget att i utökad 
omfattning engagera kompletterande aktörer i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Även 
införandet av valfrihetssystem i Arbetsförmed-
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lingens verksamhet kommer att påverka Arbets-
förmedlingens uppdrag och ställa krav på nya 
arbetssätt och rutiner (prop. 2009/10:146, Valfri-
hetssystem hos Arbetsförmedlingen).  

Dataskyddsdirektivet, personuppgiftslagen och 
Arbetsförmedlingens registerlag 
De grundläggande bestämmelserna om behand-
ling av personuppgifter finns i personuppgifts-
lagen (1998:204). Genom lagen genomfördes 
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG 
av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter (Dataskyddsdirektivet)15. Personuppgifts-
lagen är generellt tillämplig, men om det i en 
annan lag eller i en förordning har meddelats av-
vikande bestämmelser så gäller de bestämmelser-
na. Sedan slutet av 1990-talet har det utöver per-
sonuppgiftslagen utarbetats en stor mängd sär-
skilda s.k. registerförfattningar med bestämmel-
ser om behandling av personuppgifter, däribland 
lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamhet-
en. Lagen innehåller de särregler som har ansetts 
nödvändiga för Arbetsförmedlingens del i förhål-
lande till reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). 

Reformbehov och utgångspunkter 
 
Regeringens bedömning:  Det finns behov av 
ändringar i lagen (2002:546) om behandling av 
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten. Utgångspunkten för förslagen 
bör vara att regleringen ska utgöra en lämplig 
avvägning mellan intresset av skydd för enskildas 
personliga integritet och vissa motstående intres-
sen, främst kravet på effektiva och ändamålsen-
liga rutiner för verksamheten. 

 

 
Promemorians bedömning: Överensstäm-

mer med regeringens bedömning. 
Remissinstanserna: Ingen av remissinstanser-

na ifrågasätter behovet av lagändringar eller har 
synpunkter på utgångspunkterna för förslagen. 
Enligt Justitiekanslern framstår de föreslagna 
ändringarna som väl motiverade. Såvitt myndig-
heten kan bedöma innebär förslagen dessutom 

 
 
                                                      
15 Celexnr: 31995L0046. 

en rimlig avvägning mellan integritetsskydds-
intresset och kraven på effektiva och ändamåls-
enliga rutiner för Arbetsförmedlingens verksam-
het. Svenskt Näringsliv anser att såväl Arbetsför-
medlingen som samverkande myndigheter och 
kompletterande aktörer måste ges rimliga förut-
sättningar för att kunna utföra sina respektive 
uppdrag. Migrationsverket anser att flertalet av de 
i promemorian föreslagna ändringarna är nöd-
vändiga för att göra lagen bättre anpassad till 
Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet, 
särskilt i de delar som både uppdrag och verk-
samhet kommer att ändras till följd av den s.k. 
etableringsreformen. Arbetsförmedlingen välkom-
nar förslagen till ändringar men anser att det 
också finns behov av att ändra den regel som 
kräver skriftligt samtycke för behandling av 
känsliga och ömtåliga personuppgifter. 

Skälen för regeringens bedömning: Som 
framgått ovan har Arbetsförmedlingens uppdrag 
vidgats betydligt sedan den personuppgiftslag 
som i dag styr myndighetens behandling av 
personuppgifter kom till. Lagen om behandling 
av personuppgifter i den arbetsmarknadspoli-
tiska verksamheten får numera anses föråldrad 
och illa anpassad till Arbetsförmedlingens nuva-
rande uppdrag och verksamhet. Den begränsar 
Arbetsförmedlingens möjligheter att utforma 
effektiva, enhetliga och rättssäkra rutiner för 
verksamheten i en utsträckning som inte kan 
anses motiverad. 

Ändringar i Arbetsförmedlingens registerlag 
måste för det första göras för att etablerings-
reformen ska kunna fungera såsom det är tänkt. 
Det handlar framförallt om ändringar som 
möjliggör elektronisk överföring av information 
mellan de myndigheter som ska samverka enligt 
den nya lagen om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare med tillhörande förord-
ningar. Lagändringar behövs också för att ge 
Arbetsförmedlingen rimliga förutsättningar att 
kunna organisera arbetet med de nyanlända och 
med de genom valfrihetssystemet upphandlade 
kompletterande aktörerna på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Vidare föreligger behov av 
ändringar för att ge Arbetsförmedlingen möjlig-
het att på ett effektivt sätt följa upp och utvärde-
ra den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
och för att kunna tillhandahålla uppgifter till 
regering och riksdag. Arbetsförmedlingen måste 
slutligen ges möjlighet att behandla personupp-
gifter för att kunna möta krav på författnings-
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enligt utlämnande av uppgifter till andra myn-
digheter och organ. 

Arbetsförmedlingen anser att det även finns 
behov av att ta bort kravet på skriftligt samtycke 
vid behandling av känsliga och ömtåliga person-
uppgifter. Något sådant förslag finns inte med i 
den remitterade promemorian. Det saknas där-
med beredningsunderlag för att behandla frågan 
inom ramen för detta lagstiftningsärende. 

Utvidgat tillämpningsområde för lagen 
 

Regeringens förslag:  Tillämpningsområdet för 
lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten ska vidgas till att även omfatta handlägg-
ning av ärenden om ersättning enligt lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan-
lända invandrare och av ärenden hos Arbetsför-
medlingen om mottagande för bosättning av 
vissa nyanlända invandrare. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer 
med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna tills-
tyrker förslaget, lämnar det utan erinran eller 
avstår från att yttra sig. 

Skälen för regeringens förslag: Enligt 1 § lag-
en (2002:546) om behandling av personuppgifter 
i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska 
lagen tillämpas vid behandling av personuppgif-
ter som gäller arbetssökande, arbetsgivare, kon-
taktpersoner och andra personer i Arbetsför-
medlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.  

När det gäller frågan vad som ska anses utgöra 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet hänvisas i 
lagens förarbeten till tre paragrafer i förordning-
en (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten. Dessa bestämmelser anges utgöra 
ramen för den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten (prop. 2001/02:144 s. 17). Två av dessa tre 
paragrafer är numera upphävda. Detta gjordes i 
samband med att regleringen av Arbetsförmed-
lingens huvuduppgifter fördes över till förord-
ningen (2007:1030) med instruktion för Arbets-
förmedlingen. Ramarna för den arbetsmarknads-
politiska verksamheten får nu i stället anses 
regleras av de bestämmelser i instruktionen som 
har ersatt de upphävda bestämmelserna och som 
beskriver Arbetsförmedlingens uppdrag och 
uppgifter samt av 5 § förordningen (2000:628) 
om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. 

I och med att lagen (2010:197) om etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
träder i kraft kommer Arbetsförmedlingen att få 
ansvar för viss verksamhet som definitionsmäs-
sigt inte anses vara arbetsmarknadspolitisk verk-
samhet. Det handlar om handläggningen av ären-
den om ersättning enligt den ovan nämnda lagen 
och förordningen (2010:407) om ersättning till 
vissa nyanlända invandrare samt om handlägg-
ning av ärenden enligt förordningen (2010:408) 
om mottagande för bosättning av vissa nyanlän-
da invandrare. Lagens tillämpningsområde bör 
därför vidgas till att även omfatta Arbetsförmed-
lingens handläggning av sådana ärenden. Ären-
den om etableringsplan kommer emellertid att 
utgöra arbetsmarknadspolitisk verksamhet och 
omfattas därmed redan av lagen. Någon lagänd-
ring behöver därför inte göras beträffande hand-
läggningen av dessa ärenden. 

Publicering av information om kompletterande 
aktörer 
 
Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska få 
behandla personuppgifter för publicering av 
information om kompletterande aktörer. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer i 

sak med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Svenskt Näringsliv, 

Almega och Akademikerförbundet SSR tillstyrker 
förslaget. Övriga remissinstanser har antingen 
avstått från att yttra sig eller har inga synpunkter 
på förslaget. 

Skälen för regeringens förslag: I 4 § lagen 
(2002:546) om behandling av personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten an-
ges för vilka ändamål som Arbetsförmedlingen 
får behandla personuppgifter inom den egna 
verksamheten (de s.k. primära ändamålen). 
Arbetsförmedlingen får bl.a. behandla person-
uppgifter om det behövs för handläggning av 
ärenden, publicering av platsinformation, upp-
följning och utvärdering samt för framställning 
av avidentifierad statistik.  

Riksdagen fattade den 19 maj 2010 beslut om 
en ny lag om valfrihetssystem för tjänster inom 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (prop. 
2009/10:146). Lagen innebär att Arbetsförmed-
lingen får besluta att tillhandahålla valfrihetssys-
tem för tjänster som upphandlas inom myndig-
hetens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. När 
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Arbetsförmedlingen väljer att tillhandahålla ett 
valfrihetssystem ska myndigheten tillämpa lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem. Enligt lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan-
lända invandrare ska tillämpning av lagen om val-
frihetssystem vara obligatorisk vid upphandling 
av de s.k. etableringslotsarna (se prop. 2009/10:60). 

Ett valfrihetssystem innebär att den enskilde 
har rätt att välja den aktör som han eller hon ön-
skar ska tillhandahålla honom eller henne en viss 
tjänst. Den upphandlande myndigheten tecknar 
kontrakt med ett antal leverantörer som den en-
skilde sedan kan välja mellan. För att den enskil-
de ska få möjlighet att göra ett sådant val krävs 
att Arbetsförmedlingen upprättar och tillhanda-
håller register eller sammanställningar över samt-
liga valbara aktörer. För att underlätta för den 
enskilde att göra detta val skulle det vara till för-
del om detta kunde tillhandahållas den enskilde 
elektroniskt via en sökbar databas. Ett sådant sys-
tem skulle också vara att föredra utifrån ett effek-
tivitetsperspektiv eftersom Arbetsförmedlingen 
därmed lättare skulle kunna hålla informationen 
uppdaterad och spridd inom myndigheten. 

Vissa av de aktörer som kommer att komma i 
fråga kommer dock att vara ensamföretagare 
med enskilda firmor. För att ensamföretagare 
ska kunna omfattas av Arbetsförmedlingens för-
teckningar över valbara leverantörer krävs att 
Arbetsförmedlingen får behandla personupp-
gifter avseende dessa.  

Med nuvarande utformning av lagen 
(2002:546) om behandling av personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är 
det inte helt klart att en sådan behandling av 
personuppgifter ligger inom ramen för något av 
de primära ändamålen. I vart fall skulle en mot-
satsvis tolkning av 4 § 2 kunna leda till slutsatsen 
att det endast är publicering av platsinformation 
som är tillåten. För att Arbetsförmedlingen på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt ska kunna 
fullgöra uppdraget att använda sig av valfrihets-
system för etableringslotsar och även kunna ut-
forma ändamålsenliga rutiner för användandet av 
ett sådan system även i andra fall, bör därför ett 
förtydligande i detta avseende göras i lagen. Det 
föreslås således att det uttryckligen av lagen ska 
framgå att Arbetsförmedlingen får behandla 
personuppgifter för publicering av information 
om kompletterande aktörer. Med kompletteran-
de aktörer avses här sådana externa leverantörer 
av tjänster som på uppdrag av Arbetsförmedling-
en bedriver arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

eller sådan verksamhet enligt lagen om etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare som 
inte är arbetsmarknadspolitisk verksamhet. 

Det får anses ligga i de enskilda leverantörer-
nas intresse att information om dem publiceras. 
Avsikten är också att publiceringen av företags-
informationen ska bygga på frivillighet. Med 
hänsyn härtill och då den typ av uppgifter som är 
aktuella i detta fall inte är av integritetskänslig art 
får förslaget inte anses innebära några särskilda 
risker för den personliga integriteten. De villkor 
som ska gälla för publiceringen och de uppgifter 
som ska få behandlas för nu aktuellt ändamål bör 
närmare regleras i förordning. 

Publicering av ansökningar om anställning 
 

Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska få 
behandla personuppgifter för publicering av 
ansökningar om anställning. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer 
med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Kronofogdemyndigheten, 
Arbetsförmedlingen, Akademikerförbundet SSR 
och Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärde-
ring tillstyrker förslaget. Övriga remissinstanser 
har inga synpunkter på förslaget eller avstår från 
att yttra sig. Förvaltningsrätten i Stockholm anser 
dock att det finns en risk för konflikt mellan 
bestämmelsen i 1 a § lagen (2002:546) om be-
handling av personuppgifter i den arbetsmark-
nadspolitiska verksamheten och den frivillighet 
som ska råda enligt den föreslagna 4 § 2. Sveriges 
akademikers centralorganisation (Saco) anser att 
det är viktigt att utnyttja alla möjligheter för 
arbetsgivare och sökande att få kunskap om 
varandra. Saco framhåller samtidigt att det krävs 
viss försiktighet i hanteringen eftersom ansök-
ningshandlingar ofta innehåller känslig personin-
formation. Tillsammans med Akademikerför-
bundet SSR betonar Saco vidare vikten av att del-
tagandet är frivilligt och av att det säkerställs att 
den nyankomne arbetssökanden får information 
om detta på ett sådant sätt att innebörden av fri-
villigheten blir tydlig. Institutet för arbetsmar-
knadspolitisk utvärdering (IFAU) ser ett stort 
värde i att Arbetsförmedlingen ges möjlighet att 
tillhandahålla en CV-databas. IFAU anser att 
man även kan överväga att göra registreringen 
obligatorisk för arbetssökande som uppbär 
ersättning från den offentligt finansierade arbets-
löshetsförsäkringen, under förutsättning att den 
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enskilde i systemet har möjlighet att på ett säkert 
sätt skydda sin identitet. 

Skälen för regeringens förslag: Ett av 
Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att effek-
tivt sammanföra dem som söker arbete med dem 
som söker arbetskraft. Arbetsförmedlingen har 
vidare enligt sin instruktion krav på sig att utfor-
ma sin verksamhet så att den bedrivs på ett 
effektivt och enhetligt sätt och på ett sådant sätt 
att arbetssökande och arbetsgivare har tillgång 
till en likvärdig service i hela landet. 

Arbetsförmedlingen arbetar för närvarande 
med effektivisering av sin verksamhet genom 
utveckling av s.k. e-förvaltning. En möjlighet till 
effektivisering är att arbetsgivare i behov av 
arbetskraft ges möjlighet att ta en mer aktiv roll i 
processen att finna rätt person till en ledig 
anställning. Arbetsförmedlingen tillhandahåller 
för närvarande en databas där arbetssökande, 
oavsett om de är inskrivna hos Arbetsförmed-
lingen eller inte, kan välja att lägga in sin merit-
förteckning och andra ansökningshandlingar och 
där arbetsgivare sedan kan ges möjlighet att söka 
efter lämpliga kandidater. Denna databas, CV-
databasen, är helt fristående från Arbetsförmed-
lingens informationssystem AIS. Det är den 
arbetssökande själv som fyller i och registrerar 
sina kontaktuppgifter och uppgifter om utbild-
ning och  meriter m.m. 

Det är osäkert om behandling av personupp-
gifter för tillhandahållande av information om 
arbetssökande kan anses ligga inom ramen för 
något av de primära ändamålen i 4 § i lagen 
(2002:546) om behandling av personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Lik-
som anfördes beträffande möjligheterna till 
publicering av information om kompletterande 
aktörer skulle i vart fall en motsatsvis tolkning av 
4 § 2 kunna leda till slutsatsen att Arbetsförmed-
lingen för närvarande endast har möjlighet att 
publicera platsinformation, dvs. att offentliggöra 
information om lediga platser hos arbetsgivare. 
Detta ändamål bör därför utvidgas till att även 
omfatta behandling av uppgifter om arbetssö-
kande. Det föreslås således att Arbetsförmed-
lingen i lagen uttryckligen ges möjlighet att 
behandla sådana uppgifter som normalt ingår i 
en ansökan om anställning, t.ex. kontaktupp-
gifter, meritförteckning och personligt brev för 
publicering genom registrering av uppgifterna i 
en sökbar databas som kan göras tillgänglig för 
arbetsgivare.  

Regeringen delar uppfattningen att registre-
ringen av de arbetssökandes ansökningshand-
lingar bör bygga på frivillighet. Det kan inte 
anses lämpligt att tvinga arbetssökande att 
registrera sina ansökningshandlingar i en sökbar 
databas i syfte att göra dem tillgängliga för 
arbetsgivare, även om man har ett system för att 
skydda den enskilde arbetssökandes identitet. 
Tillgången till uppgifterna bör vidare förutsätta 
att den enskilde arbetsgivaren har beviljats 
inloggningsuppgifter till den aktuella databasen. 
Föreskrifter om de närmare villkoren för 
behandlingen av arbetssökandes ansöknings-
handlingar samt om vilka uppgifter som får 
behandlas för detta ändamål bör meddelas i 
förordning.  

Förvaltningsrätten i Stockholm befarar att det 
kommer att föreligga en konflikt mellan bestäm-
melserna i lagen om Arbetsförmedlingens rätt att 
behandla uppgifter även om den registrerade mot-
sätter sig behandlingen och den i departements-
promemorian föreslagna bestämmelsen i 4 § 2 
om möjligheten att publicera arbetssökandes 
ansökningshandlingar, då avsikten synes vara att 
publiceringen ska vara frivillig för den enskilde. 
Lagrådet har framfört liknande synpunkter.  

Regeringen har beaktat ovanstående synpunk-
ter. För att regleringen ska bli tydlig föreslås att 
det i 1 a § tas in en upplysning om att det i för-
ordning kan finnas föreskrifter som innebär un-
dantag från bestämmelsen. Det kan exempelvis 
finnas föreskrifter i förordning av innebörd att 
en viss typ av behandling av personuppgifter en-
dast är tillåten om den registrerade har lämnat 
sitt samtycke till behandlingen. I ett sådant fall ska 
bestämmelsen i 1 a § första stycket inte tillämpas. 

Eftersom regeringen i flera avseenden har 
möjlighet att meddela föreskrifter som ytterli-
gare begränsar Arbetsförmedlingens möjligheter 
att behandla personuppgifter, måste lagen alltid 
läsas tillsammans med den till lagen hörande för-
ordningen (2002:623) om behandling av person-
uppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten. Läser man lagen och förordningen 
tillsammans borde det tack vare det föreslagna 
tillägget i 1 a § inte kunna uppstå några oklar-
heter vid tillämpningen. Arbetsförmedlingen 
ansvarar för att tydligt informera den arbets-
sökande om att publiceringen är frivillig.  

75 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 14  

Nytt sekundärt ändamål för Migrationsverket 
 
Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska få 
behandla personuppgifter för tillhandahållande 
av information som behövs inom Migrations-
verkets verksamhet som underlag för beslut om 
bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer 
med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Ingen av de remissinstan-
ser som har yttrat sig invänder mot förslaget. 
Migrationsverket välkomnar särskilt detta förslag 
och menar att ändringen är nödvändig för att 
undvika felaktiga utbetalningar av ekonomiskt 
bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl. till personer som har bevil-
jats etableringsersättning av Arbetsförmedlingen. 

Skälen för regeringens förslag: I 5 § lagen 
(2002:546) om behandling av personuppgifter i 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten reg-
leras i vilka fall Arbetsförmedlingen får behandla 
personuppgifter för tillhandahållande av infor-
mation som behövs i andra myndigheters verk-
samhet (s.k. sekundära ändamål). Där framgår 
bl.a. att Arbetsförmedlingen får behandla per-
sonuppgifter för att tillhandahålla information 
till Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna 
som underlag för beslut om och kontroll av för-
måner, ersättningar och andra stöd. Arbetsför-
medlingen får vidare behandla personuppgifter 
för att tillhandahålla uppgifter till bl.a. Skatte-
verket och Kronofogdemyndigheten för vissa 
angivna syften. 

Migrationsverket beslutar bl.a. om bistånd i 
form av logi, bostadsersättning, dagersättning 
och särskilt bidrag enligt lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). 
Bistånd enligt nämnda lag får dock inte utbetalas 
för tid då etableringsersättning lämnas enligt 
lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa 
nyanlända invandrare (se 8 § LMA och prop. 
2009/10:60 s. 114 f.) Detta innebär att Arbets-
förmedlingen kommer att behöva behandla 
personuppgifter för att kunna lämna uppgifter 
till Migrationsverket för att verket i sin tur ska 
kunna pröva rätten till bistånd enligt LMA. Det 
handlar bl.a. om uppgifter om namn och person-
nummer för den som har rätt till etablerings-
ersättning, om uppgifter om att en ansökan om 
ersättning har lämnats in, vilken ersättning som 
har beviljats och under vilken tidsperiod och i 

vilken omfattning ersättning lämnas eller har 
lämnats. Att Arbetsförmedlingen har en skyldig-
het att lämna dessa uppgifter till Migrations-
verket framgår av förordningen (2010:407) om 
ersättning till vissa nyanlända invandrare. 

I nuvarande reglering av de sekundära ända-
målen finns dock ingen bestämmelse som säger 
att behandling av personuppgifter får ske för 
detta ändamål. Ett nytt sekundärt ändamål av 
den innebörden bör därför föras in i lagen. 

Nytt sekundärt ändamål för kompletterande 
aktörer 
 
Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska få 
behandla personuppgifter för att tillhandahålla 
vissa uppgifter om arbetssökande till komplette-
rande aktörer. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer 
med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Svenskt Näringsliv och 
Almega anser att det är viktigt att de komplette-
rande aktörerna får tillgång till den information 
de behöver för att kunna utföra sitt arbete. 
Akademikerförbundet SSR ställer sig dock tvek-
samt till förslaget. Övriga remissinstanser har 
antingen inga synpunkter på förslaget eller avstår 
från att yttra sig. 

Skälen för regeringens förslag: Arbetsför-
medlingen har sedan 2007 haft i uppdrag att 
använda s.k. kompletterande aktörer som en del 
av myndighetens tjänsteutbud. Syftet har varit 
att göra utbudet av förmedlingstjänster större 
och mer diversifierat och därigenom förbättra 
matchningen och servicen till de arbetslösa.  

I och med att lagen (2010:197) om etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare 
träder i kraft kommer Arbetsförmedlingen att få 
ett utökat samordningsansvar för nyanlända 
invandrares etablering på arbetsmarknaden 
(prop. 2009/10:60). I arbetet med denna mål-
grupp ska en ny typ av kompletterande aktör 
användas, en s.k. etableringslots. Etablerings-
lotsen ska underlätta och påskynda den nyanlän-
des etablering i arbets- och samhällslivet. I 
lotsens uppdrag ingår att tillsammans med den 
nyanlände arbeta med och vidareutveckla den 
etableringsplan som Arbetsförmedlingen har 
upprättat. 

För att de kompletterande aktörerna ska 
kunna fullgöra sina uppdrag krävs att de har till-
gång till viss information om de personer som 
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ska placeras i deras verksamhet. Det handlar 
främst om kontakt- och identifieringsuppgifter 
samt om uppgifter om utbildningsbakgrund, 
yrkeserfarenhet och andra meriter. Beroende på 
uppdrag kan dessa aktörer också ha behov av 
exempelvis uppgifter om anvisningar till arbete 
och arbetsmarknadspolitiska program, om bevil-
jad tolkinsats och om sådana omständigheter 
som berättigar den kompletterande aktören till 
resultatbaserad ersättning. För att etablerings-
lotsarna ska kunna vara ett stöd för den enskilde 
i genomförandet av etableringsplanen kommer 
lotsarna även att behöva ta del av den upprättade 
etableringsplanen.  

Det är rimligt att Arbetsförmedlingen får 
möjlighet att behandla personuppgifter i syfte att 
tillhandahålla de uppgifter som de komplette-
rande aktörerna behöver för att kunna fullgöra 
sina uppdrag. Detta intresse får här anses väga 
tyngre än intresset av att skydda den enskildes 
integritet. Ändamålsbestämmelserna bör därför 
kompletteras med ett nytt sekundärt ändamål av 
den innebörden.  

De kompletterande aktörerna bör dock endast 
få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för 
att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Något 
behov av direktåtkomst till uppgifterna kan inte 
heller anses föreligga. Det finns dock skäl att 
möjliggöra utlämnade av personuppgifter till de 
kompletterande aktörerna på medium för auto-
matiserad behandling (angående begreppen 
direktåtkomst och överföring på medium för 
automatiserad behandling se nedan under rubri-
ken ”Utökade möjligheter till direktåtkomst”). 
Föreskrifter om detta samt om vilka uppgifter 
som får skickas över till de kompletterande 
aktörerna på medium för automatiserad behand-
ling bör meddelas i förordning. 

Akademikerförbundet SSR ställer sig tveksamt 
till förslaget och understryker särskilt att sekre-
tessbehovet hos den som beviljats politisk asyl 
måste beaktas. Enligt regeringens uppfattning 
bör känsliga uppgifter om enskilda som huvud-
regel inte föras över till en kompletterande aktör. 
Det kan dock finnas fall där det bedöms nödvän-
digt att en kompletterande aktör får del av 
sådana uppgifter. I den mån en kompletterande 
aktör kan anses vara uppdragstagare i den 
mening som aves i 2 kap. 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen, gäller lagens förbud mot att röja 
uppgifter även för uppdragstagaren. I övriga fall 
bör dock en överföring av känsliga uppgifter för-
utsätta att det finns ett avtal mellan Arbetsför-

medlingen och den kompletterande aktören av 
innebörd att uppgifterna inte får föras vidare. 
Det ankommer naturligtvis alltid på Arbetsför-
medlingen att pröva huruvida ett överlämnande 
av uppgifter till en kompletterande aktör är 
förenligt med gällande sekretessregler. 

Ej uttömmande reglering av de sekundära 
ändamålen 

 
Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska 
uttryckligen få behandla personuppgifter för att 
tillhandahålla uppgifter till riksdagen eller rege-
ringen eller till annan för att fullgöra uppgifts-
lämnande i enlighet med lag och förordning. Det 
ska också tydliggöras att Arbetsförmedlingen får 
tillämpa den s.k. finalitetsprincipen i person-
uppgiftslagen (1998:204). 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Kammarrätten i 

Stockholm anser att tillägget om att Arbetsför-
medlingen ska få tillämpa finalitetsprincipen är 
överflödigt. Övriga remissinstanser tillstyrker 
förslaget, har inget att invända emot det eller 
avstår från att yttra sig. 

 
Skälen för regeringens förslag 

Primära och sekundära ändamål 
Lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten bygger som framgått på en uppdelning i 
primära och sekundära ändamål. Enligt lagens 
förarbeten är syftet med uppdelningen att tydligt 
reglera hur uppgifterna får användas i den egna 
verksamheten och hur de får behandlas för att 
lämnas ut till andra (prop. 2001/02:144 s. 24).  

Trots ambitionen att åstadkomma en tydlig 
reglering har uppdelningen gett upphov till tolk-
ningsproblem vid tillämpningen. En fråga som 
har ställts är om personuppgifter som har 
behandlats i enlighet med vissa primära ändamål 
även kan lämnas ut till andra eller om det måste 
finnas ett specifikt sekundärt ändamål för varje 
typ av utlämnande. Frågan uppkommer eftersom 
personuppgiftslagens definition av begreppet 
behandling av personuppgifter även innefattar 
utlämnande genom översändande, spridning eller 
annat tillhandahållande av uppgifter. 
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Finalitetsprincipen  
En annan fråga har varit om personuppgiftslag-
ens s.k. finalitetsprincip kan tillämpas vid sidan 
av de primära och sekundära ändamålen i lagen. 
Finalitetsprincipen innebär att den personupp-
giftsansvarige ska se till att personuppgifter inte 
behandlas för något ändamål som är oförenligt 
med det för vilket uppgifterna samlades in. Det 
regleras dock särskilt i lagen att behandling av 
personuppgifter för bl.a. statistiska ändamål inte 
ska anses oförenlig med de ursprungliga ända-
målen för insamlingen av uppgifterna (se 9 § för-
sta stycket d och andra stycket personuppgifts-
lagen [1998:204]). Förhållandet mellan person-
uppgiftslagen och Arbetsförmedlingens register-
lag är reglerat så att personuppgiftslagen gäller 
vid behandling av personuppgifter i den arbets-
marknadspolitiska verksamheten om inte annat 
följer av Arbetsförmedlingens egen lag. Mot 
denna bakgrund uppkommer frågan om behand-
ling av personuppgifter med stöd av person-
uppgiftslagens finalitetsprincip är tillåten för 
andra ändamål än de som uttryckligen angivits i 
Arbetsförmedlingens registerlag. 

Problem med uttömmande regleringar av ändamål  
Såsom Arbetsförmedlingens registerlag är for-
mulerad i dag skulle det kunna hävdas att upp-
räkningarna av de primära respektive sekundära 
ändamålen i lagen är uttömmande. Med en sådan 
tolkning skulle personuppgifter endast få be-
handlas för de i lagen angivna ändamålen. 
Arbetsförmedlingen skulle därmed också vara 
förhindrad att lämna ut uppgifter som har 
behandlats i enlighet med de primära ändamålen 
till t.ex. andra myndigheter, riksdag och regering 
i andra fall än de som anges i de sekundära 
ändamålen.  

Förhållandevis ofta uppstår situationer där en 
behandling av personuppgifter framstår som 
motiverad utifrån ett viktigt allmänt intresse, 
men där en sådan behandling inte kan anses ligga 
inom ramen för något av de i lagen uppräknade 
ändamålen. Sådana situationer och behov kan 
vara svåra att förutse. Det är med andra ord 
svårt, för att inte säga omöjligt, att på förhand 
täcka in alla sådana situationer med en uttöm-
mande reglering av tillåtna ändamål. I modernare 
personuppgiftsregleringar har man därför ofta 
tydliggjort att uppräkningarna av i vart fall de 
sekundära ändamålen inte är uttömmande. 

Personuppgiftsregleringen kan vidare inte 
inskränka en myndighets skyldighet att lämna ut 

uppgifter enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 
Det bör vara sekretesslagstiftningen och inte 
personuppgiftsregleringen som sätter ramarna 
för vilka uppgifter som får lämnas ut. Om de 
sekundära ändamålen skulle uppfattas som 
uttömmande reglerade i Arbetsförmedlingens 
registerlag skulle denna lag i vissa fall riskera att 
komma i konflikt med offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400). Utlämnanden som är till-
låtna enligt sekretesslagstiftningen skulle med 
andra ord begränsas av att Arbetsförmedlingens 
registerlag inte tillåter själva behandlingen av 
uppgifterna. 

Tydligare reglering av de sekundära ändamålen  
Arbetsförmedlingen har enligt sin instruktion i 
uppdrag att analysera, följa upp och utvärdera 
hur myndighetens verksamhet och de arbets-
marknadspolitiska åtgärderna påverkar arbets-
marknadens funktionssätt. Myndigheten ska 
vidare göra bedömningar av arbetsmarknadsläget 
för att tillhandahålla beslutsunderlag för den 
framtida arbetsmarknadspolitiken. Arbetsför-
medlingen har också i uppdrag att bistå myndig-
heter och andra som bedriver uppföljning och 
utvärdering inom Arbetsförmedlingens verksam-
hetsområde (4 § 4–6 förordningen (2007:1030) 
med instruktion för Arbetsförmedlingen). I 
synnerhet det sistnämnda uppdraget skulle vara 
svårt att fullgöra med en uttömmande reglering 
av de sekundära ändamålen. 

Mot ovan angiven bakgrund är det viktigt att 
de sekundära ändamålen i Arbetsförmedlingens 
registerlag inte är uttömmande reglerade. Det 
bör därför uttryckligen föreskrivas i lagen att 
Arbetsförmedlingen får behandla personuppgift-
er för att tillhandahålla information till riksdagen 
och regeringen och för att fullgöra sådant upp-
giftslämnande som är förenligt med sekretesslag-
stiftningen. I de fall där det finns en reglerad 
uppgiftsskyldighet i någon författning får avväg-
ningen mellan riskerna för integritetsintrång och 
andra intressen anses vara gjord redan då beslut 
tagits om att myndigheten ska lämna ut vissa 
uppgifter utan föregående sekretessprövning. I 
andra fall måste behandling av personuppgifter i 
syfte att lämna ut uppgifterna anses vara tillåten 
om det inte föreligger något hinder mot ett 
utlämnande av uppgifterna enligt någon bestäm-
melse om sekretess i offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400). 

Regeringen anser slutligen att det bör för-
tydligas att Arbetsförmedlingen får behandla 
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personuppgifter i enlighet med personuppgifts-
lagens s.k. finalitetsprincip. Detta har framförallt 
betydelse för de myndigheter m.fl. som behöver 
använda sig av uppgifter från Arbetsförmed-
lingens datalager för forskningsändamål och för 
framställning av avidentifierad statistik.  

Liknande regleringar som den här föreslagna 
finns redan i exempelvis lagen (2003:763) om 
behandling av personuppgifter i socialförsäkring-
ens administration, patientdatalagen (2008:355) 
och lagen (2009:619) om djurskyddskontroll-
register. 

Kammarrätten i Stockholm anser att en kombi-
nation av att ange att personuppgiftslagen gäller 
om inte annat följer av specialregleringen och att 
särskilt ange när personuppgiftslagen ska gälla 
kan skapa förvirring för tillämparen. Kammar-
rätten förordar den lagstiftningsmodell som valts 
för bl.a. polisens behandling av personuppgifter 
där specialregleringen föreslås gälla i stället för 
personuppgiftslagen och där de bestämmelser i 
personuppgiftslagen som ska tillämpas anges 
särskilt.  

Regeringen delar uppfattningen i promemo-
rian att det uttryckligen bör framgå att finalitets-
principen får tillämpas vid sidan av de särskilt 
uppräknade sekundära ändamålen i lagen. Mot-
svarande bedömning har gjorts i tidigare lagstift-
ningsärenden (se t.ex. prop. 2002/03:135 s. 56). 
Det saknas vidare beredningsunderlag för att i 
detta lagstiftningsärende behandla en sådan 
ändring av lagens systematik och uppbyggnad 
som kammarrätten förordar.  

Lagrådet har föreslagit att den bestämmelse 
som innehåller en hänvisning till finalitetsprinci-
pen ska ges en annan redaktionell utformning. 
Lagrådet anser att bestämmelsen bör utformas 
på samma sätt som 8 § fjärde stycket polisdata-
lagen (2010:361) som innehållsmässigt motsvar-
ar bestämmelsen i 9 § första stycket d person-
uppgiftslagen. 

Regeringen vill dock framhålla att den ut-
formning som har valts i lagrådsremissen över-
ensstämmer med utformningen av motsvarande 
bestämmelser i flera andra registerlagar, t.ex. 
lagen (2003:763) om behandling av personupp-
gifter inom socialförsäkringens administration, 
patientdatalagen (2008:355) och lagen (2009:619) 
om djurskyddskontrollregister. I dessa lagar är 
förhållandet till personuppgiftslagen (1998:204) 
reglerat på samma sätt som i Arbetsförmed-
lingens registerlag. Enligt nu nämnda lagar gäller 
personuppgiftslagen om inte annat följer av 

respektive lag eller av föreskrifter som meddelas 
med stöd av lagen.  

Polisdatalagen har en annan uppbyggnad. Den 
gäller i stället för personuppgiftslagen och de 
bestämmelser i personuppgiftslagen som ska 
gälla anges särskilt i lagen. Den lagtekniska lös-
ning som valts i polisdatalagen är således en följd 
av hur den lagens förhållande till personuppgifts-
lagen är reglerat. 

Syftet med hänvisningen till finalitetsprincip-
en i 9 § första stycket d och andra stycket per-
sonuppgiftslagen är endast att klargöra att dessa 
bestämmelser fortfarande gäller i Arbetsförmed-
lingens verksamhet, trots att det även i Arbets-
förmedlingens registerlag finns en reglering av 
tillåtna ändamål för behandling av person-
uppgifter. Om man skulle införa en bestämmelse 
som motsvarar personuppgiftslagens reglering av 
finalitetsprincipen skulle den utöver Lagrådets 
förslag även behöva omfatta innehållet i 9 § 
andra stycket personuppgiftslagen. Detta skulle 
göra lagtexten onödigt otymplig. 

Mot denna bakgrund finns det enligt rege-
ringens uppfattning inte skäl att i detta lagstift-
ningsärende frångå den lagtekniska lösning som 
valts i andra registerförfattningar där förhållan-
det till personuppgiftslagen är reglerat på samma 
sätt som i Arbetsförmedlingens registerlag. 

Direktåtkomst för Migrationsverket 
 

Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska få 
medge Migrationsverket direktåtkomst till de 
personuppgifter i en arbetsmarknadspolitisk 
databas som behövs som underlag för beslut om 
bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag. 
Remissinstanserna: Datainspektionen har inga 

synpunkter på att Migrationsverket beviljas 
direktåtkomst till den arbetsmarknadspolitiska 
databasen, under förutsättning att säkra förbin-
delser med tekniska begränsningar används. 
Migrationsverket anser dock att det är fullt till-
räckligt om verket får elektroniska underrättelser 
från Arbetsförmedlingen om de personer som 
beviljats etableringsersättning. Övriga remiss-
instanser har antingen inga synpunkter på för-
slaget eller avstår från att yttra sig. 
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Skälen för regeringens förslag: I de särskilda 
registerförfattningarna finns ofta bestämmelser 
som reglerar om, i vilka fall och på vilket sätt 
personuppgifter får lämnas ut elektroniskt. 
Syftet med sådana bestämmelser är att inskränka 
möjligheterna för utomstående att genom över-
föring av uppgifter i personregister förfoga över 
uppgifterna på ett sätt som innebär risker i 
integritetshänseende.  

I lagstiftningen görs ofta åtskillnad mellan 
utlämnande av uppgifter genom direktåtkomst 
och utlämnande av uppgifter på medium för 
automatiserad behandling. Av bl.a. förarbetena 
till lagen om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten (prop. 
2001/02:144 s. 31) framgår att med direktåt-
komst avses att den som använder databasen via 
en dator på egen hand kan söka i denna och få 
svar på frågor, dock utan att själv kunna bearbeta 
eller på annat sätt påverka innehållet i databasen. 
Direktåtkomst kan även innebära att användaren 
ges en möjlighet att hämta hem informationen 
till sitt eget system och bearbeta den där. Direkt-
åtkomst har traditionellt sett ansetts innebära att 
uppgifter ur databasen lämnas ut utan att den 
utlämnande myndigheten i det enskilda fallet har 
kontroll över vilka uppgifter som lämnas ut.  

Utlämnande på medium för automatiserad 
behandling handlar i stället om ett överlämnande 
av elektroniskt lagrade uppgifter via något slags 
medium för lagring eller överföring, exempelvis 
e-post, USB-minne, CD-romskiva eller diskett. 
Ett utlämnande på medium för automatiserad 
behandling kan också ske genom direkt över-
föring från ett datorsystem till ett annat via 
telekommunikationsnätet. I dessa fall behåller 
den utlämnande myndigheten kontrollen över 
vilka uppgifter som lämnas ut. Det kan dock i 
vissa fall vara svårt att dra en skarp gräns mellan 
direktåtkomst och utlämnande på medium för 
automatiserad behandling. 

Direktåtkomst till elektroniskt lagrad infor-
mation har sedan länge ansetts innebära särskilda 
risker ur integritetssynpunkt. Det har därför 
ansetts att det är riksdagen som bör  ta ställning 
till i vilka fall som direktåtkomst bör medges. 
Denna princip följdes även vid tillkomsten av 
lagen (2002:546) om behandling av personupp-
gifter i den arbetsmarknadspolitiska verksam-
heten. Således regleras i 12 § vilka myndigheter 
och andra organ som får ha direktåtkomst till de 
personuppgifter som behandlas i en arbetsmark-
nadspolitisk databas. Bland dem kan nämnas 

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämn-
den, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
och arbetslöshetskassorna. Direktåtkomst får 
dock endast medges om det behövs för något av 
de sekundära ändamålen i 5 §. 

Direktåtkomst för Migrationsverket 
Redan vid lagens tillkomst förutsåg man att det i 
framtiden skulle uppkomma behov av direkt-
åtkomst även för andra myndigheter och organ 
än de för vilka Arbetsförmedlingen då gavs den 
möjligheten. Regeringen ansåg att utgångs-
punkten för framtida överväganden i frågor om 
direktåtkomst borde vara att utlämnande genom 
direktåtkomst endast borde få ske i de fall där 
det finns ett klart behov av att få del av 
uppgifterna på detta sätt. Mottagarens intresse 
av att få ta del av uppgifter måste vägas mot 
intresset av att skydda enskildas personliga 
integritet och hänsyn måste tas till sekretess-
lagens regler (prop. 2001/02:144 s. 37).  

Enligt förarbetena till lagen om etablerings-
insatser för vissa nyanlända invandrare (prop. 
2009/10:60 s. 120) bör informationsöverföring-
en mellan de myndigheter som samverkar enligt 
lagen så långt möjligt ske automatiserat. Som 
skäl för detta anges att det är genom en väl 
fungerande informationsöverföring mellan myn-
digheter som ärendehanteringen kan effektivise-
ras, kontrollen av utbetalningar av statliga medel 
tryggas och felaktiga utbetalningar förebyggas. 
Dessutom kan ett effektivt informationsutbyte 
medföra att handläggningstiderna för ett ärende 
förkortas och beslut om skilda förmåner fattas 
snabbare. Servicen till den enskilde kan däri-
genom förbättras. Vidare kan antalet återkravs-
ärenden reduceras. Arbetsförmedlingens person-
uppgiftslag innehåller redan en möjlighet för 
Arbetsförmedlingen att tillhandahålla nödvän-
diga uppgifter till Försäkringskassan genom 
direktåtkomst. Motsvarande möjlighet bör även 
införas i förhållande till Migrationsverket beträf-
fande de uppgifter som verket behöver som 
underlag för beslut om bistånd enligt lagen 
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. 

Migrationsverket har ifrågasatt Arbetsförmed-
lingens behov av att kunna bevilja verket direkt-
åtkomst till de uppgifter som verket behöver för 
sin handläggning av ersättning enligt lagen 
(1994:1379) om mottagande av asylsökande m.fl. 
Mot denna bakgrund kan det förstås ifrågasättas 
om Arbetsförmedlingen bör ges en sådan möj-
lighet. Enligt förordningen (2010:407) om er-
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sättning till vissa nyanlända invandrare ska dock 
Arbetsförmedlingen till Migrationsverket inte 
bara lämna uppgifter om att en ansökan har 
lämnats in och om vilken ersättning som har 
beviljats utan även uppgifter om under vilken 
tidsperiod och i vilken omfattning ersättning har 
lämnats. Arbetsförmedlingen ansvarar naturligt-
vis för att initialt meddela Migrationsverket att 
en ansökan om etableringsersättning har kommit 
in och att ersättning har beviljats för en viss 
tidsperiod. Det kan dock vara svårt för Arbets-
förmedlingen att avgöra om och när Migrations-
verket behöver historiska uppgifter om den 
ersättning som har lämnats. Om Arbetsförmed-
lingen får möjlighet att bevilja Migrationsverket 
direktåtkomst till de uppgifter verket behöver i 
detta skede, har Arbetsförmedlingen möjlighet 
att utforma informationsöverföringen på ett 
sådant sätt att resursåtgången hos myndigheter-
na blir så liten som möjligt. Migrationsverket 
kan då på egen hand, utan att behöva gå vägen 
via Arbetsförmedlingen, gå in i den aktuella data-
basen och hämta de uppgifter verket behöver. 
Då det i förordning kommer att regleras exakt 
vilka uppgifter som Migrationsverket kan få del 
av genom direktåtkomsten, måste skillnaden i 
integritetsskyddshänseende i förhållande till en 
överföring på medium för automatiskt data-
behandling betraktas som marginell. Som fram-
gått ovan har också gränsen mellan vilka tekniska 
lösningar som är att anse som direktåtkomst och 
vilka som är att anse som överföring på medium 
för automatisk databehandling blivit allt mer 
flytande. I syfte att ge Arbetsförmedlingen 
förutsättningar att utforma informationsöver-
föringen på det sätt som är mest resurseffektivt 
och ändamålsenligt, bör därför myndigheten 
enligt regeringen ges möjligheten att bevilja 
Migrationsverket direktåtkomst till de uppgifter 
verket behöver. 

Direktåtkomst för arbetssökande till förteckningar 
över kompletterande aktörer m.m. 
 
Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska få 
möjlighet att ge en enskild arbetssökande direkt-
åtkomst till förteckningar över kompletterande 
aktörer samt till platsinformation från arbets-
givare. 

 

 
Promemorians förslag: Överensstämmer 

med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna till-
styrker förslaget, lämnar det utan erinran eller 
avstår från att yttra sig. Arbetsförmedlingen har 
dock ifrågasatt behovet av att den enskilde först 
ska beviljas särskilda inloggningsuppgifter för att 
få tillgång till sammanställningar över arbets-
givare och kompletterande aktörer. Datainspek-
tionen undrar om samma säkerhetsnivå kan upp-
nås vid enskildas direktåtkomst som vid direkt-
åtkomst för myndigheter. När det gäller enskil-
das tillgång till sammanställningar över komplet-
terande aktörer anser dock inspektionen att 
integritetsriskerna förefaller vara så små att 
sammanställningarna bör kunna göras tillgäng-
liga via Arbetsförmedlingens hemsida.  

Skälen för regeringens förslag: I dag får den 
enskilde arbetssökanden endast ha direktåt-
komst till de personuppgifter i en arbetsmark-
nadspolitisk databas som rör honom eller henne 
själv. För att kunna fullgöra sitt uppdrag att till-
handahålla ett valfrihetssystem för komplette-
rande aktörer bör Arbetsförmedlingen också få 
möjlighet att bevilja den enskilde direktåtkomst 
till Arbetsförmedlingens register eller samman-
ställningar över olika tjänsteleverantörer. Det 
kan inte anses vara förenat med några särskilda 
integritetsrisker att bevilja de enskilda direkt-
åtkomst till sammanställningar över valbara 
kompletterande aktörer. Det borde tvärtom 
ligga i aktörernas eget intresse att den enskilde 
kan beredas tillgång till dessa sammanställningar. 
En sådan ändring föreslås därför i lagen. Rege-
ringen delar Arbetsförmedlingens uppfattning 
att det inte bör vara nödvändigt att den som 
endast vill ta del av själva sammanställningen 
över valbara kompletterande aktörer först 
beviljas särskilda inloggningsuppgifter. Ett 
sådant krav riskerar dessutom att komma i kon-
flikt med det krav på öppenhet i processen som 
uppställs i lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 

På samma sätt bör en enskild kunna beviljas 
direktåtkomst till de platsannonser som Arbets-
förmedlingen publicerar med stöd av ändamåls-
bestämmelsen i 4 § 2. 

Direktåtkomst för arbetsgivare till arbetssökandes 
ansökningar om anställning 

 
Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska få 
möjlighet att ge en arbetsgivare direktåtkomst 
till arbetssökandes ansökningar om anställning. 
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Promemorians förslag: Överensstämmer 
med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: För det fall inte samma 
säkerhetsnivå kan uppnås för arbetsgivares till-
gång till den arbetsmarknadspolitiska databasen 
som för Migrationsverkets direktåtkomst, ställer 
sig Datainspektionen tveksam till om direkt-
åtkomst är det mest lämpliga sättet för utläm-
nande. Övriga remissinstanser lämnar förslaget 
utan erinran eller avstår från att yttra sig. 

Skälen för regeringens förslag: Som framgått 
ovan föreslås att Arbetsförmedlingen uttryck-
ligen ska ges möjlighet att behandla personupp-
gifter för att publicera arbetssökandes ansök-
ningshandlingar. Som också framgått är syftet 
med förslaget att möjliggöra registrering av dessa 
handlingar i en sökbar databas (CV-databas) 
som kan göras tillgänglig för arbetsgivare som 
söker arbetskraft. För att detta ska vara möjligt 
krävs dock att Arbetsförmedlingen får möjlighet 
att bevilja arbetsgivarna direktåtkomst till dessa 
uppgifter. En ändring av den innebörden föreslås 
därför i lagen.  

Datainspektionen anser att säkerhetsnivån 
måste vara hög när det gäller arbetsgivares åt-
komst till enskildas ansökningar, oavsett vilken 
form av utlämnande som tillämpas. Regeringen 
delar den uppfattningen. För att få tillgång till 
uppgifterna bör arbetsgivarna först beviljas 
särskilda inloggningsuppgifter. Det ska vidare 
vara helt frivilligt att registrera sina ansöknings-
handlingar i databasen. Vilka uppgifter som får 
registreras i CV-databasen samt de närmare 
villkoren för tillgången till databasen bör regleras 
i förordning. 

Utvidgning av tillåtna sökbegrepp 
 

Regeringens förslag:  Arbetsförmedlingen ska få 
använda kod för hälsotillstånd eller för sådant 
funktionshinder som medför nedsatt arbets-
förmåga som sökbegrepp för förmedling av 
arbete och planering av insatser. 

Kod för hälsotillstånd eller för sådant funk-
tionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, 
för arbetsmarknadspolitiskt program eller insats 
samt för sökandekategori eller anvisningsgrund 
ska även få användas som sökbegrepp om det 
behövs för tillsyn, uppföljning, utvärdering och 
för framställning av avidentifierad statistik. 

 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer i 
sak med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Handikappförbunden till-
styrker förslaget och anför att förändringar som 
gynnar möjligheten till uppföljning och utvär-
dering av Arbetsförmedlingens insatser för 
personer med funktionsnedsättning är angeläg-
na. De markerar samtidigt vikten av att enskilda 
individers integritet värnas. Socialstyrelsen anser 
att det är viktigt att de koder för hälsotillstånd 
och funktionshinder som kommer att användas 
som sökbegrepp följer det nationella kodverk 
som Socialstyrelsen tillhandahåller. Datainspek-
tionen kan inte tillstyrka förslaget om utvidgade 
sökbegrepp om inte den interna åtkomsten till 
personuppgifter samtidigt regleras i förordning. 
Diskrimineringsombudsmannen anser att det är 
av största vikt att användningen av de nya sök-
begreppen begränsas till ett avgränsat system. 
Övriga remissinstanser lämnar förslaget utan 
erinran eller avstår från att yttra sig. 

 
Skälen för regeringens förslag 

Allmänt om behandling av känsliga personuppgifter 
Enligt personuppgiftslagen är det som huvud-
regel förbjudet att behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, med-
lemskap i fackförening eller som rör hälsa eller 
sexualliv. Som framgått ovan betecknas sådana 
uppgifter känsliga personuppgifter. Det finns 
dock vissa redan i lagen angivna undantag från 
detta förbud, t.ex. då den enskilde samtyckt till 
behandlingen eller om behandlingen är nöd-
vändig i vissa särskilt angivna fall.  

I en arbetsmarknadspolitisk databas får dock 
enligt lagen (2002:546) om behandling av per-
sonuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten inga andra känsliga personuppgifter 
behandlas än sådana som avslöjar etniskt ur-
sprung eller rör hälsa. För dessa uppgifter samt 
för andra integritetskänsliga personuppgifter som 
rör sociala förhållanden eller utgör omdömen, 
slutsatser eller värderande upplysningar gäller 
vidare, utöver kraven på att uppgifterna ska ha 
lämnats i ett ärende eller vara nödvändiga för 
handläggningen av det, att den enskilde skrift-
ligen har samtyckt till att uppgifterna behandlas i 
en arbetsmarknadspolitisk databas (9 §). Upp-
gifter om att någon varit föremål för vissa gärder 
inom exempelvis kriminalvård och socialtjänst 
får över huvudtaget inte behandlas i en arbets-
marknadspolitisk databas (10 §). 
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Allmänt om sökbegrepp 
I en databas eller annan textmassa som har 
lagrats på medium för automatiserad behandling 
är det möjligt att genom att ange ett s.k. sök-
begrepp i en sökmotor söka igenom den lagrade 
informationen och hitta de poster där begreppet 
förekommer. På detta sätt är det möjligt att 
snabbt göra en sammanställning av personupp-
gifter i en databas. Är en myndighets samlingar 
av elektroniskt lagrade personuppgifter tillgäng-
liga för sökning utan några begränsningar, upp-
kommer utan tvivel betydande risker för otill-
börliga intrång i enskilda personers integritet. 
Detta är anledningen till att man i myndigheter-
nas särskilda registerförfattningar som regel har 
infört begränsningar av vilka sökvägar och 
sökbegrepp som får användas i myndigheternas 
system för automatiserad behandling.  

Vid bedömningen av vilka sökbegrepp som 
bör vara tillåtna måste en avvägning göras mellan 
intresset av effektivitet i en myndighets verk-
samhet och risken för integritetsintrång. Något 
generellt förbud mot sökning i en databas är 
normalt sett inte motiverat. Ofta kan en sök-
motor tvärtom vara ett mycket värdefullt red-
skap i myndighetens verksamhet, utan att det för 
den sakens skull måste innebära risker för den 
personliga integriteten. Söktekniken bör kunna 
användas så länge den inte innebär en oaccepta-
bel risk för otillbörliga integritetsintrång. Regler 
om begränsning av tillåtna sökbegrepp bör 
således ta sikte direkt på sådana typer av sökning 
som typiskt sett medför särskilda integritets-
risker. I vissa sådana fall måste integriteten ges 
företräde framför andra intressen, även om goda 
skäl i och för sig talar för att en viss typ av 
sökning eller behandling bör vara tillåten. 

Vilka sökbegrepp som får användas hos en 
myndighet har också betydelse för frågan vad 
som är att anse som en allmän handling. Konse-
kvensen av att en myndighet, genom bestäm-
melser i lag eller förordning, är rättsligt förhind-
rad att använda vissa registeruppgifter som 
sökbegrepp, är att myndigheten inte får ta fram 
information genom att använda sådana sökvägar. 
Om en myndighet på grund av en sådan sökbe-
gränsning saknar befogenhet att göra en sam-
manställning av personuppgifter tillgänglig, kan 
en enskild person inte heller under åberopande 
av offentlighetsprincipen få del av information-
en. Av 2 kap. 3 § tredje stycket tryckfrihetsför-
ordningen framgår nämligen att en sådan 
sammanställning inte anses förvarad hos myn-

digheten. Sammanställningen utgör därmed inte 
en allmän handling. Genom en begränsning av 
sökbegreppen uppnås således ett ökat integri-
tetsskydd. Samtidigt innebär sådana begräns-
ningar naturligtvis även en begränsning av 
registrets eller databasens användbarhet. 

Bestämmelser om absoluta förbud mot att 
använda vissa sökbegrepp är alltså av betydelse 
för bedömningen av vilka handlingar som utgör 
allmänna handlingar hos en myndighet. Bestäm-
melser om för vilka ändamål personuppgifter får 
behandlas i en myndighets verksamhet, s.k. ända-
målsbegränsningar, inskränker däremot inte en 
myndighets skyldighet enligt offentlighetsprin-
cipen att på begäran av en enskild sammanställa 
personuppgifter till en s.k. potentiell allmän 
handling (se bl.a. prop. 2007/08:160 s. 69 f. och 
prop. 2009/10:85 s. 54 f.). 

Bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen 
kompletteras av offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400), som i bl.a. 21 kap. och 28 kap. 
innehåller bestämmelser om sekretess till skydd 
för enskildas integritet. 

Tillåtna sökbegrepp i Arbetsförmedlingens 
verksamhet 
Enligt 14 § lagen (2002:546) om personuppgifter 
i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får 
känsliga personuppgifter som huvudregel inte 
användas som sökbegrepp. Detsamma gäller 
uppgifter om sociala förhållanden, omdömen, 
slutsatser eller andra värderande upplysningar 
om en enskild. Det är vidare förbjudet att som 
sökbegrepp använda uppgifter om exempelvis 
lagöverträdelser och straffprocessuella tvångs-
medel samt uppgifter om att den enskilde har 
vårdats med stöd av socialtjänstlagen eller varit 
föremål för åtgärd enligt utlänningslagen. 
Uppgift om kod för funktionshinder får dock 
användas för att underlätta förmedling av arbete 
åt personer med funktionshinder som medför 
nedsatt arbetsförmåga samt för att framställa 
avidentifierad statistik.  

Fler tillåtna sökbegrepp i Arbetsförmedlingens 
verksamhet 
Huvudregeln bör alltjämt vara att känsliga 
personuppgifter inte ska få användas som sök-
begrepp. Starka skäl talar dock för att möjlighe-
terna att använda sig av vissa sökbegrepp bör 
utvidgas för vissa specifika ändamål. Detta måste 
dock göras med stor försiktighet eftersom före-
komsten av många sökbegrepp typiskt sett får 
anses öka risken för integritetsintrång. Det är 
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också viktigt att användningen av sökbegreppen 
knyts till vissa specifika ändamål som får anses 
motiverade av allmänna intressen av sådan digni-
tet att de får anses väga tyngre än skyddet för 
den personliga integriteten.  

Som tidigare har framgått har Arbetsförmed-
lingens uppdrag vidgats betydligt sedan den lag 
som styr myndighetens personuppgiftsbehand-
ling kom till. Arbetsförmedlingen har getts ett 
tydligare och allt större ansvar för de grupper av 
människor som typiskt sett står långt från 
arbetsmarknaden, dvs. grupper som man vet 
generellt har svårare än andra att få arbete. Detta 
har medfört att insatser har införts som riktar sig 
särskilt till grupper som nyanlända invandrare, 
långtidssjukskrivna och personer som har varit 
föremål för åtgärder inom kriminalvården.  

För att Arbetsförmedlingen på ett effektivt 
sätt ska kunna följa upp och utvärdera dessa 
insatser krävs att myndigheten också kan följa de 
personer som har varit föremål för insatserna. 
Arbetsförmedlingen behöver vidare både för 
egen del och för att kunna tillhandahålla infor-
mation och beslutsunderlag till riksdagen och 
regeringen kunna använda sig av vissa sök-
begrepp för framställning av avidentifierad 
statistik. I vissa fall kan Arbetsförmedlingen 
även behöva använda sig av vissa sökbegrepp för 
att kunna tillhandahålla statistik eller statistik-
underlag till andra myndigheter m.fl. Redan det 
faktum att en person är inskriven i ett specifikt 
program kan i dag avslöja en känslig personupp-
gift. Så är exempelvis fallet med den s.k. arbets-
livsintroduktionen som endast är öppen för 
personer som har varit långvarigt frånvarande 
från arbetslivet på grund av sjukdom eller funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsför-
måga. Att någon är inskriven i arbetslivsintro-
duktionen får därmed anses avslöja en person-
uppgift om hälsa. För ändamålen tillsyn, uppfölj-
ning, utvärdering och framställning av avidenti-
fierad statistik bör därför Arbetsförmedlingen 
ges möjlighet att använda programkod, insats-
kod, kod för sökandekategori eller anvisnings-
grund som sökbegrepp, även om dessa koder, i 
vart fall indirekt, kan avslöja känsliga person-
uppgifter. 

Födelseland som sökbegrepp 
Arbetsförmedlingen har framställt önskemål om 
att det uttryckligen i lagen ska anges att kod för 
födelseland ska kunna användas som sökbe-
grepp. Att en person är född i ett visst land är 

emellertid definitionsmässigt inte någon känslig 
personuppgift i personuppgiftslagens mening. 
Något hinder mot att använda begreppet som 
sökbegrepp föreligger således inte ens med 
nuvarande reglering. Det behöver därför inte ut-
tryckligen anges i lagen att födelseland eller kod 
för födelseland får användas som sökbegrepp.  

Det är visserligen så att en uppgift om födelse-
land tillsammans med andra uppgifter skulle 
kunna avslöja en persons etniska ursprung, vilket 
är en känslig personuppgift enligt personupp-
giftslagen. Uppgifter om etnicitet får dock redan 
i dag behandlas i en arbetsmarknadspolitisk data-
bas med stöd av 9 §, under förutsättning att upp-
gifterna har lämnats i ett ärende eller är nöd-
vändiga för handläggningen av det och att den 
enskilde skriftligen samtyckt till behandlingen. 
Arbetsförmedlingen torde dock sällan eller 
aldrig ha något behov av att behandla en uppgift 
om etnicitet. En handläggare hos myndigheten 
är därmed också lagligen förhindrad att registrera 
en sådan uppgift. Uppgiften blir därmed inte 
heller sökbar. Uppgifter om en persons etnicitet, 
eller uppgifter som tillsammans kan avslöja ett 
etniskt ursprung, kan dock förekomma i en 
handling som har lämnats in till myndigheten i 
ett ärende. Direktsökning i det registrerade 
materialet på grundval av etnicitet är dock inte 
tillåten. 

Akademikerförbundet SSR är tveksamt till an-
vändandet av födelseland som sökbegrepp. Detta 
sökbegrepp bör enligt förbundet användas med 
mycket stor försiktighet, om ens över huvud-
taget. Regeringen delar uppfattningen att an-
vändningen av födelseland som sökbegrepp bör 
vara restriktiv. Det kan dock vara berättigat att 
använda sig av födelseland som sökbegrepp t.ex. 
vid framställning av statistik som syftar till att 
göra jämförelser i sysselsättningsgrad mellan 
personer födda i Sverige och utlandsfödda 
personer. 

Sökbegrepp och åtkomst till uppgifter 
Datainspektionen kan inte tillstyrka förslaget om 
utvidgade sökbegrepp om inte den interna åt-
komsten till systemen samtidigt regleras i för-
ordning. Inspektionen anser att myndigheter bör 
ha ett system för behörighetsstyrning genom 
vilket åtkomstmöjligheterna tekniskt begränsas 
så mycket som det är faktiskt och praktiskt 
möjligt med hänsyn till den aktuella verksam-
heten och känsligheten hos personuppgifterna. 
Därutöver anser inspektionen att myndigheter 
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ska begränsa obehörig åtkomst genom funge-
rande rutiner, informationsinsatser till anställda 
samt rutiner för åtkomstkontroll.  

Vid behandling av känsliga personuppgifter 
ställs särskilt höga krav på den tekniska och 
organisatoriska säkerheten. Det åligger Arbets-
förmedlingen att utforma sina rutiner och 
system så att den samlade tillgången till och 
spridningen av känsliga personuppgifter blir så 
liten som möjligt. Därigenom kan onödiga 
intrång i den personliga integriteten undvikas. 
Arbetsförmedlingens skyldigheter i detta avse-
ende följer redan av bestämmelserna i 11 §. 
Någon lagändring bedöms således inte nöd-
vändig i denna del. 

Regeringen delar dock Datainspektionens upp-
fattning att Arbetsförmedlingen hittills har 
arbetat med för vida behörigheter i sina data-
system. Arbetsförmedlingen har dock inlett ett 
arbete med att se över både behörighetstilldel-
ningen och nuvarande arbetsmetoder och rutiner 
ur ett integritets- och säkerhetsperspektiv. Ut-
gångspunkten för arbetet är att systemstöd och 
arbetsrutiner ska vara utformade så att varje 
enskild handläggare enbart får tillgång till de 
uppgifter som är nödvändiga för att han eller 
hon ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Nya 
rättsliga möjligheter att behandla känsliga 
personuppgifter kommer enligt Arbetsförmed-
lingen inte heller att tas i anspråk förrän myndig-
heten har rutiner och tekniska lösningar på plats 
för att kunna garantera en fullgod datasäkerhet 
och ett fullgott integritetsskydd. Det är av 
yttersta vikt att Arbetsförmedlingen har sina nya 
system och arbetsrutiner på plats så snart som 
möjligt. Regeringen följer därför noggrant 
Arbetsförmedlingens arbete med att utveckla 
nya sådana system och rutiner. Beroende på hur 
arbetet fortskrider kan det också bli aktuellt att 
på det sätt Datainspektionen önskar meddela 
ytterligare föreskrifter om åtkomst och behörig-
hetstilldelning m.m. i förordning. 

Ikraftträdande 
 
Regeringens förslag:  De nya reglerna ska träda i 
kraft den 31 januari 2011. 

 

Promemorians förslag: Överensstämmer 
med regeringens förslag. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har 
haft några synpunkter på datumet för ikraft-
trädandet. 

Skälen för regeringens förslag: De föreslagna 
lagändringarna bör träda i kraft så snart som 
möjligt. Regeringen bedömer att tidigast möjliga 
datum för ikraftträdande är den 31 januari 2011. 
Några övergångsbestämmelser bedöms inte nöd-
vändiga. 

Författningskommentar 

1 § 
I paragrafen finns bestämmelser om lagens till-
lämpningsområde. Ändringen i första stycket är 
endast redaktionell och är således inte avsedd att 
innebära någon förändring i sak. 

Genom ändringen i andra stycket vidgas lagens 
tillämpningsområde, som för närvarande är 
begränsat till Arbetsförmedlingens arbetsmark-
nadspolitiska verksamhet, till att även omfatta 
behandling av personuppgifter i samband med 
handläggning av två nya typer av ärenden som 
inte anses vara arbetsmarknadspolitisk verksam-
het. Det handlar om ärenden om ersättning en-
ligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare och förordningen 
(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända 
invandrare samt om ärenden om mottagande för 
bosättning enligt förordningen (2010:408) om 
mottagande för bosättning av vissa nyanlända 
invandrare. 

Av andra stycket andra meningen följer att i 
den mån tillämpningsområdet för en bestäm-
melse i lagen är begränsat till behandling av 
personuppgifter i arbetsmarknadspolitisk verk-
samhet, ska denna begränsning inte gälla i 
förhållande till ovan nämnda ärendetyper. Som 
exempel kan nämnas bestämmelsen i 4 § 1 enligt 
vilken Arbetsförmedlingen får behandla person-
uppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten om det behövs för handläggning 
av ärenden. Bestämmelsen i andra stycket andra 
meningen innebär att Arbetsförmedlingen vid 
tillämpningen av paragrafen ska bortse från att 
den enligt ordalydelsen är begränsad till ärenden 
inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
och även tillämpa bestämmelsen vid handlägg-
ningen av de ovan nämnda ärendena.  

Att märka är att handläggningen av ärenden 
om etableringsplan är att anse som arbetsmark-
nadspolitisk verksamhet. Dessa ärenden om-
fattas således redan av första stycket. 
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1 a § 
Paragrafen är ny, men bestämmelsen i första 
stycket motsvarar tidigare 1 § tredje stycket.  

Bestämmelsen i andra stycket upplyser om att 
det i förordning kan finnas undantag från 
bestämmelsen i första stycket. Regeringen kan 
exempelvis föreskriva att viss typ av behandling 
av personuppgifter inte får utföras om den 
enskilde motsätter sig behandlingen eller att det 
för viss typ av behandling ska krävas ett uttryck-
ligt samtycke från den enskilde. Bestämmelsen 
har införts efter synpunkter från bl.a. Lagrådet. 

4 § 
Paragrafen innehåller en uppräkning av de ända-
mål för vilka Arbetsförmedlingen får behandla 
personuppgifter inom den egna verksamheten 
(de s.k. primära ändamålen).  

Ändringen i andra punkten innebär att två nya 
tillåtna ändamål för behandlingen av personupp-
gifter har lagts till. För det första ska Arbetsför-
medlingen få behandla personuppgifter om det 
behövs för publicering av information om 
kompletterande aktörer. Med begreppet komp-
letterande aktörer avses i denna lag samtliga 
externa leverantörer av tjänster som på uppdrag 
av Arbetsförmedlingen bedriver arbetsmark-
nadspolitisk verksamhet eller annan verksamhet 
beträffande vissa nyanlända invandrare. Till dessa 
leverantörer hör exempelvis jobbcoacher, etable-
ringslotsar och externa utbildningsanordnare. 

För det andra ska Arbetsförmedlingen få 
behandla personuppgifter om det behövs för 
publicering av arbetssökandes ansökningar om 
anställning. Med ansökningar om anställning 
förstås sådana handlingar eller uppgifter som 
normalt ingår i en ansökan om anställning, t.ex. 
kontaktuppgifter, meritförteckning och person-
ligt brev.  

Ändringarna i första och tredje punkterna är 
endast redaktionella och innebär således inga 
ändringar i sak. 

5 § 
I paragrafen regleras för vilka ändamål Arbets-
förmedlingen får behandla personuppgifter för 
tillhandahållande av information som behövs 
inom andra myndigheters och organs verksam-
heter (de s.k. sekundära ändamålen). Ändringar-
na i paragrafen innebär att uppräkningen av 
tillåtna ändamål har utvidgats med tre nya ända-
målsbestämmelser. 

Enligt första stycket punkten 6 får Arbetsför-
medlingen behandla personuppgifter för att till-

handahålla de uppgifter till Migrationsverket 
som verket behöver som underlag för beslut om 
bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande 
av asylsökande m.fl. Det handlar om uppgifter 
om namn och personnummer samt om uppgifter 
om att en ansökan om ersättning har lämnats in, 
vilken ersättning som har beviljats och under vil-
ken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning 
lämnas. 

Enligt första stycket punkten 7 får Arbetsför-
medlingen vidare behandla personuppgifter för 
att tillhandahålla den information om arbets-
sökande m.fl. som behövs inom de kompletter-
ande aktörernas verksamhet, inbegripet etab-
leringslotsarnas verksamhet enligt lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyan-
lända invandrare (angående begreppet komplet-
terande aktörer, se kommentaren till 4 §). 

Enligt andra stycket första meningen får 
Arbetsförmedlingen också behandla personupp-
gifter för att tillhandahålla information till riks-
dagen eller regeringen. Behandling av person-
uppgifter är vidare tillåten för fullgörande av 
uppgiftslämnande till annan i enlighet med lag 
eller förordning. Med annan avses både myndig-
heter och enskilda, men bestämmelsen torde ha 
störst betydelse för Arbetsförmedlingens möj-
ligheter att behandla personuppgifter för att 
lämna uppgifter till andra myndigheter.  

Genom bestämmelsen garanteras att lagens 
reglering av de sekundära ändamålen överens-
stämmer med regleringen i tryckfrihetsför-
ordningen och offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Arbetsförmedlingen får enligt 
bestämmelsen behandla personuppgifter för att 
fullgöra uppgiftslämnande så länge uppgiftsläm-
nandet är förenligt med annan författningsreg-
lering. Bestämmelsen innebär bl.a. att Arbetsför-
medlingen får behandla personuppgifter om det 
behövs för att myndigheten ska kunna fullgöra 
en författningsreglerad uppgiftsskyldighet gent-
emot någon annan myndighet eller något annat 
organ. Med uppgiftsskyldighet förstås sådana 
sekretessbrytande bestämmelser som avses i 
10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen. 
Bestämmelsen ger också Arbetsförmedlingen 
möjlighet att exempelvis behandla personuppgif-
ter om det behövs för att fullgöra en sådan skyl-
dighet att lämna ut uppgifter till en annan myn-
dighet som följer av 6 kap. 5 § offentlighets- och 
sekretesslagen. En sådan skyldighet föreligger 
dock endast om inte hinder mot utlämnande 
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möter på grund av sekretess eller av hänsyn till 
arbetets behöriga gång. 

Det har slutligen också klargjorts att den s.k. 
finalitetsprincipen i 9 § första stycket d och 
andra stycket personuppgiftslagen (1998:204) 
får tillämpas vid sidan av ändamålsbestämmel-
serna i lagen (andra stycket andra meningen). 
Personuppgifter kan således även få behandlas 
för andra ändamål än dem som uttryckligen 
nämns i lagen under förutsättning att ändamålet 
inte är oförenligt med det ändamål för vilket 
uppgifterna samlades in. Enligt 9 § andra stycket 
personuppgiftslagen ska behandling av person-
uppgifter för historiska, statistiska eller veten-
skapliga ändamål inte anses oförenlig med de 
ändamål för vilka uppgifterna samlades in. 

11 § 
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar 
olika personalkategorier hos Arbetsförmedling-
en får medges tillgång till personuppgifter. Den 
ändring som har gjorts i första stycket har sam-
band med att Arbetsförmedlingen sedan januari 
2008 utgör en sammanhållen myndighet och 
innebär ingen ändring i sak. 

12 § 
Genom ändringen i första stycket får Arbetsför-
medlingen möjlighet att medge Migrationsverket 
direktåtkomst till personuppgifter som behand-
las i en arbetsmarknadspolitisk databas. Hänvis-
ningen till ändamålsbestämmelsen i 5 § innebär 
dock att detta endast gäller personuppgifter som 
Migrationsverket behöver som underlag för 
beslut om bistånd enligt lagen (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. eller om ett 
uppgiftslämnande kan anses förenligt med något 
av ändamålen i 5 § andra stycket. 

Ändringen i andra stycket innebär att Arbets-
förmedlingen får medge en enskild person 
direktåtkomst till uppgifter om arbetsgivare och 
kompletterande aktörer i en arbetsmarknads-
politisk databas. Möjligheten till direktåtkomst 
gäller dock endast sådana uppgifter om 
arbetsgivare och kompletterande aktörer som 
Arbetsförmedlingen har valt att publicera med 
stöd av ändamålsbestämmelsen i 4 § 2.  

Ändringen i tredje stycket innebär att Arbets-
förmedlingen även har möjlighet att medge 
arbetsgivare som söker arbetskraft direkt-
åtkomst till sådana ansökningar om anställning 
som har publicerats med stöd av 4 § 2. 

14 §  
I paragrafen regleras under vilka förutsättningar 
Arbetsförmedlingen får använda vissa typer av 
uppgifter som sökbegrepp vid sökning i en data-
bas eller i ett register. Enligt huvudregeln är det 
förbjudet att använda känsliga eller ömtåliga 
personuppgifter som sökbegrepp (jfr 9 §). Det-
samma gäller för uppgifter om lagöverträdelser 
som innefattar brott, domar i brottmål, straff-
processuella tvångsmedel eller administrativa fri-
hetsberövanden samt för uppgifter om att en en-
skild vårdats med stöd av socialtjänstlagen eller 
varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen 
(jfr 10 §).  

Sedan tidigare har det funnits undantag från 
det ovan nämnda förbudet beträffande kod för 
funktionshinder. Funktionshinderkod har bl.a. 
fått användas som sökbegrepp för att underlätta 
förmedling av arbete åt personer med funktions-
hinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Änd-
ringen i andra stycket innebär att undantaget från 
huvudregeln vidgas till att även omfatta kod för 
andra typer av hälsotillstånd. De tillåtna 
ändamålen vidgas också till att omfatta sökning i 
syfte att underlätta planering av insatser.  

Kod för funktionshinder har redan tidigare 
även fått användas för framställning av avidenti-
fierad statistik. Ändringen i tredje stycket innebär 
att kod för både hälsotillstånd och funktions-
hinder därutöver får användas som sökbegrepp 
för tillsyn, uppföljning och utvärdering. Även 
kod för arbetsmarknadspolitiskt program eller 
insats samt för sökandekategori eller anvisnings-
grund får användas som sökbegrepp för dessa 
syften. Det bör dock noteras att en användning 
av nämnda sökbegrepp även förutsätter att själva 
syftet med behandlingen av dessa uppgifter ligger 
inom ramen för något av ändamålen i 4 och 5 §§. 

Att märka är att det endast är de sökbegrepp 
som får användas för de ändamål som anges i 
andra stycket som kommer att kunna användas 
av en arbetsförmedlare i den dagliga förmed-
lings- och programverksamheten. De sökbegrepp 
som anges i tredje stycket får endast användas av 
de personalkategorier som arbetar med just upp-
följning, utvärdering och statistik m.m. Detta 
följer av Arbetsförmedlingens skyldighet enligt 
11 § att se till att åtkomst till personuppgifter 
ska vara förbehållen de personalkategorier inom 
myndigheten som på grund av sina arbetsupp-
gifter behöver tillgång till uppgifterna. 

Ändringarna utgör sådana ändamålsbegräns-
ningar som i sig inte påverkar Arbetsförmed-
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lingens skyldighet att på begäran av en enskild 
sammanställa personuppgifter till en allmän 
handling som ska lämnas ut om inte uppgifterna 
är sekretessbelagda (jfr ovan under rubriken 
Allmänt om sökbegrepp). 

4.6.5 Sjukskrivnas återgång till arbete 

Under senare år har sjukfrånvaron minskat 
kraftigt. Den reformerade sjukförsäkringen har 
medfört att färre personer är sjukskrivna och att 
den genomsnittliga sjukfallslängden blivit kort-
are. Samtidigt innebär införandet av rehabilite-
ringskedjan en ambitionshöjning med avseende 
på möjligheten att ta tillvara varje persons för-
måga att arbeta. För många sjukskrivna behöver 
vägen tillbaka till arbetslivet gå via byte av 
arbetsuppgifter och arbetsgivare. Det är viktigt 
att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan fungerar väl vid övergången 
från sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande. 
Regeringen anser att denna samverkan har ut- 
vecklats mycket positivt de senaste åren. Med 
anledning av förändringarna inom sjukförsäk-
ringen avser regeringen att under hösten uppdra 
åt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
att gemensamt analysera hur samverkan mellan 
myndigheterna fortsatt bör utformas inom 
ramen för tillgängliga resurser för att stödja den 
enskildes återgång till arbete. 

Utgifterna för den nationella handlingsplans-
samverkan mellan Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan uppgick under 2009 till cirka 675 
miljoner kronor, varav Arbetsförmedlingens 
utgifter var cirka 438 miljoner kronor. Under 
2010 har totalt 460 miljoner kronor avsatts för 
samverkan. För 2011 föreslår regeringen att 
314 miljoner kronor avsätts för ändamålet under 
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och handikapp. 

4.6.6 Felaktiga utbetalningar och kontroll 

Allmänhetens förtroende för välfärds- och 
trygghetssystemen är viktigt för att upprätthålla 
legitimiteten i dessa system. Regeringen anser 
därför att arbetet med att säkerställa att utbetal-
ning sker till rätt person i rätt tid ska vara fort-
satt prioriterat. Både Arbetsförmedlingens och 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens ar-
bete med att säkerställa riktiga utbetalningar och 

med att motverka bidragsbrott ska utvecklas 
ytterligare.  

Generella åtgärder som syftar till att före-
bygga felaktiga utbetalningar redovisas under 
Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 
12.4 Arbete mot felaktiga utbetalningar. 

4.7 Budgetförslag 

4.7.1 1:1 Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader 

Tabell 4.7 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 4 892 538    
Anslags- 
sparande -91 928

2010 Anslag 5 980 092 1 
Utgifts- 
prognos 5 931 364

2011 Förslag 5 931 062     

2012 Beräknat 5 971 428 2  

2013 Beräknat 6 134 232 3  

2014 Beräknat 6 267 354 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 5 915 169 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 5 993 516 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 5 985 125 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet för anslaget är Arbetsförmedlingens 
förvaltningskostnader och viss medfinansiering 
som svarar mot utbetalningar från anslaget 1:6 
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–
2013. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.8 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 Intäkter som får 
disponeras 

Kostnader Resultat 

Utfall 2009 24 400 24 200 200 

Prognos 2010 30 000 30 700 -700 

Budget 2011 37 100 37 100 0 

 
Tjänsteexporten finansieras av SIDA och EU. 
Verksamheten sker i enlighet med inriktningen 
för det svenska biståndet och EU:s prioriterade  
områden. Insatserna består i att utveckla styr-
ning, organisation, tjänster och metoder på ar-
betsförmedlingar inklusive arbetslivsinriktad re-
habilitering. 
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Regeringens överväganden 

Under 2009 utnyttjade Arbetsförmedlingen 
cirka 92 miljoner kronor av anslagskrediten.  

Regeringen anpassar arbetsmarknadspolitiken 
utifrån de ljusare utsikterna i ekonomin. Arbets-
löshetsnivån kommer dock att vara fortsatt hög 
under 2011 och andelen långtidsarbetslösa har 
ökat till följd av konjunkturnedgången. Därför 
bedömer regeringen att det finns behov av att 
även 2011 förstärka Arbetsförmedlingen för att 
säkra kvaliteten i matchningsarbetet och arbetet 
för att hjälpa dem som står långt ifrån arbets-
marknaden, bl.a. personer med funktionsned-
sättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Anslaget ökas därför med 200 miljoner kronor 
2011. Vidare föreslås under anslaget 1:3 Kost-
nader för arbetsmarknadspolitiska program och 
insatser att Arbetsförmedlingen även under 2011 
får disponera medel för jobbcoacher i egen regi 
(se avsnitt 4.7.3). 

Anslaget ökas med 242 miljoner kronor med 
anledning av nya uppgifter till följd av reformen 
som ska påskynda etableringen för vissa nyan-
lända invandrare (se avsnitt 4.4.14). För 2012 be-
räknas ökningen uppgå till 451 miljoner kronor 
och för 2013 och 2014 till 530 miljoner kronor 
åeligen. Finansiering sker genom att det under 
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet 
uppförda anslaget 1:2 Kommunersättningar vid 
flyktingmottagande minskas med motsvarande 
belopp. 

När lagen (2010:197) om etableringsinsatser 
för vissa nyanlända invandrare träder i kraft den 
1 december 2010 övergår det huvudsakliga ansva-
ret för arbetet med bosättning från Migrations-
verket till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmed-
lingen kommer därmed att ansvara för att vid 
behov anvisa plats för bosättning i en kommun 
till de nyanlända som har rätt till en etablerings-
plan. Från och med 2011 överförs därför 3,5 mil-
joner kronor från det under utgiftsområde 8 
Migration uppförda anslaget 1:1 Migrationsverket. 

Till följd av lagen (2010:536) om valfrihet hos 
Arbetsförmedlingen, som trädde i kraft den 
1 juli i år, får Konkurrensverket vissa tillkom-
mande uppgifter och initiala kostnader. För 2011 
överförs därför 400 000 kronor till det under 
utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 
1:17 Konkurrensverket. 

Från och med 2011 överförs från anslaget 
400 000 kronor till det under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda 

anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga bud-
getprocessen. Anledningen är att avgiftsfinansie-
ringen av verksamhetsstödet Hermes upphör och 
ersätts med anslagsfinansiering. Överföringen 
motsvarar den avgift myndigheten tidigare betalat. 

Därutöver minskas anslaget med 496 miljoner 
kronor i enlighet med vad som aviserats i tidigare 
budgetpropositioner. 

Anslaget ska täcka Arbetsförmedlingens kost-
nader för de aviserade och föreslagna ändringarna 
i lagen (2002:546) om behandling av person-
uppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verk-
samheten (se avsnitt 4.6.4). 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag på 5 931 062 000 kronor för 2011. 

 
Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2014, för 1:1 
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 5 955 092 5 955 092 5 955 092 5 955 092

Förändring till följd av:    

Pris- och löneomräkning 2 27 936 84 841 168 406 310 066

Beslut -68 451 -91 211 -12 973 -13 273

Överföring till andra anslag -400 -404 -409 -419

Övrigt 3 16 885 23 110 24 116 15 887

Förslag/ beräknat anslag  5 931 062 5 971 428 6 134 232 6 267 354
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen 2012–2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndighetens för-
valtningsutgifter. Vidare minskas anslaget 2014 med 8 787 tkr 2014 till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.7.2 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning 
och aktivitetsstöd 

Tabell 4.10 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 32 939 269  
Anslags- 
sparande 7 174 604

2010 Anslag 53 705 710 1 
Utgifts- 
prognos 40 323 122

2011 Förslag 36 936 325   

2012 Beräknat 31 440 674   

2013 Beräknat 27 531 067   

2014 Beräknat 25 311 554   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Ändamålen för anslaget är bidrag till arbetslös-
hetsersättning, aktivitetsstöd och utvecklingser-
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sättning för deltagare i arbetsmarknadspolitiska  
program, bidrag till arbetslöshetskassor samt 
statliga ålderspensionsavgifter. Utgifterna påver-
kas främst av antalet arbetslösa med arbetslös-
hetsersättning, omfattningen av programmen 
samt ersättningsnivåerna.  

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning får 
även användas för viss nationell medfinansiering 
som svarar mot utbetalningar från anslaget 1:6 
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 
2007–2013. Av medlen under anslaget får högst 
400 miljoner kronor användas för utgifter enligt 
ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för arbets-
marknadspolitiska program och insatser. Syftet är 
att Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss 
flexibilitet i medelsanvändningen i avvägningen 
mellan programplatser med aktivitetsstöd och 
kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser. 

Bidrag till arbetslöshetsersättning 

Under 2009 fick i genomsnitt knappt 118 000 per-
soner per månad arbetslöshetsersättning i sam-
band med heltidsarbetslöshet, vilket var en ök-
ning med 44 000 personer jämfört med 2008. 
Samtidigt fick i genomsnitt knappt 48 000 deltids-
arbetslösa eller tillfälligt timanställda arbetslös-
hetsersättning varje månad, vilket var en minsk-
ning med drygt 14 000 personer jämfört med 
2008. År 2009 utbetalades totalt 19 328 miljoner 
kronor i arbetslöshetsersättning, vilket var en 
ökning med totalt 5 750 miljoner kronor jämfört 
med 2008. De ökade utgifterna beror främst på 
att arbetslösheten ökat. Under 2009 respektive 
2010 har regeringen, med stöd av 93 a § lagen 
(1997:239) om arbetslöshetskassor, lämnat ett 
bidrag om 10 miljoner kronor respektive 11 mil-
joner kronor till små arbetslöshetskassor för att 
kompensera deras höga administrativa kostnader 
per medlem. Dessutom har bidrag om 6 miljoner 
kronor lämnats till arbetslöshetskassorna under 
2009 för att kompensera för ökade kostnader till 
följd av ökat elektroniskt informationsutbyte. 

Utgifterna under 2010 beräknas uppgå till 
19 995 miljoner kronor. Jämfört med bedöm-
ningen i 2010 års ekonomiska vårproposition 
beräknas utgifterna för arbetslöshetsersättning 
att minska med 2 733 miljoner kronor 2010, med 
2 078 miljoner kronor 2011, med 2 350 miljoner 
kronor 2012, med 1 555 miljoner kronor 2013 
och med 1 690 miljoner kronor 2014. 

Aktivitetsstöd 

Under 2009 uppgick antalet deltagare i arbets-
marknadspolitiska program som berättigar till 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, till i 
genomsnitt 121 000 personer per månad, vilket 
var en ökning med nästan 50 000 personer jäm-
fört med 2008. Aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning lämnades till i genomsnitt 105 000 per-
soner per månad, vilket var en ökning med 
43 000 personer jämfört med 2008. Skillnaden 
mellan antalet deltagare och antalet ersättnings-
tagare förklaras av att ersättningen betalas ut i 
efterskott. 

Under 2009 var det drygt 9 000 programdelta-
gare i genomsnitt per månad som inte uppbar 
aktivitetsstöd. Dessa personer deltog huvudsak-
ligen i program av typen arbetslivsinriktad reha-
bilitering. En stor del av dessa deltagare fick sin 
försörjning via det under utgiftsområde 10 Eko-
nomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 
uppförda anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilite-
ring m.m. 

Antalet deltagare i program som berättigar till 
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning uppgick 
första halvåret 2010 till i genomsnitt nästan 
181 000 personer per månad, vilket var en ök-
ning med drygt 76 000 personer jämfört med 
samma period 2009. Antalet programdeltagare 
som inte uppbar aktivitetsstöd eller utvecklings-
ersättning var i genomsnitt 8 000 personer per 
månad. 

Utgifterna för aktivitetsstöd, inklusive ut-
vecklingsersättning, uppgick till 10 270 miljoner 
kronor 2009, vilket var en ökning med 3 588 mil-
joner kronor jämfört med 2008. Under första 
halvåret 2010 uppgick utgifterna för aktivitets-
stödet, inklusive utvecklingsersättningen, till 
7 953 miljoner kronor, vilket var 3 614 miljoner 
kronor mer än motsvarande period 2009. Ut-
gifterna för aktivitetsstöd och utvecklingsersätt-
ning under 2010 beräknas uppgå till 16 505 mil-
joner kronor. 

Jämfört med bedömningen i 2010 års ekono-
miska vårproposition bedöms utgifterna för akti-
vitetsstöd och utvecklingsersättning att minska 
med 2 403 miljoner kronor 2010, med 4 921 mil-
joner kronor 2011, med 4 792 miljoner kronor 
2012, med 3 405 miljoner kronor 2013 och med 
2 392 miljoner kronor 2014. 
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Statliga ålderspensionsavgifter 

Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd är be-
lagda med statliga ålderspensionsavgifter som 
uppgår till cirka 10 procent av den utbetalade er-
sättningen. Det preliminära beloppet, som be-
räknas årligen, korrigeras med två års eftersläp-
ning utifrån utfall genom ett s.k. reglerings-
belopp. Under 2009 betalades 3 342 miljoner 
kronor i statliga ålderspensionsavgifter, vilket 
inkluderar regleringsbeloppet för budgetåret 
2006. Utgifterna för statliga ålderspensionsavgif-
ter 2010 kommer att uppgå till 3 823 miljoner 
kronor, vilket inkluderar regleringsbeloppet för 
2007 som motsvarar ett negativt saldo om 911 mil-
joner kronor. För 2011 beräknas utgifterna bli 
2 581 miljoner kronor varav regleringsbeloppet 
för 2008 uppgår till ett negativt saldo om 726 mil-
joner kronor. 

Regeringens överväganden 

Under budgetåret 2009 uppgick anslagssparan-
det till 7 175 miljoner kronor. Detta anslags-
sparande har förts bort som en indragning av 
anslagsbelopp. Arbetsmarknadsläget har åter-
hämtat sig snabbare än väntat vilket innebär lägre 
utgifter under anslaget. Antalet arbetslösa och 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program 
minskar 2011–2014 och blir färre än bedöm-
ningarna i budgetpropositionen för 2010 samt 
2010 års ekonomiska vårproposition. Jämfört 
med anvisade medel i statsbudgeten för 2010 
beräknas utgifterna bli 13 383 miljoner kronor 
lägre, vilket innebär ett betydande anslagssparan-
de även 2010. För 2011 och 2012 antas utgifterna 
bli 19 177 miljoner kronor respektive 24 708 mil-
joner kronor lägre än bedömningen i budgetpro-
positionen för 2010.  

Den anpassning av arbetsmarknadspolitiken 
till konjunkturläget som redovisas under avsnitt 
4.6.1 innebär att utgifterna under anslaget ökar 
med 119 miljoner kronor 2011. Därefter innebär 
anpassningen att utgifterna minskar med 393 mil-
joner kronor 2012 och med 175 miljoner kronor 
2013 samt ökar med 46 miljoner kronor 2014.  

Utöver beloppen för anpassningen av arbets-
marknadspolitiken redovisas effekter av tidigare 
beslutade reformer under beslut i tabellen nedan. 
Makroförändringar är t.ex. effekten av ändrade 
antaganden om antalet arbetslösa och antalet 
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.  

 Jämfört med 2010 års ekonomiska vårpropo-
sition, beräknas anslaget minska med 5 136 mil-
joner kronor 2010, 7 696 miljoner kronor 2011, 
7 805 miljoner kronor 2012, 6 688 miljoner 
kronor 2013 och med 4 482 miljoner kronor 
2014. 

Regeringen bedömer att det inte föreligger 
behov av ett särskilt bemyndigande om ekono-
miska åtaganden för anslaget. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 36 936 325 000 kronor för 2011. 
Av detta belopp beräknas 18 643 miljoner kronor 
för bidrag till arbetslöshetsersättning, 15 713 mil-
joner kronor för aktivitetsstöd och utvecklings-
ersättning samt 2 581 miljoner kronor för statliga 
ålderspensionsavgifter. 

 
Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 53 705 710 53 705 710 53 705 710 53 705 710

Förändring till följd av:  

Beslut -1 999 406 -2 340 766 -3 410 957 -3 135 957

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar -14 769 979 -19 924 270 -22 763 686 -25 258 199

Förslag/ 
beräknat 
anslag 36 936 325 31 440 674 27 531 067 25 311 554

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 

4.7.3 1:3 Kostnader för arbetsmarknads-
politiska program och insatser 

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 4 399 122    
Anslags- 
sparande 2 632 954

2010 Anslag 8 125 400 1 
Utgifts- 
prognos 7 318 136

2011 Förslag 7 396 479     

2012 Beräknat 7 005 491     

2013 Beräknat 6 614 122     

2014 Beräknat 6 046 090     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Ändamålen för anslaget är i huvudsak kostnader 
för jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin 
för ungdomar, arbetsmarknadsutbildning, an-
ställningsstöd inklusive bidrag till instegsjobb, 
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förberedande utbildning och övriga kringkostna-
der vid arbetsmarknadspolitiska program. Av 
anslaget får högst 400 miljoner kronor användas 
för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag till arbets-
löshetsersättning och aktivitetsstöd. Syftet är att 
Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss flexibi-
litet i medelsanvändningen mellan programplats-
er med aktivitetsstöd och andra programkostna-
der. Anslaget får även användas för jobbcoach-
ning i Arbetsförmedlingens regi. Anslaget får 
också användas för viss nationell medfinansie-
ring som svarar mot utbetalningar från anslaget 
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 
2007–2013. Anslaget får även användas för med-
finansiering av de regionala tillväxtprogrammen 
och de lokala utvecklingsavtalen inom storstads-
politiken, t.ex. för att vidareutveckla de samver-
kansöverenskommelser som träffats. Vidare be-
räknas under anslaget utgifter för delfinansiering 
av ett OECD-program som ska mäta den vuxna 
befolkningens kunskaper och kompetens under 
2009–2013 (PIAAC). 

Utgifterna under anslaget påverkas främst av 
omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska  
programmen. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2011 för ramanslaget 1:3 Kostnader 
för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 3 700 000 000 kronor under 
2012–2014. 

 
Skälen för regeringens förslag: Arbetsmark-
nadspolitiska program och insatser där det 
lämnas ersättning för kringkostnader pågår 
normalt cirka sex månader, men kan pågå 
längre, vilket medför utgifter för kommande 
budgetår. 

 
Tabell 4.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2014 

Ingående åtaganden 1 228 084 1 889 973 3 640 525 - - 

Nya åtaganden  1 490 063 3 770 552 1 800 000 - - 

Infriade åtaganden  -828 175 -2 020 000 -1 740 525 -2 700 000 -1 000 000 

Utestående åtaganden vid årets slut 1 889 973 3 640 525 3 700 000 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 3 000 000 3 700 000 3 700 000 - - 

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Utgifterna under anslaget ökade med 1 092 mil-
joner kronor under 2009 jämfört med 2008 och 
uppgick till sammanlagt 4 399 miljoner kronor. 
Utgiftsökningen förklaras i huvudsak av fler del-
tagare i arbetsmarknadspolitiska program, vilka 
uppgick till i genomsnitt 127 000 personer per 
månad under 2009. Jämfört med 2008 är detta en 
ökning med 42 000 personer. 

Av anslagssparandet från budgetåret 2009 får 
153 miljoner kronor disponeras under 2010 som 
en del av regeringens ansökan om medel från 
Europeiska globaliseringsfonden. Resterande be-
lopp har förts bort som en indragning av anslags-
belopp. Anslaget har på tilläggsbudget i samband 
med 2010 års ekonomiska vårproposition ökats 
med 100 miljoner kronor för att öka kommuner-
nas möjligheter att ordna sommarjobb till 
ungdomar. 

Under första halvåret 2010 utbetalades 
3 321 miljoner kronor under anslaget, vilket var 
1 498 miljoner kronor högre än utgifterna under 
samma period i fjol. Omfattningen av de arbets-
marknadspolitiska programmen beräknas i år 
öka till i genomsnitt 189 000 personer per må-
nad, inklusive cirka 6 000 platser där deltagarna 
har rehabiliteringspenning finansierad från det 
under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid 
sjukdom och handikapp uppförda anslaget 1:1 
Sjukpenning och rehabilitering m.m. Utgifterna 
under 2010 beräknas uppgå till sammanlagt 
7 318 miljoner kronor. Detta är 807 miljoner 
kronor lägre än vad som anvisats i statsbudgeten 
för 2010. Anledningen till de minskade utgifter-
na är framför allt att antalet deltagare i garan-
tierna varit färre än vad regeringen tidigare be-
räknat samt även lägre kostnader per deltagare. 

Under 2011 beräknas 167 000 personer delta i 
arbetsmarknadspolitiska program, varav cirka 
7 000 platser avser deltagare med rehabiliterings-
penning finansierad från det under utgiftsom-
råde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och 
handikapp uppförda anslaget 1:1 Sjukpenning och 
rehabilitering m.m. I tabell 4.14 redovisas pro-
gramvolymerna och utgifterna under anslaget 
för perioden 2011–2014. 

 

Tabell 4.14 Volymer och utgifter arbetsmarknadspolitiska 
program 

2011 2012 2013 2014 

Volymer (tusental)     

Deltagare med aktivitetsstöd 1 148 112 101 90 

Deltagare utan aktivitetsstöd 2 18 21 20 18 

Summa 167 133 120 108 

    

Utgifter (miljoner kronor)     

Verksamhet m.m. 7 396 7 005 6 614 6 046 

Aktivitetsstöd 3 17 194 13 588 11 980 10 619 

Summa 24 590 20 594 18 594 16 665 

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med 
summan. 

1 Inklusive utvecklingsersättning. 
2 I huvudsak programdeltagare med rehabiliteringspenning, personer med särskilt 
anställningsstöd och instegsjobb. 
3 Inklusive statliga ålderspensionsavgifter. 

 
Beloppen och volymerna ovan är beräknade och 
ska indikera resursutrymmet för arbetsmark-
nadspolitiska insatser vid Arbetsförmedlingen. 

I enlighet med vad regeringen aviserade i bud-
getpropositionen för 2009 beräknas 21 miljoner 
kronor under perioden 2009–2013 under anslaget 
för delfinansiering av ett OECD-program som 
ska mäta den vuxna befolkningens kunskap och 
kompetens (PIAAC). 

Anslaget minskades med 7 miljoner kronor 
2010 för att delfinansiera en urvalsundersökning 
i SCB:s Arbetskraftundersökning. Finansiering-
en kommande år är 300 000 kronor lägre och 
anslaget ökas därför med detta belopp från och 
med 2011. Motsvarande minskning sker av det 
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning uppförda anslaget 1:9 Statis-
tiska centralbyrån. 

Utöver ovan redovisade anslagsförändringar 
redovisas i följande tabell under ”Beslut” den i 
samband med propositionen Åtgärder för jobb 
och omställning (prop. 2008/09:97) aviserade 
ökningen av anslaget för coachningsinsatser med 
600 miljoner kronor 2011. Av dessa får högst 
350 miljoner kronor användas av Arbetsförmed-
lingen för coachning i egen regi. Anslaget minskas 
även med 14 miljoner kronor från 2011 för att 
finansiera regeringens arbetsmiljösatsning i en-
lighet med vad som aviserades i 2010 års budget-
proposition. De åtgärder som redovisas under 
avsnitt 4.6.1 Anpassning av arbetsmarknadspoliti-
ken innebär att utgifterna ökar med 843 miljoner 
kronor 2011, 836 miljoner kronor 2012, 444 mil-
joner kronor 2013 och 31 miljoner kronor 2014. 
Anslaget ökas med 50 miljoner kronor från 2011 
till följd av förstärkningen av instegsjobben (se 
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avsnitt 4.6.4). Utöver de belopp som redovisas 
ovan redovisas effekter av tidigare beslutade 
reformer under beslut i tabellen nedan. 

Trots detta minskar de totala utgifterna på 
grund av att antalet deltagare i program sjunker i 
takt med konjunkturförbättringen samt att även 
kostnaden per deltagare i garantierna beräknas 
bli lägre. Detta redovisas tillsammans med effek-
ten av antagandet för konsumentprisindex under 
”Övriga makroekonomiska förutsättningar”. 

Sammantaget innebär detta att utgifterna un-
der anslaget jämfört med 2010 års ekonomiska 
vårproposition minskar med 2 660 miljoner kro-
nor under 2011. Jämfört med vårpropositionen 
beräknas utgifterna minska med 1 782 miljoner 
kronor under 2012, 1 116 miljoner kronor under 
2013 och 829 miljoner kronor under 2014. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 7 396 479 000 kronor för 2011. 

 
 
 

Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska  program och 
insatser 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 8 025 400 8 025 400 8 025 400 8 025 400

Förändring till följd av:  

Beslut 2 631 630 2 502 630 2 110 630 1 697 630

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsättningar -3 260 551 -3 522 539 -3 521 908 -3 676 940

Förslag/beräknat 
anslag  7 396 479 7 005 491 6 614 122 6 046 090

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

4.7.4 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 

Tabell 4.16 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 13 887 251    
Anslags- 
sparande 475 237

2010 Anslag 15 215 406 1 
Utgifts- 
prognos 14 225 406

2011 Förslag 16 089 355     

2012 Beräknat 16 331 458     

2013 Beräknat 16 314 032     

2014 Beräknat 16 383 277     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 

Ändamålen för anslaget är i huvudsak bidrag till 
anställningar med lönebidrag, bidrag till skyddat 
arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA), ut-
vecklingsanställning, trygghetsanställning och 
bidrag till Samhall AB. Vidare lämnas under an-
slaget bidrag för särskilt introduktions- och 
uppföljningsstöd, projektmedel för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga, stöd till hjälpmedel och person-
ligt biträde på arbetsplatsen, särskilda insatser för 
syn- och hörselskadade, särskilt stöd till start av 
näringsverksamhet samt för att utveckla ny tek-
nik och datorbaserade hjälpmedel åt personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. Anslaget får även användas för 
viss nationell medfinansiering som svarar mot 
utbetalningar från anslaget 1:6 Europeiska social-
fonden m.m. för perioden 2007–2013. 

Utgifterna under anslaget påverkas främst av 
omfattningen av antalet lönebidrag och anställda  
vid Samhall AB samt av den genomsnittliga bi-
dragsnivån för de stöd som utbetalas under an-
slaget.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2011 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag 
och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov om framtida anslag på högst 
11 000 000 000 kronor under 2012–2014. 

 
Skälen för regeringens förslag: Beslut om 
insatser under anslaget omfattar normalt ett år, 
men kan vara längre, vilket medför utgifter för 
kommande budgetår. 
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Tabell 4.17 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2014 

Ingående åtaganden  7 874 393 7 937 545 11 000 000 - - 

Nya åtaganden 6 738 864 9 062 455 6 500 000 - - 

Infriade åtaganden -6 675 712 -6 000 000 -6 500 000 -7 500 000 -3 500 000 

Utestående åtaganden vid årets slut 7 937 545 11 000 000 11 000 000 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 9 000 000 11 000 000 11 000 000 - - 
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
 
 
 

Regeringens överväganden 

Under 2009 hade i genomsnitt 66 900 personer 
per månad en anställning med lönebidrag, skyddat 
arbete hos offentliga arbetsgivare, utvecklings-
anställning eller trygghetsanställning, vilket var 
en minskning med cirka 3 500 anställningar jäm-
fört med 2008 (se vidare avsnitt 4.4.12). Svårig-
heterna att utnyttja resurserna för att få fler per-
soner med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga i arbete, samtidigt som 
anslaget ökat från 2010, beräknas leda till att det 
blir ett betydande anslagssparande för inne-
varande år. Omfattningen av insatserna inklusive 
Samhall AB beräknas under 2010 uppgå till drygt 
86 000 personer i genomsnitt per månad, att 
jämföra med den i budgetpropositionen för 2010 
beräknade omfattningen på 95 000 personer i 
genomsnitt per månad under 2010. Resursut-
rymmet 2011 i jämförelse med det beräknade 
anslagsutnyttjandet 2010 motsvarar igenomsnitt 
cirka 10 000 programplatser. 

Antalet anställda med funktionsnedsättning vid 
Samhall AB har under 2009 varit i det närmaste 
oförändrat och medelantalet årsanställda uppgick 
till 15 500 personer (enligt ny princip för beräk-
ning av medelantalet årsanställda).  

Den statliga merkostnadsersättningen till 
Samhall AB ökade med 185 miljoner kronor 2009 
jämfört med 2008 och uppgick till 4 405 miljoner 
kronor. Bolaget hade under 2009 ett negativt eko-
nomiskt resultat motsvarande 25 miljoner kronor 
vilket kan jämföras med ett överskott om 153 
miljoner kronor under 2008.  

Enligt avtalet regeringen tecknat med Samhall 
AB skulle bidraget 2009 motsvara 24,4 miljoner 
arbetstimmar. Utfallet blev något högre och upp-
gick till 24,6 miljoner arbetstimmar. 

 

Tabell 4.18 Program för personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga (Samhall AB och lönebi-
drag m.m.) 
 

 2011 2012 2013 2014 

Volymer (tusental) 1 96 96 96 96 

Utgifter (Mnkr) 16 089 16 331 16 314 16 383 
1 Volym Samhall AB avser medelantal årsanställda funktionshindrade enligt de 
beräkningsprinciper bolaget tillämpade t.o.m. 2008.  

 
Inom ramen för resurserna finns en flexibilitet 
för Arbetsförmedlingen att utifrån de enskilda 
arbetssökandes behov välja olika typer av insats-
er. Detta innebär att ovanstående tabell inte ska 
tolkas som mer än en beräknad fördelning av de 
totala resurser regeringen föreslår och beräknar 
för särskilda insatser för personer med funk-
tionsnedsättning som medför nedsatt arbets-
förmåga 2011–2014.  

Tabellen nedan avser den ökning av anslaget 
regeringen aviserade i budgetpropositionen för 
2010 med anledning av sjukförsäkringsreformen. 
Utöver ökningen av anslaget med 503 miljoner 
kronor 2010 föreslås att ytterligare 760 miljoner 
kronor anvisas 2011. Därefter beräknas anslaget 
höjas med ytterligare 265 miljoner kronor från 
och med 2012. Sammantaget uppgår därmed nivå-
höjningen av anslaget 2010–2012 till 1 528 mil-
joner kronor. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 16 089 355 000 kronor för 2011. 
Av dessa medel beräknas 4 405 miljoner kronor 
för bidrag till Samhall AB i syfte att sysselsätta 
personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga.  
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Tabell 4.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 15 215 406 15 215 406 15 215 406 15 215 406

Förändring till följd av:  

Beslut 760 000 1 025 000 1 025 000 1 025 000

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsättningar 113 949 91 052 73 626 142 871

Förslag/beräknat 
anslag  16 089 355 16 331 458 16 314 032 16 383 277

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10). 
Beloppet är således exklusivt beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

4.7.5 1:5 Rådet för Europeiska 
socialfonden i Sverige 

Tabell 4.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 98 730    
Anslags- 
sparande 1 678

2010 Anslag 106 088 1 
Utgifts- 
prognos 105 360

2011 Förslag 102 893     

2012 Beräknat 109 266 2  

2013 Beräknat 111 215 3  

2014 Beräknat 113 575 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 108 172 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 108 575 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 108 423 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Ändamålen för anslaget är förvaltningskostnader 
vid Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
(Svenska ESF-rådet) och kostnader för nationell 
medfinansiering av s.k. tekniskt stöd inom Eu-
ropeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet är för-
valtande och attesterande myndighet för det na-
tionella strukturfondsprogrammet för regional 
konkurrenskraft och sysselsättning avseende 
programperioden 2007–2013. Svenska ESF-rådet 
är även ansvarig myndighet för Europeiska 
fonden för integration av tredjelandsmedborgare 
inom EU:s ramprogram för solidaritet och han-
tering av migrationsströmmar. En redogörelse 
för denna fond lämnas under utgiftsområde 13 
Integration och jämställdhet.  

Regeringens överväganden 

Erfarenheten visar att hittills beräknade medel för 
Svenska ESF-rådets arbete med Europeiska fon-
den för integration av tredjelandsmedborgare inte 
täcker behovet. Regeringen anser därför att ansla-
get bör tillföras totalt 1 000 000 kronor för detta 
arbete. Det under utgiftsområde 13 uppförda 
anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmot-
tagande bör minskas med motsvarande belopp. 

Från och med 2011 överförs från anslaget 
100 000 kronor till det under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning uppför-
da anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga 
budgetprocessen. Anledningen är att avgiftsfinan-
sieringen av verksamhetsstödet Hermes upphör 
och ersätts med anslagsfinansiering. Överföring-
en motsvarar den avgift myndigheten tidigare 
har betalat.  

I beräkningarna av anslaget har hänsyn tagits 
till att medel har avsatts inom programbudgeten 
för det nationella strukturfondsprogrammet för 
s.k. tekniskt stöd som får täcka vissa administra-
tiva kostnader. Detta stöd ska medfinansieras 
under anslaget. Hänsyn har även tagits till vissa 
administrativa medel inom Europeiska fonden för 
integration av tredjelandsmedborgare.   

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 102 893 000 kronor för 2011. 

 
Tabell 4.21 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 106 088 106 088 106 088 106 088

Förändring till följd av:   

Pris- och löneomräkning 2 817 1 898 3 417 5 897

Beslut -699 -706 -716 -732

Överföring till andra anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 -3 213 2 087 2 529 2 428

Förslag/ beräknat anslag  102 893 109 266 111 215 113 575
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är prelimi-
när och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter. Vidare minskas anslaget med 158 tkr 2014 till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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4.7.6 1:6 Europeiska socialfonden m.m. 
för perioden 2007–2013 

Tabell 4.22 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 631 674    
Anslags- 
sparande 1 520 031

2010 Anslag 1 095 000 1 
Utgifts- 
prognos 1 022 646

2011 Förslag 1 346 000     

2012 Beräknat 1 562 000     

2013 Beräknat 1 576 000     

2014 Beräknat 1 334 000     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

Ändamålet för anslaget är utbetalningar av stöd 
från Europeiska socialfonden för programperio-
den 2007–2013. Utbetalningarna avser delfinan-
siering av det nationella strukturfondsprogram-
met för regional konkurrenskraft och sysselsätt-
ning. Från anslaget utbetalas även den statliga 
medfinansieringen av insatser inom programmet 
för kompetensutveckling av sysselsatta. Svenska 
ESF-rådet svarar för utbetalningarna under 
anslaget.  

Bidraget från Europeiska socialfonden uppgår 
till cirka 691,5 miljoner euro under programperio-
den. Beräknat på en valutakurs om 9 kronor per 
euro enligt gällande förordning (1999:710) om 
valutakurs  vid  stöd  från  EG:s  strukturfonder  

motsvarar detta belopp cirka 6 224 miljoner kro-
nor. På anslaget tillkommer den statliga medfi-
nansieringen av insatser inom programmet för 
kompetensutveckling av sysselsatta om totalt 
cirka 1 793 miljoner kronor för programperio-
den. 

De för programperioden genom beslut inteck-
nade medlen under anslaget uppgår per den 
30 juni 2010 till 4 047 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 50 procent av den totala ramen. Från 
årets början till och med juni har 555 miljoner 
kronor betalats ut. Anslagssparandet från 2009 
uppgår till 1 520 miljoner kronor. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under 2011 för ramanslaget 1:6 Europeiska 
socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 3 750 000 000 kronor under 
2012–2015. 

 
Skälen för regeringens förslag: Verksamheten 
inom det nationella strukturfondsprogrammet 
omfattar bl.a. fleråriga projekt som medför 
utgifter för kommande budgetår. 
 

 
Tabell 4.23 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 
 

Utfall 
2009 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat 
2013–2015 

Ingående åtaganden 1 545 300 2 596 741 2 922 718 - - 

Nya åtaganden 1 707 302 1 600 000 2 425 657 - - 

Infriade åtaganden -655 861 -1 274 023 -1 598 375 -1 975 160 -1 774 840 

Utestående åtaganden vid årets slut 2 596 741 2 922 718 3 750 000 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 2 700 000 2 950 000 3 750 000 - - 

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden  

Regeringen föreslår en förändring av anslags-
nivåerna inom anslaget, vilket ska ses mot bak-
grund av att regeringen fr.o.m. 2011 vill förändra 
principen för budgetering av fleråriga EU-
relaterade verksamheter med anslag på stats-
budgeten. Programmen har i flera fall kommit 
igång senare än beräknat, vilket förskjuter 
utgifterna framåt i tiden med stora anslags-
behållningar som följd. Regeringen föreslår nu 
att denna budgeteringsprincip ersätts med att 
riksdagen i stället anvisar medel för att täcka de 
utgifter som bedöms bli redovisade mot 
anslaget. Förändringarna är av teknisk karaktär 
och förväntas inte påverka verksamhetens 
villkor. Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 
ett ramanslag om 1 346 000 000 kronor för 2011. 

 
Tabell 4.24 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 1 095 000 1 095 000 1 095 000 1 095 000

Förändring till följd av:  

Beslut   -225 000

Övrigt 251 000 467 000 481 000 464 000

Förslag/ beräknat 
anslag  1 346 000 1 562 000 1 576 000 1 334 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 200/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

4.7.7 1:7 Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

Tabell 4.25 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 25 521    
Anslags- 
sparande 1 172

2010 Anslag 27 349 1 
Utgifts- 
prognos 27 264

2011 Förslag 27 408  

2012 Beräknat 27 670 2  

2013 Beräknat 28 055 3 

2014 Beräknat 28 662 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 27 407 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 27 408 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 27 370 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

Ändamålet för anslaget är förvaltningskost-
nader och finansieringsbidrag för Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).  

IFAU:s uppdrag är att främja, stödja och 
genomföra uppföljningar och utvärderingar av 
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, 
studier av arbetsmarknadens funktionssätt, ut-
värdering av effekterna på arbetsmarknaden av 
åtgärder inom utbildningsväsendet samt utvär-
dering av socialförsäkringens effekter på arbets-
marknaden. Myndigheten ska särskilt fokusera 
på de samlade effekterna av den arbetsmarknads-
politiska verksamheten och de reformer och 
särskilda uppdrag regeringen fattar beslut om 
inom detta område.  

Myndigheten ska vidare sprida information 
om resultaten av sina uppföljningar, utvärde-
ringar och studier till andra myndigheter och 
intressenter. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under ramanslaget 1:7 Institutet för arbets-
marknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 10 800 000 kronor under 2012– 2014. 

 
Skälen för regeringens förslag: IFAU beviljar 
bidrag för externa projekt som kan pågå längre 
än ett år, vilket medför utgifter för kommande 
budgetår. 
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Tabell 4.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2014 

Ingående åtaganden 6 849 7 650 7 750 - - 

Nya åtaganden 5 478 5 700 5 700 - - 

Infriade åtaganden -4 677 -5 600 - 5 600 -5 600 -2 250 

Utestående åtaganden 7 650 7 750 7 850 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 10 800 10 800 10 800 - - 

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
Regeringens överväganden 

Arbetsmarknadspolitiska program utgör en stor 
offentlig utgift. Det är därför viktigt att följa upp 
och utvärdera insatsernas och Arbetsförmedling-
ens effektivitet. IFAU utgör en viktig resurs i 
detta arbete. IFAU ska även genomföra utvärde-
ringar av effekterna på arbetsmarknaden av 
åtgärder inom utbildningsväsendet samt utvär-
dera socialförsäkringens effekter på arbetsmark-
naden. 

IFAU har under 2009 genomfört sitt uppdrag 
med goda resultat. De rapporter och Working 
Papers som myndigheten publicerat under 2009 
har haft hög trovärdighet och kvalitet. 

IFAU får åta sig såväl bidragsfinansierade som 
avgiftsbelagda utvärderingsuppdrag. Under 2009 
finansierade IFAU knappt 15 procent av sin 
verksamhet med hjälp av externa anslag och 
avgifter, vilket var mindre än 2008 då andelen 
uppgick till knappt en femtedel. Nedgången i 
externa medel under 2009 motsvarade av en lika 
stor uppgång i förvaltningsanslagets andel av 
IFAU:s totala finansiering.  

Från och med 2011 överförs från anslaget 
60 000 kronor till det under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning upp-
förda anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga 
budgetprocessen. Anledningen är att avgiftsfinan-
sieringen av verksamhetsstödet Hermes upphör 
och ersätts med anslagsfinansiering. Överföring-
en motsvarar det belopp myndigheten tidigare 
betalat som en avgift.  

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 27 408 000 kronor för 2011. 

 

Tabell 4.27 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 27 349 27 349 27 349 27 349

Förändring till följd av:    

Pris- och löneomräkning 2 119 382 767 1 416

Överföring till andra anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3   -40

Förslag/beräknat anslag 27 408 27 670 28 055 28 662
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

4.7.8 1:8 Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen 

Tabell 4.28 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 53 922  
Anslags-
sparande 949

2010 Anslag 55 104 1 
Utgifts-
prognos 54 802

2011 Förslag 55 561   

2012 Beräknat 56 101 2  

2013 Beräknat 56 882 2  

2014 Beräknat 58 108 3  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 55 561 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 55 484 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader 
vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
(IAF). IAF är förvaltningsmyndighet för tillsyn-
en av arbetslöshetsförsäkringen och ska utöva 
tillsyn över arbetslöshetskassorna samt ha tillsyn 
över Arbetsförmedlingens hantering av ärenden 
som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 55 561 000 kronor för 2011. 

 
Tabell 4.29 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 55 104 55 104 55 104 55 104

Förändring till följd av:   

Pris- och löneomräkning 2 457 997 1 778 3 085

Övrigt 3   -81

Förslag/beräknat anslag 55 561 56 102 56 882 58 108
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.7.9 1:9 Bidrag till administration av 
grundbeloppet 

Tabell 4.30 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 50 482  
Anslags-
sparande 0

2010 Anslag 52 008 1 
Utgifts-
prognos 52 008

2011 Förslag 52 444   

2012 Beräknat 53 036 2  

2013 Beräknat 53 807 2  

2014 Beräknat 54 904 3  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 52 444 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 52 371 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet för anslaget är bidrag till förvalt-
ningskostnader i den kompletterande arbetslös-
hetskassan Alfa. Utgifterna avser administration-
en av grundbeloppet för de personer som inte är 
anslutna till någon arbetslöshetskassa. 

Regeringens överväganden 

Under 2009 fick totalt 42 600 personer ersätt-
ning från Alfakassan, varav 17 400 personer var 
anslutna och 25 200 ej anslutna till kassan. Antal-
et anslutna ersättningstagare ökade med 36 pro-
cent och icke anslutna med 5 procent mellan 
2008 och 2009. Ökningen av antalet ersättnings-

tagare var en konsekvens av den högre arbetslös-
heten. Under 2009 var handläggningstiderna i 
Alfakassan långa, men under våren 2010 har 
handläggningstiderna sjunkit. 

Administrationsavgiften som tas ut av dem 
som inte är anslutna till Alfakassan har varierat 
kraftigt under 2009, från 12 till 22 kronor. I 
januari 2010 sänktes avgiften till 17 kronor för 
att återigen höjas till 24 kronor per ersättnings-
dag i juli 2010. 

Regeringen förslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 52 444 000 kronor för 2011.  

 
Tabell 4.31 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 52 008 52 008 52 008 52 008

Förändring till följd av:   

Pris- och löneomräkning 2 436 1 028 1 799 2 973

Övrigt 3   -77

Förslag/beräknat anslag 52 444 53 036 53 807 54 904
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.7.10 1:10 Bidrag till Stiftelsen 
Utbildning Nordkalotten 

Tabell 4.32 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 7 703  
Anslags-
sparande 0

2010 Anslag 8 303 1 
Utgifts-
prognos 8 303

2011 Förslag 8 303  

2012 Beräknat 8 303  

2013 Beräknat 8 303  

2014 Beräknat 8 303  

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Ändamålet för anslaget är bidrag till Stiftelsen 
Utbildning Nordkalotten för de åtaganden sven-
ska staten har för verksamheten samt kompen-
sation för de ökade kostnader som uppstår för 
Finland och Norge till följd av att utbildnings-
tjänsterna är mervärdesskattepliktiga i Sverige. 

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en 
svensk statlig stiftelse som enligt en överens-
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kommelse med Finland och Norge sedan 1990 
anordnar utbildningar. Syftet är att främja 
åtgärder som bidrar till att utveckla arbets-
marknaden och att stärka det regionala sam-
arbetet för i första hand de nordligaste delarna 
av Finland, Norge och Sverige. För att uppnå 
detta ska stiftelsen bl.a. utveckla, organisera 
och genomföra utbildningar inom avtalade om-
råden. Samtliga medverkande länder har en riks-
rekrytering till utbildningarna. Förutom stats-
bidraget finansierar stiftelsen verksamheten 
genom intäkter från kurs- och uppdragsverk-
samhet. Utöver stiftelsens stadgar regleras 
verksamheten av en överenskommelse mellan 
länderna som omförhandlas vart fjärde år.  

Regeringens överväganden 

Verksamheten under 2009 har i huvudsak avsett 
tillhandahållande av arbetsmarknadsutbildningar, 
gymnasieutbildningar samt anpassade företags-
utbildningar. Under 2009 har elevtillströmning-
en på stiftelsens 295 avtalade utbildningsplatser 
varit bättre än tidigare år och den totala belägg-
ningen har uppgått till 103 procent. Den höga 
elevtillströmningen under 2009 beror på att 
Sverige har utnyttjat möjligheten att använda fler 
platser än de avtalade årsplatserna. Avtalade års-
platser har utifrån överenskommelsen från 2006 
fördelats mellan länderna på följande sätt: 
Finland 80, Norge 70 och Sverige 145 årsplatser. 
För verksamhetsåret 2009 redovisar stiftelsen en 
omsättning på cirka 70 miljoner kronor (se 
vidare avsnitt 4.4.9). 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 8 303 000 kronor för 2011. 

4.7.11 1:11 Bidrag till 
 lönegarantiersättning  

Tabell 4.33 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 2 963 843  
Anslags- 
sparande 672 488 

2010 Anslag 3 420 000 1 
Utgifts- 
prognos 1 350 000 

2011 Förslag 976 000    

2012 Beräknat 768 000   

2013 Beräknat 709 000   

2014 Beräknat 776 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 

lläggsbudget i samband med denna proposition. ti
 
Ändamålet för anslaget är ersättningar till arbets-
tagare för lönefordringar enligt lönegarantilagen 
(1992:497) vid konkurs och vid företagsrekonst-
ruktion enligt lagen (1996:764) om företagsre-
konstruktion. Anslaget ska även täcka administ-
rativa kostnader hos Kammarkollegiet för för-
valtning av anslaget. Från anslaget ersätts också 
länsstyrelserna för arbetet med att betala ut er-
sättning för lönefordringar.  

Lönegarantiersättningen utgör ett skydd om 
arbetsgivaren går i konkurs eller genomgår en 
företagsrekonstruktion och den anställde har 
utestående lönefordringar. Anslaget är nettobud-
geterat, vilket innebär att belopp som återkrävs 
vid konkurser och företagsrekonstruktioner förs 
till anslaget och får användas för utbetalning av 
ersättning. De viktigaste utgiftsstyrande fakto-
rerna för anslaget är utvecklingen av antalet kon-
kurser och företagsrekonstruktioner, antalet 
anställda och deras lönenivåer, liksom antalet da-
gar som lönegarantiersättningen utbetalas. En 
begränsning av utgifterna utgörs av det lagstad-
gade maxbeloppet som motsvarar fyra gånger 
basbeloppet per person. Inkomstsidan påverkas 
av hur stora tillgångar som kan återkrävas vid 
konkurser och företagsrekonstruktioner.  

Regeringens överväganden 

Regeringen tillkallade under 2003 en särskild 
utredare med uppdrag att lämna förslag till en 
förändrad finansiering av lönegarantin. I augusti 
2004 överlämnade utredaren sitt betänkande 
Lönegarantiförsäkring - en partsfråga (SOU 
2004:93). I utredningen föreslås i huvudsak att 
lönegarantin frikopplas från statens budget 
genom en överenskommelse mellan regeringen 
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och arbetsmarknadens parter. Vidare föreslås att 
en obligatorisk lönegarantiförsäkring i privat regi 
införs, som omfattar såväl organiserade som 
oorganiserade arbetsgivare och arbetstagare. 
Utredningens förslag har remissbehandlats. 
Regeringen bedömer att det inte finns skäl att gå 
vidare med utredningens förslag. 

Skatteverket och Länsstyrelsen i Stockholms 
län har på egna initiativ inkommit med förslag 
om ändringar av lönegarantireglerna. Regeringen 
har inte för avsikt att gå vidare med dessa förslag. 

Som ett led i arbetet med att förbättra förut-
sättningarna för företag har riksdagen beslutat 
att det från och med den 1 januari 2009 är 
möjligt för företag att använda lös egendom som 
säkerhet för lån i näringsverksamhet. Syftet är att 
förstärka säkerheten, så att det blir lättare för fö-
retag att låna medel. Samtidigt beslutade riksda-
gen att avskaffa statens förmånsrätt för återkrav 
av utbetald lönegaranti. En sådan ändring inne-
bär att konkurser belastar statens finanser i stör-
re utsträckning än tidigare, framför allt genom 
att staten går miste om intäkter. Sedan 2009 har 
medel som återkrävts vid konkurser och före-
tagsrekonstruktioner och som nettobudgeteras 
på anslaget för bidrag till lönegarantiersättning 
minskat. Under 2008 fick staten tillbaka knappt 
30 procent av utbetalda lönegarantier. Under 
2009 har återkraven legat på knappt 10 procent, 
vilket ökar utgifterna för lönegarantin jämfört 
med tidigare år. Utfallet hittills i år visar dock på 
en viss ökning av återkraven jämfört med 2009. 

För 2009 uppgick bruttoutgifterna på anslaget 
för lönegarantiersättningen till 3 326 miljoner 
kronor, de administrativa utgifterna till drygt 
19 miljoner kronor (de administrativa utgifterna 
belastar anslaget nästkommande budgetår) och 
inkomsterna till 362 miljoner kronor. Inkom-
sterna under första halvåret 2010 har ökat med 
6,5 procent samtidigt som bruttoutgifterna har 
minskat med drygt 50 procent jämfört med mot-
svarande period 2009 (se tabell 4.34). Nettout-
gifterna har därmed minskat med knappt 60 pro-
cent första halvåret 2010 jämfört med motsva-
rande period 2009. Anslagssparandet från 2009 
har förts bort som en indragning av anslags-
belopp. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 4.34 Nettoutgifter m.m. för anslaget 1:11 Bidrag till 
lönegarantiersättning första halvåret 2009 respektive 2010 
Miljoner kronor 

 Bruttoutgifter Inkomster Nettoutgifter 

1:a halvåret 2009 1 889  179 1 709 

1:a halvåret 2010 928 191 737 

 
Antalet företagskonkurser uppgick till 3 800 un-
der första halvåret 2010, vilket är en minskning 
med knappt 10 procent jämfört med motsvaran-
de period 2009 (se tabell 4.35). Antalet anställda 
i de aktuella företagen uppgick till 11 400, vilket 
är 34 procent färre än motsvarande period 2009.  

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion inför-
des den 1 juni 2005. Antalet rekonstruktioner 
uppgick till 224 under första halvåret 2010 och 
har därmed minskat med 25 procent jämfört 
med motsvarande period 2009. Antalet berörda 
anställda i företagsrekonstruktioner uppgick till 
drygt 2 900 personer och har minskat med 
18 600 personer jämfört med motsvarande pe-
riod 2009. Antalet personer som har fått löne-
garantiersättning vid konkurs eller företagsre-
konstruktion uppgick till drygt 32 000 under pe-
rioden juli 2009–juni 2010 (se tabell 4.36), vilket 
är en minskning med 5 500 personer jämfört 
med motsvarande period föregående år. Den 
genomsnittliga ersättningen per person, inklusi-
ve arbetsgivaravgift, uppgick till 63 800 kronor 
under denna period och har därmed minskat 
med 9 procent jämfört med motsvarande period 
2008/2009. Det genomsnittliga antalet dagar 
med lönegarantiersättning vid konkurs eller fö-
retagsrekonstruktion uppgick till 46, vilket är 5 
dagar färre jämfört med motsvarande period 
2009. 

 
Tabell 4.35 Företagskonkurser m.m. budgetåret 2007–
första halvåret 2010 

 2007 2008 2009 Första 
halv 
året 

2010 

Antal företagskonkurser 5 800  6 300  7 600 3 800 

Antal 
företagsrekonstruktioner 74 146 243 224

Antal anställda berörda av 
företagskonkurser 12 700  19 400  29 100 11 400 

Antal anställda berörda av 
företagsrekonstruktioner 2 000  5 100  11 400 2 900 

Källa: Tillväxtanalys och Kammarkollegiet. 
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Tabell 4.36 Antal personer med lönegarantiersättning m.m. 
2007– första halvåret 2010 

 2007 2008 2009 Juli 2009–
Juni 2010 

Antal personer med 
lönegarantiersättning 15 600  23 000  39 200  32 000 

Genomsnittlig ersätt-
ning per person 56 500  56 300  79 300  63 800 

Genomsnittligt antal 
ersättningsdagar per 
person 54 45 61 46

Källa: Kammarkollegiet. 

 
Tabell 4.37 Antal personer med lönegarantiersättning m.m. 
uppdelat på företagskonkurs och företagsrekonstruktion 
2009–första halvåret 2010 

 2009 Juli 2009 –
Juni 2010 

Antal personer med lönegaranti- 
ersättning vid konkurs 29 100  24 500 
Antal personer med lönegarantiersätt- 
ning företagsrekonstruktion 11 400  8 400 
Genomsnittlig ersättning per person 
vid konkurs 81 000  73 400 
Genomsnittlig ersättning per person 
vid företagsrekonstruktion 77 500  39 700 
Genomsnittlig antal ersättningsdagar 
per person vid konkurs 53 51 
Genomsnittligt antal ersättningsdagar 
per person vid företagsrekonstruktion 75 26 

Källa: Kammarkollegiet. 

Jämfört med anvisade medel på statsbudgeten 
för 2010 beräknas utgifterna bli 2 070 miljoner 
kronor lägre på grund av att antalet konkurser 
och företagsrekonstruktioner har minskat mer 
än tidigare beräknat. Jämfört med 2010 års vår-
proposition beräknas utgifterna bli 274 miljoner 
kronor lägre 2011, 132 miljoner kronor lägre 
2012, 11 miljoner kronor lägre 2013 och 116 mil-
joner högre 2014. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 976 000 000 kronor för 2011.  

 
 

Tabell 4.38 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 3 420 000 3 420 000 3 420 000  3 420 000 

Förändring till följd av:    

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsättningar -2 444 000 -2 652 000 -2 711 000 -2 644 000

Förslag/ 
beräknat anslag 976 000 768 000 709 000 776 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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5 Arbetsliv 

5.1 Omfattning 

Arbetslivspolitiken är indelad i områdena 
Arbetsmiljö, Arbetsrätt och Lönebildning. 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöområdet omfattar insatser för ett väl 
fungerande arbetsmiljöarbete. I området ingår 
Arbetsmiljöverkets tillsyn och övrig verksamhet. 
Vidare ingår bl.a. stöd till den regionala skydds-
ombudsverksamheten. Resultat inom arbets-
miljöområdet redovisas under avsnitt 5.4.1. 
Verksamheten vid Arbetsmiljöverket redovisas 
på anslagsnivå under avsnitt 5.7.1. 

Arbetsrätt 

Arbetsrättsområdet behandlar de arbetsrättsliga 
frågorna, förutom den del som avser statlig 
arbetsrätt (se redovisning av Statliga arbetsgi-
varfrågor inom utgiftsområde 2 Samhällseko-
nomi och finansförvaltning).  

Resultat redovisas under avsnitt 5.4.2. Verk-
samheterna vid Arbetsdomstolen och Statens 
nämnd för arbetstagares uppfinningar redovisas 
på anslagsnivå, under avsnitten 5.7.2 och 5.7.3. 

Lönebildning 

Lönebildningsområdet avser insatser för en väl 
fungerande lönebildning och medling i arbets-
tvister. I området ingår Medlingsinstitutets verk-
samhet, som bl.a. avser kostnader för medling, 
informationsarbete och statistikproduktion.  

Resultat inom lönebildningsområdet redovisas 
under avsnitt 5.4.3. Verksamheten vid Medlings-
institutet redovisas på anslagsnivå under avsnitt 
5.7.5. 
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5.2 Utgiftsutveckling  

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsliv 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat
2014 

2:1 Arbetsmiljöverket 559 575 583 591 602 604 617

2:2 Arbetsdomstolen 28 30 29 30 30 31 32

2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 0 0 0 0 0 0 0

2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 31 33 29 33 33 33 33

2:5 Medlingsinstitutet 46 55 50 56 57 57 59

2008 14 23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet2 1 0 0 0 0 0 0

Summa Arbetsliv 666 693 690 710 721 725 740

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
2 Anslaget 2008 14 23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet är uppfört som ett äldreanslag till följd av att tidigare anställda vid Arbetslivsinstitutet har rätt 
att begära pensionsersättning till och med 2011. 

 
Utgifterna för arbetslivspolitiken 2010 beräknas 
bli 24 miljoner kronor högre jämfört med 
utgifterna under 2009. Ökningen beror främst 
på ökade satsningar inom arbetsmiljöpolitiken. I 
jämförelse med anvisade medel i statsbudgeten 
för 2010 förväntas de prognostiserade utgifterna 
för 2010 i det närmaste bli oförändrade. Jämfört 
med 2010 års ekonomiska vårproposition beräk-
nas de totala utgifterna för området Arbetsliv bli 
25 miljoner kronor lägre 2010, vilket främst 
beror på att utgifterna under anslaget 2:1 Arbets-
miljöverket beräknas bli lägre. Därefter beräknas 
utgifterna för området bli marginellt lägre under 
perioden 2011–2014 jämfört med 2010 års 
ekonomiska vårproposition. 

5.3 Mål 

5.3.1 Målet för arbetslivspolitiken 

 
Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvill-
kor och möjlighet till utveckling i arbetet för 
både kvinnor och män. Arbetslivspolitiken ska 
bidra till att nå målen för den ekonomiska 
politiken och därmed även medverka till att 
skapa förutsättningar för en hög och uthållig 
tillväxt samt full sysselsättning. 

Mål för arbetslivspolitikens tre delområden 

Arbetsmiljö: En arbetsmiljö som förebygger 
ohälsa och olycksfall samt motverkar att män-
niskor utestängs från arbetet och tar hänsyn till 
människors olika förutsättningar och bidrar till 
utvecklingen av både individer och verksamhet.  

Arbetsrätt: En arbetsrätt som skapar förut-
sättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både 
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexi-
bilitet, trygghet och inflytande. 

Lönebildning: En lönebildning i samhällseko-
nomisk balans samt arbetsfred.  

Resultatredovisningen i det följande görs i 
förhållande till målen inom arbetslivspolitiken 
(se vidare avsnitten 5.4.1, 5.4.2 och 5.4.3). 

5.3.2 EU:s integrerade riktlinjer för 
tillväxt och sysselsättning 

Sysselsättningsriktlinjerna för 2009 utgjorde, vid 
sidan av de allmänna ekonomiska riktlinjerna, en 
integrerad del av riktlinjerna för tillväxt och 
sysselsättning inom ramen för den s.k. Lissabon-
strategin. Sysselsättningsriktlinjerna ska beaktas i 
den nationella sysselsättningspolitiken (se 
avsnitt 4.3.2). 

Regeringen anser att arbetsmiljöpolitiken och 
regeringens insatser inom arbetsrätt och löne-
bildning bidrog till målet full sysselsättning ge-
nom att förbättra kvaliteten och produktiviteten 
i arbetet, främja flexibilitet i kombination med 
anställningstrygghet och genom att verka för en 
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sysselsättningsfrämjande utveckling av arbets-
kostnader (riktlinjerna 17, 21 och 22). 

I början av oktober 2009 presenterade 
regeringen Sveriges handlingsprogram för till-
växt och sysselsättning – uppföljningsrapport 
2009 (skr. 2009/10:34) i form av en skrivelse till 
riksdagen. Skrivelsen behandlades av riksdagen i 
slutet av 2009 (rskr. 2009/10:148). 

Lissabonstrategin ersätts under 2010 av en ny 
strategi för tillväxt och sysselsättning, kallad 
Europa 2020-strategin.  

5.4 Resultat och analys 

5.4.1 Arbetsmiljö 

Enligt regeringen kan en god arbetsmiljö främja 
flexibilitet, produktivitet och konkurrens. De 
indikatorer för arbetsmiljön som används för att 
redovisa resultaten inom verksamhetsområdet är 
följande: 

– Antal dödsfall i arbetsolyckor. Källa: 
Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan. 

– Antal anmälda arbetsolyckor. Källa: 
Arbetsmiljöverket/Statistiska centralbyrån 
(AKU) och Eurostat. 

– Antal anmälda arbetssjukdomar. Källa: 
Arbetsmiljöverket/Statistiska centralbyrån. 

– Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på 
arbetsorsakade besvär. Källa: Arbetsmiljö-
verket/Statistiska centralbyrån.  

– Anställda och ohälsa. Källa: Arbetsmiljö-
verket och Statistiska centralbyrån 

Resultat utifrån indikatorerna 

Diagram 5.1 Antal dödsfall i arbetsolyckor 1993–2009 
Antal förvärvsarbetande 
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Källa: Arbetsmiljöverket/ISA,och Försäkringskassan.
 

Antalet dödsolyckor minskade under 2009 med 
13 personer jämfört med 2008 och totalt omkom 
40 personer i arbetsolyckor. Bortsett från 1994 
då fartyget Estonia förliste minskade 
utvecklingen av antalet dödsolyckor fram till 
2000-talet, för att därefter ligga på en tämligen 
jämn nivå. Mellan 2005 och 2007 ökade dock 
antalet dödsolyckor. Ökningen fortsatte under 
första halvåret 2008 för att därefter avta och 
hamna på en lägre nivå än 2007. Minskningen 
fortsatte även under 2009 till en ny lägsta nivå.  

De som har omkommit har i första hand varit 
verksamma inom tillverkningsindustri, bygg-
verksamhet, jord- och skogsbruk samt 
transportrelaterade arbeten. När det gäller 
egenföretagare är det i hög grad jord- och 
skogsbruk som har drabbats. Sverige har, enligt 
statistik från Eurostat, förhållandevis få döds-
olyckor i ett internationellt perspektiv. Antalet 
dödsolyckor per 100 000 sysselsatta uppgick till 
cirka 1,4 personer under 2009 jämfört med cirka 
2,2 personer under 2007 i länderna inom EU15. 

 
Diagram 5.2 Antal anmälda arbetsolyckor i Sverige 1993–
2009 
Antal per tusen förvärvsarbetande 
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Källa: Arbetsmiljöverket/ISA, Statistiska centralbyrån (AKU). 
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Antalet arbetsolyckor minskade kraftigt under 
perioden 2003–2009, främst bland män. Efter en 
uppgång i slutet av 1990-talet och början av 
2000-talet ligger nu frekvensen anmälda 
arbetsolyckor på en lägre nivå än i mitten av 
1990-talet (se diagram 5.2). Anmälda olyckor, 
som inte har gett upphov till sjukfrånvaro, ligger 
dock fortfarande kvar på en hög nivå. För 
kvinnor har halkskador och andra fall varit den 
vanligaste orsaken till olyckor, medan det för 
män varit olyckor på grund av förlorad kontroll 
över exempelvis maskiner, verktyg och fordon.  

Antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat 
kraftigt sedan 2003. Mellan 2003 och 2009 var 
nedgången cirka 65 procent för både män och 
kvinnor (se diagram 5.4). Den vanligaste orsaken 
till anmälda arbetssjukdomar är fysisk 
belastning, vilka svarar för ungefär hälften av 
samtliga anmälningar. Organisatoriska eller 
sociala faktorer ligger bakom mer än var femte 
anmälan och är därmed den näst vanligaste 
orsaken till arbetssjukdom.  

 
Diagram 5.5 Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på 
arbetsorsakade besvär 1997–2010  
Procent Diagram 5.3 Antal anmälda arbetsolyckor med mer än tre 

sjukdagar inom EU15 och Sverige 1997–2007 
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Antal per 100 000 sysselsatta inom nio gemensamma branscher 
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Källa: Arbetsmiljöverket, Statistiska centralbyrån (AKU). 
Anm. Uppgifterna bygger på den egna bedömningen av dem som ingår i 
undersökningen arbetsorsakade besvär. 

Källa: Eurostat.   
Anm. Data finns bara mellan åren 1997 och 2007. 

Från mitten av 1990-talet fram till och med 2003 
ökade den andel av sjukfrånvaron som uppgavs 
vara arbetsrelaterad. Därefter har denna andel 
mer än halverats. Särskilt markant var 
minskningen för män mellan 2006 och 2010 (se 
diagram 5.5).  

 

Bland män minskade antalet arbetsolyckor som 
gav upphov till mer än tre sjukdagar i både 
Sverige och EU15, men bland kvinnor inom 
EU15 skedde, till skillnad mot för svenska 
kvinnor, en mindre ökning mellan 2006 och 
2007. Frekvensen av arbetsolyckor är betydligt 
högre inom EU15 än i Sverige (se diagram 5.3). 

 
Diagram 5.6 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos 
kvinnor 1997–2008  
Procent Diagram 5.4 Antal anmälda arbetssjukdomar 1993–2009 
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Antal per tusen förvärvsarbetande arbetstagare och egenföretagare 
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Källa: Statistiska centralbyrån (ULF). 

 
Källa: Arbetsmiljöverket/ISA, Statistiska centralbyrån (AKU). 

 Anm. Förändringarna mellan 1993 och 1994 beror på ändrade regler som 
föregicks av en omfattande informationskampanj som resulterade i ett kraftigt 
ökat antal anmälningar 1993. 
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Diagram 5.7 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos män 
1997–2008 
Procent 
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Källa: Statistiska centralbyrån (ULF). 
Anm. Från och med 2006 ändrades datainsamlingen i undersökningen rörande 
Anställda och ohälsa, vilket betyder betydligt färre svarande jämfört med tidigare 
år. Förändringar fr.o.m. 2006 bör därför tolkas med försiktighet. 
 

Ovanstående diagram illustrerar upplevda besvär 
avseende olika symptom hos förvärvsarbetande 
som kan ha en koppling till arbetslivet. Som 
framgår finns det skillnader mellan kvinnor 
(diagram 5.6) och män (diagram 5.7), då kvinnor 
i högre utsträckning än män upplever sig ha 
besvär i samtliga fall. För 2008 ses dock en tydlig 
minskning av andelen kvinnor som ofta är trötta 
och har värk i skuldror och axlar. Andelen kvin-
nor som har besvär med sömnen och upplever 
ängslan och oro har också minskat något. Andel-
en män som ofta är trötta har minskat medan 
andelen män med övriga besvär är ungefär 
densamma som tidigare. 

Verksamhet vid Arbetsmiljöverket 

Arbetsmiljöverkets kärnuppgift är tillsyn över 
efterlevnaden av arbetsmiljölagen m.m. Arbets-
miljöverket meddelar också föreskrifter och 
allmänna råd med stöd av i första hand arbets-
miljölagen, ansvarar för införlivandet av ett antal 
EU-direktiv och bedriver informationsverk-
samhet inom arbetsmiljöområdet. I det följande 
ges en kortfattad beskrivning av verksamheten.  

Vid planering och prioritering av inspektions-
verksamheten väljs de arbetsställen ut som be-
döms ha de största arbetsmiljöriskerna. Därut-
över avser en del insatser s.k. obligatorisk tillsyn, 
dvs. sådan som föranleds av initiativ av 
skyddsombud, olycksfallsutredningar m.m. Av 
tabellerna 5.2 och 5.3 framgår utvecklingen 
avseende antalet tillsynsbesök respektive antalet 
besökta arbetsställen de senaste åren. 

 
 

Tabell 5.2 Antal tillsynsbesök 2006–2009 
 

År 2006 2007 2008 2009 

Antal besök 40 000 36 300 33 200 30 000 
Källa: Arbetsmiljöverket. 
 
 
Tabell 5.3 Antal besökta arbetsställen 2006–2009 
 

År 2006 2007 2008 2009 

Antal besök 22 500 20 400 19 200 19 200 
Källa: Arbetsmiljöverket. 

 
Arbetsmiljöverkets anslag minskade under 
perioden 2007–2009, vilket har inneburit ett 
minskat antal tillsynsbesök och färre besökta 
arbetsställen. 

Samtidigt har ett mål, för Arbetsmiljöverket på 
tillsynsområdet, varit att öka den del av inspek-
törernas tid som används till inspektion, för att 
där igenom öka antalet besökta arbetsställen. 

Antalet arbetsställebesök per inspektör ökade 
med 5 procent under 2009, varför målet anses ha 
uppnåtts. Antalet förelägganden och förbud 
ökade med 17 procent under 2008, men 
minskade något under 2009.  

Uppföljningsbesök på arbetsställen utgjorde 
drygt 30 procent av det totala antalet inspek-
tioner, vilket innebär att andelen uppföljnings-
besök är oförändrad. Sådana återbesök säker-
ställer att brister i arbetsmiljön åtgärdas.  

Omfattande tillsynsinsatser som sker samti-
digt över hela landet används i ökad utsträck-
ning, eftersom de får större spridningseffekter 
än enstaka insatser. Särskilda tillsynsinsatser har 
gjorts inom vård och omsorg i ordinärt boende. 
Samverkan sker med Socialstyrelsen och Försäk-
ringskassan kring den boendes behov och den 
anställdes arbetsmiljö. Exempel på andra riktade 
tillsynsinsatser under året är ergonomi i butik, 
tillsyn på arbetsställen med många unga 
anställda, riskbedömning på mindre företag som 
arbetar med bygginstallationer, däckverkstäder, 
hyvlerier, sågverk och jord- och skogsbruk.  

Marknadskontroll av olika produkter är en 
viktig del av tillsynsarbetet. Under året öppnades 
cirka 100 marknadskontrollärenden och lika 
många avslutades.  

Genom revidering av befintliga föreskrifter 
utfärdades fem nya föreskrifter under året sam-
tidigt som fyra föreskrifter upphävdes. Därtill 
har Arbetsmiljöverket deltagit i ett omfattande 
internationellt och nationellt standardiserings-
arbete. 

109 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 14  

På informationsområdet har bl.a. flera inter-
aktiva tjänster skapats på Arbetsmiljöverkets 
hemsida och besöken på hemsidan har ökat med 
25 procent under 2009 jämfört med 2008. För 
att förstärka informationen till utländska företag 
och till utländsk utstationerad arbetskraft har 
boken ”Utstationering – regler för utlands-
anställda som arbetar i Sverige en begränsad tid” 
tagits fram. Vidare har ett antal informations-
produkter i samband med större tillsynsinsatser 
utarbetats. 

Arbetsmiljöverket arbetar med regeringens 
satsning att minska företagens administrativa 
kostnader. Enligt Tillväxverkets mätningar har 
exempelvis en förändring av redovisningskrav 
inneburit en besparing för företagen med cirka 
126 miljoner kronor per år (skr. 2009/2010:226). 

Genom de insatser på olika områden som 
redovisats ovan är den sammantagna bilden att 
Arbetsmiljöverket använder sina tilldelade 
resurser i linje med sitt uppdrag på ett effektivt 
och väl avvägt sätt. 

Skyddsombudens roll  

Skyddsombuden är en viktig del av det svenska 
arbetsmiljösystemet. De regionala skyddsombu-
dens uppgift är att aktivera och vara ett stöd för 
arbetstagarsidan i det lokala arbetsmiljöarbetet, 
främst på mindre arbetsställen där det saknas 
skyddskommittéer. Staten ger årligen ett bidrag 
till den regionala skyddsombudsverksamheten. 
Regeringen gav 2009 ett uppdrag åt Ekonomi-
styrningsverket (ESV) att se över rutinerna för 
administration och redovisning av hur det 
statliga stödet till regional skyddsombuds-
verksamhet används och vid behov utarbeta nya 
rutiner. Uppdraget redovisades den 18 septem-
ber 2009 (Ekonomistyrningsverkets Rapport 
2009:27 Regionala skyddsombud - förslag till 
nya rutiner för administration och redovisning 
av det statliga stödet till regional skydds-
ombudsverksamhet). Rapporten har remiss-
behandlats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Särskild satsning på arbetsmiljö 

I budgetpropositionen för 2009 avsattes 33 mil-
joner kronor 2009, 45 miljoner kronor 2010 och 
47 miljoner kronor per år från och med 2011 för 
extra arbetsmiljöinsatser. Satsningen utgår från 

inriktningen för den förnyade arbetsmiljö-
politiken, som innebär att politiken ska bidra till 
den samlade jobbpolitiken samt att den ska lyfta 
fram arbetsmiljöns potential för ökad konkur-
renskraft. Arbetsmiljöverket har därför tillförts 
extra medel inom tre områden; informations- 
och kunskapssatsning, förstärkt information till 
utländska företag och arbetstagare samt 
marknadskontroll och standardiseringsarbete.  

Informations- och kunskapssatsning 
Syftet är att förstärka Arbetsmiljöverkets infor-
mations- och kunskapsspridning om arbetsmil-
jöfrågor så att fler arbetsplatser, även de minsta, 
stimuleras till ett effektivt arbetsmiljöarbete. 
Under 2009 tog Arbetsmiljöverkets externa 
informationsarbete flera steg i syfte att öka sin 
kvalitet och kvantitet. En kraftigt ökad efter-
frågan på information i digital form märktes 
under 2009. De extra medel verket fick innebar 
också att externa intressenter i högre grad än 
tidigare kunde involveras. Därmed kunde 
informationen anpassas till mottagarna och lägga 
grunden till en ökad grad av interaktivitet. 

Förstärkt information till utländska företag och 
arbetstagare 
Satsningen innebär att informationen om bl.a. 
arbetsmiljöregler till utländska företagare och 
arbetstagare ökar. För att förstärka informa-
tionen till utländska företag och utländsk arbets-
kraft (utstationerade) har Arbetsmiljöverket 
under 2009 tagit fram en bok på svenska och 
engelska som innehåller de aktuella lagtexterna 
samt en översikt över vad som gäller vid 
utstationering i Sverige. Informationen har också 
översatts till flera andra språk. 

Marknadskontroll och standardiseringsarbete 
Marknadskontroll är en obligatorisk uppgift som 
följer av EU-medlemskapet och en central del av 
åtgärderna för en väl fungerande inre marknad 
för säkra varor. Deltagande i standardiseringsar-
betet är en viktig del i regelarbetet. De extra 
medlen syftar till att förstärka Arbetsmiljö-
verkets insatser inom dessa områden. Arbets-
miljöverket är marknadskontrollmyndighet för 
fem harmoniserade produktområden, maskiner, 
personlig skyddsutrustning, enkla tryckkärl, 
tryckbärande anordningar och utrustning för 
explosionsfarlig miljö och även för vissa 
produkter inom "det oharmoniserade området" - 
de produkttyper som inte omfattas av särskilda 
EU-gemensamma produktregler. Det handlar 
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om produkter som är avsedda för användning 
både inom arbetslivet och privat. Under året har 
Arbetsmiljöverket tagit fram marknadskontroll-
program för de fem produktområdena inom det 
harmoniserade området samt ett program 
gällande produkter inom det oharmoniserade 
området. I programmen presenteras förutsätt-
ningar för respektive produktområde. 

Pilotprojekt 

I budgetpropositionen för 2010 föreslogs en 
satsning under perioden 2010–2012 på samman-
lagt 24 miljoner kronor för att i ett pilotprojekt 
utveckla och prova tillsynsmetod enligt s.k. 
screening (en genomgång av samtliga arbets-
ställen i en bransch genom besök). Arbetsmiljö-
verket har i samråd med arbetsmarknadens parter 
valt den grafiska branschen för detta projekt och 
tillsynen inom projektet startar hösten 2010.  

Arbetsmiljö och lönsamhet 

I syfte att stimulera till ökad forskning inom 
området arbetsmiljö och lönsamhet gav 
regeringen i samband med budgetpropositionen 
för 2009 Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering (IFAU) i uppdrag att utlysa ett 
särskilt forskningsbidrag. Totalt avsattes 
9 miljoner kronor för ändamålet för åren 2009 
och 2010. Medlen utlystes under våren 2009 och 
beslut om bidrag togs i juni 2009. Av de 
inkomna ansökningarna beviljades fyra stycken, 
motsvarande bidrag om sammantaget 4,4 
miljoner kronor. Resultaten av projekten väntas 
bli klara under 2011. 

Kunskaps- och informationssatsning för att 
främja jämställdhet och motverka våld och hot i 
arbetslivet 

Under 2009 fick Arbetsmiljöverket i uppdrag att 
genomföra en kunskaps- och informationssats-
ning för att motverka våld och hot i arbetslivet. 
Under perioden 2009–2010 avsätts sammanlagt 
14 miljoner kronor under utgiftsområde 13 
Integration och jämställdhet till Arbetsmiljö-
verket för genomförandet. Uppdraget har även 
ett jämställdhetsperspektiv. Projektet ska ge 
ökad kunskap om de miljöer och situationer där 
risker för våld och hot kan uppstå och i vilka 

branscher och yrkesgrupper som riskerna att 
utsättas för våld och hot är störst. Syftet med 
insatsen är bl.a. att föra ut den kunskap som 
finns hos verket för att förebygga hot och 
våldssituationer.  

Minska olyckstalen i jord- och skogsbruket 

I syfte att motverka de höga olyckstalen i jord- 
och skogsbruket avsatte regeringen 10 miljoner 
kronor under perioden 2008–2009 till att stärka 
rådgivningen till lantbrukare. Sveriges lantbruks-
universitet (SLU) och Institutet för jordbruks- 
och miljöteknik (JTI) gavs i uppdrag att i samråd 
med Lantbrukarnas riksförbund (LRF)  utveckla 
ett rådgivningskoncept och utbilda rådgivare. 
Satsningen har resulterat i det gårdsbaserade 
rådgivningsprojektet, Säkert bondförnuft, vars 
mål är att halvera olycksfallen inom jordbruket 
till 2013. Fortsatt finansiering av projektet sker 
med medel från Sveriges Landsbygdsprogram.  
Regeringen har tydliggjort att arbetsmiljö är ett 
prioriterat område i Sveriges Landsbygdsprogram 
under perioden 2007–2013. 

Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd 

Regeringen tillsatte i september 2008 ett 
arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd (dir. 2008:101) 
för att på ett samlat sätt få kunskap om aktuella 
forskningsrön. I rådet ingår forskare och 
experter från forskningsrelaterade myndigheter 
och organisationer. Kunskapsrådet har bl.a. 
publicerat två skrifter, God arbetsmiljö – en 
framgångsfaktor (SOU 2009:47) och Inklude-
rande arbetsliv (SOU 2009:93). Rådets uppdrag 
har förlängts till den 1 september 2011. 

Styrmedelsutredningen 

Regeringen beslutade den 6 november 2008 om 
en särskild utredare med uppdrag att se över be-
hovet av och möjligheterna att införa marknads-
orienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet 
(dir. 2008:129). I april 2009 lämnade utred-
ningen delbetänkandet En ny modell för arbets-
miljötillsyn (SOU 2009:40), vilket avser den del 
av uppdraget som gäller att utreda möjligheterna 
att koppla marknadsorienterade styrmedel till 
Arbetsmiljöverkets tillsyn. Utredningen skulle i 
sitt arbete särskilt beakta det system som har 
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införts i Danmark med dels bred genomgång av i 
princip alla arbetsställen genom s.k. screening 
och dels utmärkande av resultatet genom offent-
liggörande av symboler. I korthet innebär utred-
ningens förslag att en ny tillsynsmodell, med 
delar av den danska modellen som förebild, 
införs. Delbetänkandet har remissbehandlats. I 
budgetpropositionen för 2010 föreslogs en 
försöksverksamhet hos Arbetsmiljöverket som 
kommer att pågå under tre år, där screening 
tillämpas på en begränsad sektor av näringslivet. 
Utmärkande genom symboler ingår inte i 
försöksverksamheten. I november 2009 lämnade 
utredningen sitt slutbetänkande Marknads-
orienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet 
(SOU 2009:97), där utredningen har gett förslag 
till incitament som skulle kunna främja efter-
levnaden av regler på arbetsmiljöområdet. Slut-
betänkandet har remissbehandlats och bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Sanktionsutredningen 

Regeringen beslutade den 11 mars 2010 att en 
särskild utredare ska överväga och föreslå änd-
ringar i arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen 
som syftar till en klarare och effektivare re-
glering för att genomdriva lagstiftningens krav, 
t.ex. användning av vitesföreläggande, straffsank-
tion eller administrativa avgifter (dir. 2010:20). 
Bakgrunden är bl.a. att ärenden hos polis- och 
åklagarmyndigheterna som gäller brott mot 
straffsanktionerade föreskrifter på det aktuella 
området i många fall lagts ned av olika anled-
ningar, t.ex. bristande bevisning och ibland efter 
långa utredningstider. Arbetsmiljöverket är i 
dessa fall normalt förhindrat att använda före-
läggande eller förbud för att rätta till bristerna. 
Utredaren ska även eftersträva en enklare och 
tydligare utformning av de aktuella reglerna och 
se över att systemet är utformat i enlighet med 
regeringsformens regler om normgivnings-
makten. Uppdraget ska redovisas senast den 
2 maj 2011. 

Nytt direktiv om stick- och skärskador inom 
hälso- och sjukvården 

Europaparlamentet och rådet beslutade under 
våren 2010 om ett nytt direktiv om genom-

förande av det ramavtal om förebyggande av 
stick- och skärskador inom hälso- och sjuk-
vården. Direktivet är baserat på ett avtal mellan 
arbetsmarkandens parter på EU-nivå och anger 
minimiregler för skyddet av arbetstagare mot 
risker för stick- och skärskador. Skälet för regle-
ringen är att sådana skador i vissa fall kan leda till 
överföring av blodsmitta. Vissa ändringar i 
svensk rätt torde krävas för att genomföra direk-
tivet. Direktivet ska vara genomfört i svensk rätt 
senast den 11 maj 2013. 

Analys och slutsatser Arbetsmiljö 

De indikatorer som beskrivits tidigare i avsnittet 
tyder på en fortsatt positiv utveckling inom 
arbetsmiljöområdet. Både arbetsolyckor som 
medfört fler än tre dagars sjukfrånvaro och 
arbetssjukdomar fortsätter stadigt att minska. 
Dessa förbättringar gäller generellt, men det 
finns stora variationer mellan yrkesgrupper och 
branscher, liksom mellan män och kvinnor samt 
äldre och ungdomar. Arbetsolyckor med sjuk-
frånvaro har minskat kraftigt bland unga män 
(16–24 år), för denna grupp har antalet olyckfall 
minskat med 30 procent jämfört med 2008. 
Detta innebär att arbetsolyckor med sjukfrån-
varo främst drabbar de äldre männen (55–59 år). 
De ungas arbetsmiljö är dock i vissa avseenden 
sämre, med kroppsligt påfrestande arbete, 
besvärliga arbetsställningar samt bundet och 
ofritt arbete. De unga uppger sig också oftare ha 
problem som är arbetsrelaterade.  

När det gäller arbetssjukdomar anges organi-
satoriska eller sociala faktorer allt oftare som 
orsak. När det gäller kvinnor ligger stress, hög 
arbetsbelastning och relationsproblem bakom 
majoriteten av anmälningarna. Belastningsorsak-
er, med besvär i leder och muskler som följd är 
fortfarande den vanligaste orsaken till arbets-
sjukdom bland män. Värt att observera är också 
att problem med buller har ökat sedan 2008.  

Även om antalet arbetsolyckor utan sjukfrån-
varo har minskat något ligger dessa fortfarande 
kvar på en jämförelsevis hög nivå. Många hot- 
och våldsituationer återfinns bland dessa olyckor 
utan sjukfrånvaro. Det är viktigt att även mindre 
allvarliga olyckor uppmärksammas, eftersom det 
kan ge värdefull information för det riskföre-
byggande arbetet. 

Utvecklingen inom arbetsmiljöområdet på-
verkas sannolikt av konjunkturella faktorer. I en 
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lågkonjunktur finns färre antal arbetstillfällen i 
riskutsatta branscher, t.ex. inom byggsektorn. 
Minskningen av olycksfallsrisken för unga män 
kan sannolikt till viss del förklaras av detta. 
Samtidigt finns det en del som tyder på faktiska 
förbättringar av arbetsmiljön och att arbetsmiljö-
frågorna ges större uppmärksamhet på arbets-
platserna. I den arbetsmiljöundersökning som 
genomförs vartannat år av Statistiska central-
byrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket 
redovisas att 56 procent av de sysselsatta anger 
att ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på 
deras arbetsplats, vilket är en ökning med 4 
procentenheter jämfört med 2007. Undersök-
ningen redovisar också att allt fler upplever sig 
vara mycket nöjda med arbetet, det är nu 78 
procent som uppger detta. Allt färre uppger sin 
sjukfrånvaro som arbetsrelaterad. Det är också 
allt fler som tror sig kunna stanna kvar i arbets-
livet längre än tidigare. 

Sjukfrånvaron i sin helhet fortsätter att 
minska (se vidare utgiftsområde 10 Ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och handikapp). I en 
lågkonjunktur har det tidigare funnits en 
benägenhet till minskad sjukfrånvaro till följd av 
att den anställde upplever det som en större risk 
att vara frånvarande från arbetet i en situation 
där uppsägningar sker. Antalet personer som 
anger att de har gått till arbetet trots att de borde 
varit sjukskrivna, har totalt sett ökat något sedan 
2007. Sjuknärvaro är vanligast i yrken med en 
hög grad av egeninflytande. 

5.4.2 Arbetsrätt 

Inom arbetsrätten är det komplicerat att genom 
indikatorer visa fullt ut hur reglerna på det ar-
betsrättsliga området fungerar. De indikatorer 
som används kan dock ge en bild av hur olika 
anställningsformer enligt lag och avtal utnyttjas 
på den svenska arbetsmarknaden. 

Följande resultatindikatorer redovisas inom 
arbetsrättens område:  

− veckoarbetstid, 

− deltidsanställning eller tidsbegränsad 
anställning, 

− deltidsarbete, 

− tidsbegränsad anställning. 
För samtliga indikatorer utgör Statistiska 
centralbyråns (SCB) arbetskraftsundersökning 
(AKU) källa. 

Resultat utifrån indikatorerna 

Den vanligen arbetade tiden för heltidsarbetande 
kvinnor och män uppgick 2009 till drygt 
40 timmar i veckan, vilket var oförändrat jämfört 
med de senaste åren. Vanligen arbetad tid för 
heltidsarbetande avser den tid som heltidsarbe-
tande personer (mer än 34 timmars arbetstid) 
uppger att de arbetar en ”vanlig” vecka. Den 
faktiskt arbetade tiden för alla personer i arbete 
är betydligt lägre för kvinnor än för män (se 
diagram 5.8). Under 2009 uppgick den faktiskt 
arbetade tiden per vecka till i genomsnitt knappt 
33 timmar för kvinnor och drygt 38 timmar för 
män, vilket var en marginell minskning för både 
kvinnor och män jämfört med 2008. Faktisk 
arbetad tid beräknas bland sysselsatta som är i 
arbete, dvs. som inte av någon anledning är 
frånvarande från arbetet.  

 
Diagram 5.8 Veckoarbetstid 
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Vanligen arbetad tid för heltidsarbetande Faktisk arbetad tid för personer i arbete

Kvinnor Män

 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 
Anm. Eftersom män arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor representerar 
diagrammet för vanligen arbetad tid för heltidsarbetande betydligt färre kvinnor 
än män. Den faktiskt arbetade tiden är den tid personerna arbetade under SCB:s 
mätvecka, oavsett vad deras vanligen arbetade tid är. I gruppen ingår både 
heltids- och deltidsarbetande. 

 
Det är betydligt vanligare att kvinnor har en 

deltidsanställning eller en tidsbegränsad anställ-
ning än att män har det. Knappt hälften av 
kvinnorna och drygt en femtedel av männen är 
anställda i sådana anställningar. Som framgår av 
tabell 5.4 har både andelen kvinnor och män i 
deltids- eller tidsbegränsade anställningar ökat 
något under perioden 2004–2006, de senaste 
åren har dock andelen minskat. 
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Tabell 5.4 Deltidsanställning eller tidsbegränsad 
anställning, 2004–2009 
Procent av samtliga anställda 

År Kvinnor Män 

2004 49,0 21,7 

2005 50,1 22,5 

2006 51,6 23,5 

2007 51,5 23,2 

2008 50,5 21,9 

2009 49,5 21,8 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 
 

Av samtliga anställda kvinnor arbetade drygt 
40 procent deltid jämfört med drygt 12 procent 
av samtliga anställda män under 2009. Under 
perioden 2004–2007 har förändringarna varit 
marginella, men under 2008 ökade både andelen 
deltidsarbetande kvinnor och män (se tabell 5.5). 
Under 2009 ökade andelen deltidsarbetande män 
och minskade något bland kvinnor. Totalt arbe-
tade drygt var fjärde anställd deltid under 2009. 

 
Tabell 5.5 Deltidsarbete, 2004–2009 
Andel deltidsarbetande i procent av samtliga anställda 

År Kvinnor Män 

2004 40,8 11,4 

2005 39,5 9,9 

2006 39,9 10,0 

2007 39,9 10,1 

2008 41,2 11,6 

2009 40,8 12,3 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 

 
Kvinnor har i större omfattning än män tidsbe-
gränsade anställningar (se tabell 5.6). Andelen 
med tidsbegränsad anställning ökade under 
perioden 2004–2007, men minskade bland både 
män och kvinnor under perioden 2008–2009.  

 
Tabell 5.6 Tidsbegränsad anställning, 2004–2009 
Andel anställda som har tidsbegränsad anställning i procent av 
samtliga anställda 

År Kvinnor Män 

2004 16,8 13,5 

2005 17,6 13,9 

2006 18,8 14,8 

2007 19,5 14,6 

2008 18,4 13,1 

2009 17,1 12,4 
Källa: Statistiska centralbyrån (AKU). 

Konsekvenser och åtgärder med anledning av 
Lavaldomen 

EG-domstolen meddelade den 18 december 
2007 dom i målet C-341/05, det s.k. Lavalmålet, 
efter en begäran om förhandsavgörande från 
Arbetsdomstolen. Regeringen överlämnade den 
5 november 2009 en proposition (prop. 
2009/10:48) till riksdagen med förslag till 
åtgärder med anledning av Lavaldomen. De 
lagändringar som föreslogs trädde i kraft den 
15 april 2010. Lagändringarna anknyter i stort till 
vad som föreslogs i Lavalutredningens betänkan-
de (SOU 2008:123). Kärnan i lagändringarna 
utgörs av en ny 5 a § i lagen (1999:678) om 
utstationering av arbetstagare. Lagändringarna 
går i korthet ut på att en facklig stridsåtgärd mot 
en utländsk arbetsgivare i syfte att få till stånd ett 
kollektivavtal för arbetstagare som utstationeras 
i Sverige får vidtas endast under vissa förut-
sättningar. De villkor som krävs av den svenska 
arbetstagarorganisationen ska (1) motsvara vill-
koren i ett centralt branschavtal som tillämpas i 
Sverige på motsvarande arbetstagare, (2) bara 
avse minimilön eller andra minimivillkor på vissa 
områden och (3) vara förmånligare för arbets-
tagarna än det som följer av lag. En sådan strids-
åtgärd får inte vidtas om arbetsgivaren visar att 
arbetstagarna redan har villkor som är minst lika 
förmånliga som minimivillkoren i ett svenskt, 
centralt branschavtal. En stridsåtgärd som vidtas 
trots att dessa förutsättningar inte är uppfyllda 
ska anses olovlig enligt lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet. De nya lagreg-
lerna innebär att det alltjämt är de fackliga 
organisationernas ansvar att övervaka och 
genomdriva att utstationerade arbetstagare 
skyddas och att tjänsteutövare från andra länder 
inte på ett otillbörligt sätt konkurrerar med låga 
löne- och andra anställningsvillkor på de 
områden som anges i utstationeringsdirektivet. 
Det ingår, efter lagändringarna, i Arbetsmiljö-
verkets uppdrag att hjälpa till med information 
om kollektivavtalsvillkor som kan komma att bli 
tillämpliga vid en utstationering. En arbetstagar-
organisation ska lämna in sådana kollektivavtals-
villkor till Arbetsmiljöverket som organisationen 
kan komma att gå till strid för.  

Arbetsdomstolen meddelade den 2 december 
2009 dom i målet A 268/04 (dom nr 89/09), 
Laval un Partneri Ltd mot Svenska Byggnadsar-
betareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareför-
bundet, avdelning 1 och Svenska Elektriker-
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förbundet. De återstående tvistiga frågorna i 
målet, efter EG-domstolens dom den 18 decem-
ber 2007 i mål C-341/05 efter att Arbets-
domstolen begärt förhandsavgörande, rörde i 
princip enbart skadeståndsskyldighet och 
skadeståndets storlek. Arbetsdomstolen avslog 
yrkandena om att inhämta förhandsavgörande 
från EG-domstolen i fråga om de fackliga orga-
nisationernas skadeståndsskyldighet. Arbets-
domstolen fann att de fackliga stridsåtgärderna 
inneburit ett brott mot EG-rätten och att de 
fackliga organisationerna var skadeståndsskyl-
diga gentemot Laval un Partneri Ltd. Beträffande 
det yrkade ekonomiska skadeståndet ansåg 
Arbetsdomstolen att bolaget inte har kunnat visa 
att det lidit ekonomisk skada med yrkat belopp. 
Yrkandet om ekonomiskt skadestånd avslogs 
därför. Arbetsdomstolen ålade de fackliga 
organisationerna att betala allmänt skadestånd 
till bolaget om sammanlagt 550 000 kronor och 
att stå för merparten av bolagets rättegångs-
kostnader, sammanlagt 2 129 739 kronor.  

Direktiv om bemanningsföretag 

I december 2008 antogs Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 novem-
ber 2008 om arbetstagare som hyrs ut av 
bemanningsföretag (EUT L 327, 5.12.2008, s. 9). 
Direktivet ställer krav på att medlemsstaterna 
efter samråd med arbetsmarknadens parter ska 
göra en översyn av eventuella begränsningar eller 
förbud mot arbete som utförs av personal som 
hyrs ut av bemanningsföretag. Enligt direktivet 
ska medlemsstaterna också tillförsäkra en lika-
behandlingsprincip. Det innebär att de grund-
läggande arbets- och anställningsvillkoren för 
arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, 
under den tid som uppdraget i kundföretaget 
varar, minst ska vara de villkor som skulle gälla 
för dem om de hade anställts direkt av företaget i 
fråga för att inneha samma tjänst. Direktivet 
medger dock att medlemsstaterna under vissa 
angivna förutsättningar inför eller behåller 
alternativa lösningar för regleringen av arbets- 
och anställningsvillkor för bemanningsföretags-
anställda i bl.a. kollektivavtal. Direktivet ska vara 
genomfört i medlemsstaterna senast den 5 decem-
ber 2011. 

Regeringen har den 24 september 2009 gett en 
särskild utredare i uppdrag att överväga och 
lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas för 

att genomföra direktivet om arbetstagare som 
hyrs ut av bemanningsföretag i svensk rätt. 
Utgångspunkten för utredarens överväganden 
och förslag ska enligt regeringens direktiv (dir. 
2009:85) vara att vidmakthålla den grundläg-
gande principen på arbetsmarknaden att huvud-
ansvaret för reglering av löne- och anställnings-
villkor överlåtits på arbetsmarknadens parter. 
Målet ska vara att direktivet genomförs på ett 
sätt som i så stor utsträckning som möjligt 
anknyter till traditionerna på den svenska arbets-
marknaden. Ytterligare en utgångspunkt är att 
hänsyn ska tas till att direktivet har två syften, 
dels att uppställa skydd för arbetstagare, dels att 
främja bemanningsföretagsverksamhet som ett 
sätt att effektivt bidra till att skapa arbetstillfällen 
och utveckla flexibla arbetsformer. Utredaren 
ska redovisa uppdraget senast den 10 december 
2010.  

Direktiv om Europeiska företagsråd  

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/38/EG av den 6 maj 2009 avseende inrät-
tande av ett europeiskt företagsråd eller ett 
förfarande i gemenskapsföretag och grupper av 
gemenskapsföretag för information till och 
samråd med arbetstagare (EUT L 122, 16.5.2009, 
s. 28) antogs den 6 maj 2009. Det nya direktivet 
kommer att ersätta rådets direktiv 94/45/EG i 
samma fråga. Bestämmelserna i det nya 
direktivet ska tillämpas fr.o.m. den 6 juni 2011. 

I april 2010 remitterades en departements-
promemoria med förslag till genomförande av 
det nya direktivet (Ny lag om europeiska 
företagsråd, Ds 2010:10). I promemorian före-
slås att lagen (1996:359) om europeiska företags-
råd ersätts av en ny lag om europeiska företags-
råd. Jämfört med den nuvarande lagen innehåller 
den föreslagna lagen ett antal nya bestämmelser i 
syfte att genomföra det nya direktivet. Det 
föreslås bl.a. bestämmelser som tydliggör be-
greppen gränsöverskridande fråga, information 
och samråd. Vidare föreslås att de gemenskaps-
företag och företagsgrupper som omfattas av 
lagen ska ge arbetstagarrepresentanterna i 
företagsrådet viss utbildning. Det föreslås också 
regler som ska tillämpas vid en väsentlig 
omstrukturering i företaget eller i företags-
gruppen. Förslaget innebär att gemenskaps-
företag och företagsgrupper med vissa avtal i 
huvudsak kommer att vara undantagna från den 
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nya lagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft 
den 6 juni 2011. Remisstiden löpte ut den 1 juli 
2010. Frågan bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Direktiv om föräldraledighet 

Arbetsmarknadens parter på europanivå enades 
den 18 juni 2009 om att ändra det ramavtal om 
föräldraledighet från 1995 som genomförts som 
direktiv 96/34/EG. Europaparlamentet och rådet 
antog efter förslag från kommissionen ett 
direktiv om föräldraledighet för att genomföra 
det nya avtalet, rådets direktiv 2010/18/EU av 
den 8 mars 2010 om genomförandet av det 
ändrade ramavtalet om föräldraledighet som 
ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
ECPE och EFS och om upphävandet av direktiv 
96/34/EG (EUT L 68, 18.3.2010, s. 13–20). 
Direktivet innehåller minimiregler och innebär 
att rätten till föräldraledighet förlängs från tre till 
fyra månader för vardera föräldern, en av dessa 
månader kan inte överlåtas till den andra 
föräldern. Avtalet innebär dock inte att 
ersättning måste utgå under ledigheten. I avtalet 
har även reglerna som rör skydd för 
anställningsförmåner, icke-diskriminering och 
återgång i arbete ändrats. Direktivet ska vara 
genomfört i medlemsländerna senast i mars 
2012. Ärendet bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Förslag om ändring av direktiv om 
mammaledighet 

Hösten 2008 presenterade EU-kommissionen 
ett förslag till ändring av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 
oktober 1992 om åtgärder för att förbättra 
säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för 
arbetstagare som är gravida, nyligen har fött barn 
eller ammar. Ändringsförslaget innebär en 
utökad barnledighet för mamman från 14 till 18 
veckor, varav 6 veckor ska vara obligatoriska 
efter förlossningen. Kommissionen anser att 
kvinnor ska ha rätt till 100 procent av lönen vid 
denna barnledighet, men medlemsstaterna kan 
sätta  ett  tak  som  motsvarar  ersättningen  vid  

sjukdom. Även skyddet mot uppsägning och 
rätten att få tillbaka samma arbete eller ett arbete 
med motsvarande villkor efter mammaledighe-
ten föreslås bli starkare. Förslaget diskuterades 
senast i rådet under våren 2009. Europa-
parlamentets första läsning av förslaget planeras 
att hållas under 2010. Först därefter kommer 
förhandlingarna att fortsätta i rådet. Om 
förslaget antas kan det komma att medföra vissa 
justeringar i det svenska systemet för 
föräldraledighet och föräldraförsäkring. 

Översyn av ledighetslagstiftningen 

Den 28 januari 2010 beslutade regeringen 
lagrådsremissen En enklare ledighetslagstiftning. 
I lagrådsremissen föreslås ändringar i åtta ledig-
hetslagar, bland andra föräldraledighetslagen 
(1995:584) och lagen (1974:981) om arbetstaga-
res rätt till ledighet för utbildning. Syftet med 
förslagen är att förenkla lagarna och minska 
företagens administrativa kostnader. Vissa lagar 
med innehåll som ligger nära varandra föreslås 
samordnas till en lag. En lag som inte tillämpas 
föreslås upphävas. Antalet ledighetslagar 
minskar enligt förslaget till fem. Det materiella 
innehållet i lagarna påverkas endast i mindre grad 
av förslaget. Ärendet bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

En förenklad semesterlag 

Den 1 april 2010 trädde den ändrade semester-
lagen (1977:480) i kraft. Lagen har förenklats för 
att underlätta tillämpningen och för att minska 
de administrativa kostnaderna för företag och 
verksamheter. Ändringarna innebär förenklingar 
såväl i sak som språkligt och redaktionellt. 
Ändringarna innebär bl.a. att en ny enkel regel, 
med kollektivavtalsreglering som modell, har 
införts för beräkning av semesterlön. Den 
nuvarande beräkningsregeln finns kvar för de 
arbetstagare för vilka den nya regeln inte kan 
tillämpas, men har förenklats. Även reglerna om 
semesterlönegrundande frånvaro har förenklats i 
vissa avseenden. Vidare har möjligheterna för 
korttidsanställda att få betald semester och sär-
reglerna för okontrollerade arbetstagare slopats.  
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Integritet i arbetslivet  

Regeringen tillkallade i maj 2006 en särskild 
utredare (dir. 2006:55) med uppdrag att lämna 
förslag till lagreglering av skyddet av den per-
sonliga integriteten i arbetslivet.  

Utredaren överlämnade sitt betänkande, 
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44) 
den 5 maj 2009. I betänkandet lämnas ett förslag 
till en helt ny lag om integritetsskydd i arbets-
livet. Lagförslaget innehåller tre ändringar när 
det gäller behandling av personuppgifter i arbets-
livet enligt personuppgiftslagen (1998:204), för-
bud för arbetsgivare att begära in vissa regis-
terutdrag bl.a. inför och under anställning, en 
uttrycklig reglering om när det är tillåtet för ar-
betsgivare att kräva medicinska undersökningar 
samt förbud för arbetsgivare att genomföra på-
tagligt integritetskränkande åtgärder i övrigt. 
Betänkandet har remitterats och remisstiden 
gick ut den 1 september 2009. Betänkandet och 
remissvaren bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) 

ILO:s beslutande organ, Internationella arbets-
konferensen, antog i juni 2010 en rekom-
mendation om hiv och aids i arbetslivet. 
Rekommendationen, som är ett icke-juridiskt 
bindande instrument, innehåller en uppmaning 
till medlemsstaterna att i samråd med arbets-
marknadens parter utarbeta och genomföra en 
nationell politik – ett nationellt program för hiv 
och aids i arbetslivet. Icke-diskriminering och 
undvikande av stigmatisering av arbetstagare och 
arbetssökande ska vara vägledande principer för 
den nationella politiken.  

Arbetskonferensen antog vidare ett utkast till 
en konvention och ett utkast till en rekommen-
dation om anständiga arbetsvillkor för arbetsta-
gare som arbetar för och i ett hushåll inom 
ramen för ett anställningsförhållande. Efter det 
att medlemsstaterna i höst har fått tillfälle att 
kommentera de antagna textutkasten gör ILO-
sekretariatet en sammanställning och bearbet-
ning av medlemsstaternas synpunkter. Revide-
rade textförslag till konvention respektive 
rekommendation kommer därefter att föreligga 
inför en andra behandling av frågan vid nästa års 
arbetskonferens i juni 2011. 

Slutligen antog arbetskonferensen slutsatser 
om formerna för uppföljning av ILO:s globala 
jobbpakt, som antogs vid förra årets arbets-
konferens. 

Verksamhet vid Arbetsdomstolen 

Antalet mål som kom in till Arbetsdomstolen 
var högre under 2009 jämfört med både 2008 
och 2007. Knappt 70 procent av målen var s.k. 
A-mål, dvs. den typ av mål i vilka talan väcks 
direkt i Arbetsdomstolen, vilket var i nivå med 
tidigare år. Även antalet avgjorda mål ökade 
betydligt jämfört med föregående år. Antalet 
inneliggande mål minskade något jämfört med 
2008, se tabell 5.7. 

 
Tabell 5.7 Målstatistik för Arbetsdomstolen 2007–2009 
Antal 

 2007 2008 2009 

Inkomna mål 389 403 432 

Avgjorda mål 383 411 450 

Antal domar och särskilt uppsatta beslut 98 110 98 

Inneliggande mål vid årets slut 266 257 245 
Källa: Arbetsdomstolen. 
 

Genomströmningstiderna är av stor betydelse 
för att bedöma om arbetsrättsliga tvister avgörs 
inom rimlig tid. Genomströmningstiderna har 
varit relativt konstanta under perioden 2007–
2009. Det gäller såväl för avgjorda A- och B-mål, 
vilket framgår av tabell 5.8. 

 
Tabell 5.8 Genomströmningstid för mål vid Arbetsdomstolen 
2007–2009 
Antal månader 

 2007 2008 2009 

A-mål totalt 7 8 7 

A-mål avgjorda efter dom eller särskilt 
uppsatta beslut 

14 14 13 

B-mål totalt 4 3 3 

B-mål avgjorda efter dom eller särskilt 
beslut 

11 12 13 

Källa: Arbetsdomstolen. 

Analys och slutsatser Arbetsrätt 

De insatser som har gjorts inom det arbets-
rättsliga området är liksom tidigare år i första 
hand kopplade till lagstiftningsåtgärder, dels i 
form av nationella initiativ, dels som en följd av 
det internationella samarbetet. 
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Regeringen har under föregående mandat-
period genomfört förändringar i arbetsrätten för 
att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden sam-
tidigt som en rimlig balans mellan arbetsmarkna-
dens parter upprätthållits och med god trygghet 
för den anställde. Reformerna har bidragit till att 
utveckla den svenska modellen. Regeringen 
anser att den svenska modellen utgör en god 
grund för en väl fungerande arbetsmarknad. 

En viktig fråga när det gäller den svenska 
arbetsmarknadsmodellen rör de åtgärder som 
Sverige har vidtagit till följd av EG-domstolens 
dom i Lavalmålet. De lagändringar som trädde i 
kraft den 15 april 2010 ansluter i stort till vad 
som föreslogs av Lavalutredningen i SOU 
2008:123, med en lösning inom ramen för 
kollektivavtalsmodellen även när det gäller 
regleringen av arbets- och anställningsvillkor för 
utstationerade arbetstagare.  

Det ska vara lätt att anställa. I budgetpropo-
sitionen för 2009 beskrivs de förändringar av 
regleringen av tidsbegränsade anställningar m.m. 
som har genomförts bl.a. i detta syfte. Den nya 
form av tidsbegränsad anställning, allmän viss-
tidsanställning (ALVA), som infördes i lagen 
(1982:80) om anställningsskydd (LAS) trädde i 
kraft den 1 juli 2007. Syftet var bl.a. att under-
lätta och öka företagens incitament att anställa 
och att öka flexibiliteten i regelverket. Samtidigt 
ges arbetstagare som under en längre tid haft 
tidsbegränsad anställning en rimlig trygghet.  

Det arbetsrättsliga regelverket ska också vara 
så enkelt som möjligt att förstå och tillämpa. 
Regeringen genomför därför ett regelförenk-
lingsarbete som på det arbetsrättsliga området 
främst fokuserar på semesterlagen och övriga 
ledighetslagar. 

5.4.3 Lönebildning 

Fyra indikatorer utgör en del i bedömningsun-
derlaget för insatser inom lönebildningsområdet.  

− Antal förlorade arbetsdagar på grund av 
konflikt. Källa: Medlingsinstitutet. 

− Antal medlingsärenden i avtalsförhandlingar 
på riksnivå där medlare har förordnats av 
Medlingsinstitutet. Källa: Medlingsinstitutet. 

− Löneutvecklingen per timme för hela ar-
betsmarknaden. Källa: Medlingsinstitutet. 

− Arbetskraftskostnadsutvecklingen per 
timme inom näringslivet i förhållande till 
euroområdet och USA. Källa: Eurostat m.fl. 

Resultat utifrån indikatorerna 

År 2009 var ett mellanår för avtalsförhandlingar 
inför de omfattande förhandlingarna under 2010. 
Under 2009 förhandlades endast 30 av arbets-
marknadens cirka 650 kollektivavtal. Det gällde 
dels avtal som löpte ut den 31 december 2008, 
dels avtal som löpte ut under 2009. Totalt 
omfattades cirka 175 000 arbetstagare av 2009 års 
avtalsrörelse varav 70 000 tillhörde byggsektorn. 

Trots en sådan liten avtalsrörelse ådrog sig 
förhandlingar mellan parterna en del uppmärk-
samhet. Med anledning av nedgången i den 
svenska industrin som följde på den finansiella 
krisen hösten 2008 inleddes diskussioner mellan 
parterna om hur företagens kostnader skulle 
kunna anpassas till den drastiskt försämrade 
efterfrågan utan att behöva ta till omfattande 
uppsägningar av arbetskraft. 

I mars 2009 enades några ledande parter inom 
industrin om en överenskommelse för att över-
brygga den ekonomiska krisen. Det blev möjligt 
att på lokal nivå träffa överenskommelse om 
arbetsbefrielse och/eller utbildningsinsatser på 
mer än 20 procent. Utgående lön och andra 
ersättningar fick inte sänkas mer än 20 procent. 
Överenskommelsen löpte med tre månaders 
uppsägningstid, dock längst till och med den 
31 mars 2010. På tjänstemannaområdet konsta-
terade parterna att förfarandet med sänkt arbets-
tid och sänkt lön var tillåten enligt det centrala 
avtalet. 

Totalt tecknades cirka 400 s.k. krisavtal. I 
merparten omfattades både arbetare och tjänste-
män. Avtalen inom industrin innehöll i genom-
snitt en arbetstidsminskning med 18 procent och 
en kostnadsminskning med 13 procent. Den 
genomsnittliga längden på avtalen var drygt sex 
månader. Enligt arbetsgivarna har avtalen med-
fört att mer än 10 000 arbetstagare har undgått 
uppsägning.  

Antal förlorade arbetsdagar 
Det har varit få tvister i 2009 års avtalsrörelse, 
eftersom den var av begränsad omfattning. 

Ett internationellt mått för att mäta arbets-
marknadskonflikters omfattning är antalet 
förlorade arbetsdagar till följd av konflikt. Under 
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2008 förlorades i Sverige närmare 107 000 dagar, 
varav merparten berodde på arbetsnedläggelser i 
samband med förbundsförhandlingar på riksnivå. 

Under 2009 uppgick antalet förlorade arbets-
dagar till 1 560 (se tabell 5.9). En tredjedel av 
dessa berodde på två olovliga (vilda) strejker. 

 
Tabell 5.9 Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt 
2005–2009 
Antal 

År 2005 2006 2007 2008 2009 

Antal 568 1 971 13 666 106 760 1 560 
Källa: Medlingsinstitutet. 

Antal medlingsärenden 
Medlare har under 2009 utsetts i sex avtals-
förhandlingar mellan förbundsparter (se diagram 
5.9). I fyra av de sex tvisterna på förbundsnivå 
utfärdades varsel om stridsåtgärder, varav ett 
verkställdes. Stridsåtgärderna i det fallet var 
blockad av övertidsarbete och vissa tjänsteresor. 
Inga arbetsnedläggelser har under året ägt rum i 
tvister mellan förbundsparter. 

 
Diagram 5.9 Antal medlingsärenden i 
riksavtalsförhandlingar där Medlingsinstitutet förordnat 
medlare 2005–2009 
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Källa: Medlingsinstitutet.  
 

Förutom medlingsärenden på riksnivå har 
Medlingsinstitutet till sitt förfogande fem fasta 
medlare med varsitt geografiskt verksamhetsom-
råde. De handlägger i första hand tvister mellan 
ett fackförbund och en enskild arbetsgivare om 
tecknande av kollektivavtal, s.k. hängavtal. 
Under 2008 noterades en dramatisk minskning 
av sådana tvister. Även om en viss ökning till 18 
tvister skedde under 2009 var nivån historiskt 
låg. Trots att varsel om stridsåtgärder är regel i 
de lokala tvisterna om tecknande av 
kollektivavtal, har ett fåtal varsel trätt i kraft 
eftersom tvisterna vanligtvis får sin lösning 
under varseltiden. Sett till det totala antalet 

kollektivavtalsanslutningar som årligen sker på 
den svenska arbetsmarknaden tillkommer en 
bråkdel efter varsel och medling.  

Löneutvecklingen per timme för hela 
arbetsmarknaden 
Under inledningen av 2000-talet ökade lönerna i 
måttlig takt jämfört med tidigare år, vilket bl. a. 
förklaras av att den konkurrensutsatta industrins 
avtal har varit normgivande under perioden, av 
låg inflation och av den svaga arbetskraftsefter-
frågan i början av 2000-talet. Från och med 2007 
märktes ökande tendenser att arbetsgivare upp-
levde att det var svårt att finna arbetskraft med 
rätt kompetens, vilket kan ha bidragit till att 
driva upp lönerna. Konjunkturläget försämrades 
dock drastiskt under hösten 2008 i samband med 
den internationella finanskrisen och sysselsätt-
ningen vände nedåt.  

Löneökningstakten föll, enligt konjunkturlö-
nestatistiken, tillbaka under 2009, till följd av den 
kraftiga försämringen på arbetsmarknaden. En-
ligt utfallet för 2009 uppgick löneökningarna till 
3,4 procent för hela ekonomin, att jämföra med 
4,3 procent under 2008 (se tabell 5.10). 
Inbromsningen av löneökningstakten var särskilt 
tydlig inom industrin med ett preliminärt utfall 
på 2,9 procent för 2009. 

 
Tabell 5.10 Löneutveckling per timme för hela 
arbetsmarknaden, 2005–2009 
Procentuell förändring från föregående år 

År 2005 2006 2007 2008 2009 

Sverige 3,1 3,1 3,3 4,3 3,4 
Källa: Medlingsinstitutet, konjunkturlönestatistiken. 

Arbetskraftskostnadsutvecklingen per timme 
Enligt Eurostats Labour Cost Index steg de 
svenska arbetskraftskostnaderna för näringslivet 
med 3,8 procent 2009 (se tabell 5.11). 

 
Tabell 5.11 Arbetskraftskostnadsutvecklingen per timme 
inom näringslivet, 2005–2009 
Procentuell förändring från föregående år 

År Sverige Euroområdet1 USA 

2005 3,2 2,1 3,1 

2006 1,7 2,3 2,9 

2007 3,4 2,5 3,1 

2008 2,4 3,5 2,9 

2009 3,8 2,7 1,5 
Källa: Eurostat m.fl. 
1 Vägt med KIX. 
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Löneskillnader mellan kvinnor och män 

Medlingsinstitutet ska i egenskap av ansvarig för 
den officiella lönestatistiken analysera löneut-
vecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. En 
jämförelse av kvinnors och mäns genomsnittliga 
löner för hela arbetsmarknaden visar att kvinnor 
i genomsnitt, tjänade 85,2 procent av männens 
löner 2009. Löneskillnaden var alltså 14,8 pro-
centenheter. Löneskillnaderna har minskat något 
2009, särskilt inom privat sektor. Om man med 
hjälp av standardvägning kontrollerar för skillna-
der i yrke, sektor, ålder, utbildning och arbetstid 
blir löneskillnaden mellan kvinnor och män 6 
procentenheter. Denna skillnad kallas ofta för 
oförklarad löneskillnad och kan bero på löne-
diskriminering eller annat som inte låter sig 
fångas i mätbara variabler. Diagram 5.10 visar att 
det finns skillnader på upp till 6 procentenheter 
mellan olika sektorer.  

Att män och kvinnor arbetar inom olika yrken 
är en av de viktigaste förklaringarna till existe-
rande löneskillnader. Bland manligt dominerade 
yrken finns både lågt och högt betalda yrken, 
medan det bland kvinnligt dominerade yrken 
nästan bara finns lågt betalda yrken. 

 
Diagram 5.10 Kvinnors genomsnittslön i procent av mäns 
genomsnittslön efter sektor, med hänsyn tagen till 
könsskillnader i yrke, ålder och arbetstid 
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Källa: Medlingsinstitutet.  

Verksamhet vid Medlingsinstitutet 

Verksamheten vid Medlingsinstitutet präglades 
under senare delen av 2009, av den omfattande 
förestående avtalsrörelsen 2010. Denna beräknas 
omfatta cirka 550 avtal och cirka 3,3 miljoner 
anställda vilket motsvarar närmare 85 procent av 
alla anställda. Medlingsinstitutet hade under 
hösten under 2009 omfattande kontakter med 

parterna, avseende den samhällsekonomiska 
utvecklingen. Utgångspunkt i dessa diskussioner 
var Konjunkturinstitutets rapport om lönebild-
ningen samt vikten av den konkurrensutsatta 
sektorns lönenormerande roll. Parterna har 
också redovisat sina synpunkter och tidsplaner 
inför avtalsrörelsen för Medlingsinstitutet. 

Under hösten 2009 har Medlingsinstitutet 
anordnat konferenser och seminarier för parter-
na, medlarna och journalister inför avtalsrörelsen 
2010. Intresset för att delta i konferenser anord-
nade av myndigheten har varit stort liksom 
intresset för myndighetens årliga rapport Avtals-
rörelsen och lönebildningen 2009. Myndigheten 
har därigenom förmedlat de yttre förutsätt-
ningarna för avtalsförhandlingarna och däri-
genom bidragit till en väl fungerande löne-
bildning. 

Analys och slutsatser Lönebildning 

Löneökningstakten 2009 blev, enligt konjunk-
turlönestatistiken för ekonomin som helhet 3,4 
procent, vilket kan jämföras med 2008 då utfallet 
var 4,3 procent. Detta är en återspegling av den 
kraftiga försämringen på arbetsmarknaden under 
hösten 2008, vilken fick effekt på löneutveck-
lingen under inledningen av 2009. Däremot var 
reallöneutvecklingen, som under perioden 1995–
2008 i genomsnitt uppgick till 2,5 procent per år, 
högre under 2009 till följd av deflation. 

Den svenska konkurrenskraften jämfört med 
omvärlden försämrades under 2007 och 2008 till 
följd av att produktivitetsutvecklingen utveck-
lades svagare än lönerna i Sverige. Produkti-
viteten fortsatte att försvagas något mer än i 
konkurrentländerna under 2009, men effekten 
motverkades av försvagningen av kronan. 

Sett över de senaste fem till sex åren har de 
svenska arbetskostnaderna per timma ökat något 
långsammare än i euroområdet. Den fortsatta 
nedgången i produktiviteten reser frågor kring 
konkurrenskraften kommande år. Det mesta 
talar dock för att nedgången främst varit 
konjunkturellt betingad och att produktivitets-
tillväxten åter stiger när produktionen åter-
hämtar sig. Produktivitetstillväxten bedöms 
dock bli lägre på sikt än vad den var under åren 
före krisen. Den starka produktivitetsutveck-
lingen fram till och med 2006 innebär att nivån 
på konkurrenskraften fortfarande är god. 
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En viktig aspekt av lönebildningen är dess 
inverkan på sysselsättningen. En väl fungerande 
lönebildning möjliggör en långsiktig högre 
sysselsättningen och en lägre jämviktsarbetslös-
het. Detta kan ske utan att utvecklingen av den 
långsiktiga reallönenivån påverkas. Det finns 
långsiktiga tecken som indikerar att lönebild-
ningen under de senaste tio åren har haft en 
positiv inverkan på sysselsättningen. Under 
större delen av 1990-talet var arbetslösheten över 
9 procent och arbetskraftskostnaderna ökade 
med mellan 4 och 7 procent per år. De senaste 
åren har arbetslösheten varit väsentligt lägre. 
Trots detta har arbetskraftskostnadernas 
ökningstakt varit lägre än under 1990-talet. 
Detta tyder på att dagens lönebildning är 
förenlig med en lägre arbetslöshet vid given 
inflation än tidigare. 

Avtalsrörelsen under 2010 är mycket omfat-
tande. Under året löper 550 avtal omfattande 3,3 
miljoner anställda ut. Regeringen anser att 
lönebildningen i första hand är en fråga för 
arbetsmarknadens parter. Hittills under 2010 års 
avtalsrörelse har parterna tagit sitt ansvar för 
lönebildningen. De avtalade löneökningarna 
ligger i linje med de samhällsekonomiska förut-
sättningarna enligt bedömningar från Konjunk-
turinstitutet. Antalet förlorade arbetsdagar på 
grund av konflikter har hittills varit få. Den kon-
kurrensutsatta industrin har haft en lönenorme-
rande roll. 

Sedan 1997 finns ett avtal mellan parterna 
inom industrin avseende utvecklingsinsatser och 
förhandlingsordning, det s.k. industriavtalet. 
Avtalet har troligen bidragit till få konflikter 
inom industrin och till att den konkurrensutsatta 
industrins avtal har varit normgivande. I april 
2010 sade en av parterna på arbetsgivarsidan upp 
industriavtalet med sina motparter. Regeringen 
kommer att följa eventuella effekter på löne-
bildningen av detta. 

5.5 Revisionens iakttagelser 

Inom området Arbetsliv har Riksrevisionen 
lämnat revisionsberättelser utan invändning för 
samtliga myndigheter, vilket innebär att årsredo-
visningarna för 2009 i allt väsentligt bedömts 
vara rättvisande. Inom området Arbetsliv har 
Riksrevisionen även genomfört ett antal gransk-
ningar som här redovisas i kronologisk ordning. 

Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet 
(RiR 2008:18) 

Riksrevisionens granskning av regeringens av-
vecklingar av myndigheter, där bl. a. avveck-
lingen av Arbetslivsinstitutet granskades, fann 
inte några allvarliga brister. Granskningen visar 
dock på ett antal mindre felaktigheter och brister 
som hämmat effektiviteten i avvecklingarna. Vad 
gäller avvecklingsfrågor generellt har regeringen 
angett inriktning i propositionen Offentlig för-
valtning för demokrati, delaktighet och tillväxt 
(prop. 2009/10:175). 

Arbetsmiljöverket  

Enligt Riksrevisionens uppföljningsrapport 2009 
avseende Arbetsmiljöverkets verksamhet finns 
det en bristande samverkan mellan Arbetsmiljö-
verket och Försäkringskassan samt bristande 
samordning inom Regeringskansliet vad gäller 
styrningen av dessa myndigheter. En dialog har 
förts inom Regeringskansliet och med Arbets-
miljöverket avseende dessa frågor. Samverkan 
mellan myndigheterna kommer framöver särskilt 
att tas upp vid respektive myndighets myndig-
hetsdialog.  

5.6 Politikens inriktning  

5.6.1 Utgångspunkter 

Ett långsiktigt hållbart arbetsliv 

Alla människor som kan arbeta ska få möjlighet 
att göra det utifrån sina förutsättningar. Det 
innebär att utanförskapet för dem som står utan-
för arbetsmarknaden och arbetslivet måste 
brytas och att fler måste komma i arbete. 
Arbetsmiljön och övriga arbetsvillkor har stor 
betydelse för att göra detta möjligt. Arbets-
miljöarbetet ska förebygga ohälsa och olycksfall, 
men också bidra till att utveckla verksamhet och 
individer. Arbetsrätten ska garantera såväl en 
grundläggande trygghet som flexibilitet och 
inflytande för arbetstagarna. Grunderna för 
arbetsrätten bör bestå även framöver. Arbets-
villkoren kan därmed främja ett långsiktigt 
hållbart arbetsliv som gör det möjligt för så 
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många som möjligt att träda in, utvecklas och 
kvarstå på arbetsmarknaden. Arbetsförhållan-
dena måste vara sådana att de inte utestänger 
vissa grupper eller personer från arbete.  

Ett arbetsliv i förändring  

Att Sverige utgör en del av den globaliserade 
ekonomin med ett ökat internationellt beroende 
har under de senaste åren blivit högst påtagligt. 
Sverige har dock klarat av den djupa lågkonjunk-
turen väl och efterfrågan på arbetskraft bedöms 
nu åter öka. Den djupa lågkonjunkturen på 
1990-talet innebar att många permanent slogs ut 
från arbetsmarknaden med ett stort utanförskap 
som följd. Detta får inte återupprepas. Den 
demografiska utvecklingen där andelen av 
befolkningen i arbetsför ålder minskar och 
andelen äldre ökar, kommer att ställa krav på att 
så många som möjligt kan delta i arbetslivet. 
Arbetsförhållanden och arbetsvillkor har en stor 
betydelse för att kunna möta utvecklingen på ett 
bra sätt, både på kort och på lång sikt. Utform-
ningen av det arbetsrättsliga regelverket har en 
viktig roll i detta avseende. 

Regeringen vill också föra en dialog i 
Pensionsgruppen för att undersöka möjligheter-
na till höjd ålder för rätten att kvarstå i anställ-
ning från 67 till 69 år. En sådan förändring skulle 
syfta till att höja utträdesåldern och därmed 
förbättra hållbarheten i de offentliga finanserna. 

Samverkan med andra områden 

Arbetslivspolitiken ska fortsatt stärkas och 
förnyas. Det är viktigt att den samverkar med 
arbetsmarknadspolitiken och andra områden på 
ett effektivt sätt för att uppnå såväl fler som 
bättre arbeten och för att bryta utanförskapet för 
dem som står utanför arbetsmarknaden och 
arbetslivet.  

Centrala utgångspunkter samt medel och aktörer 

En god arbetsmiljö med avseende på teknik, 
arbetsorganisation och arbetets innehåll, där 
utrymme ges för inflytande, ansvar, lärande i 
arbetet och kreativitet, kan utveckla verksam-
heten och därmed skapa förutsättningar för 
tillväxt och fler arbeten. En viktig förutsättning 

för detta är att arbetsmiljöarbetet integreras i 
verksamhetens planering, styrning och drift på 
ett systematiskt sätt.  

Kunskapsbildning, genom bl. a. forskning och 
utveckling, samt spridning av kunskaper och 
resultat av kunskapsbildningen behövs för att 
kunna följa och analysera arbetslivets utveckling. 
Den behövs också för att utforma den nöd-
vändiga politiken och för att förstärka arbets-
platsernas förmåga att hantera arbetslivsfrågorna 
i praktiken. Spridningen av kunskaper liksom 
utbildning i arbetsmiljö är medel för att öka 
medvetenheten hos arbetsgivare och arbetstagare 
om arbetsvillkorens betydelse för såväl trygghet, 
hälsa och säkerhet som verksamheternas resultat 
och utveckling. Forskningen inom arbetsmiljö-
området bör även fortsättningsvis bedrivas vid 
olika universitet och högskolor. Regeringen av-
ser att närmare utreda behov och förutsättningar 
för en sammanhållande aktör för kunskapsför-
medling inom området. En sådan aktör skulle 
också kunna fungera som kontaktyta gentemot 
EU och andra länder när det gäller nationella 
övergripande frågeställningar inom forsknings-
området.  

På arbetslivsområdet är lagstiftning det 
huvudsakliga medlet för att slå fast de grund-
läggande kraven för att skapa trygghet och 
flexibilitet i arbetslivet samt för att förebygga 
ohälsa och olycksfall och för att skapa en bra 
arbetsmiljö i övrigt. I det fortsatta arbetet med 
lagstiftningen är även regelförenklingsfrågorna 
viktiga. Det är viktigt att innebörd och samman-
hang tydligt framgår för dem som reglerna riktar 
sig till. 

Det är i det lokala arbetet på arbetsplatserna i 
samverkan mellan arbetsmarknadens parter som 
arbetsvillkoren närmare utformas. Arbetsmark-
nadens parter har en viktig roll genom möjlig-
heterna att anpassa och komplettera lagstift-
ningen genom avtal. De har även viktiga upp-
gifter när det gäller utbildning, opinionsbildning, 
informationsverksamhet, kunskapsbildning och 
kunskapsspridning. Det är viktigt att de enskilda 
individernas ansvar, inflytande och skaparkraft 
samtidigt tas tillvara. 

Inom EU-samarbetet är det på det arbetsrätts-
liga området regeringens utgångspunkt att fokus 
främst bör läggas på ett effektivt genomförande 
av existerande regelverk. Eventuellt kan 
revidering eller förenkling av vissa direktiv vara 
aktuellt. Det är vidare viktigt att gemensamt 
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identifiera framtida utmaningar samt att fortsätta 
att analysera och utbyta erfarenheter. 

Inom EU-samarbetet på arbetsmiljöområdet 
bör höga arbetsmiljökrav värnas mot bakgrund 
av principen att en bristfällig arbetsmiljö inte får 
vara ett konkurrensmedel på marknaden, vare sig 
nationellt eller inom EU:s gemensamma marknad. 

5.6.2 Förnyelse av arbetsmiljöpolitiken 

Det finns två huvudinriktningar för en förnyad 
arbetsmiljöpolitik. Arbetsmiljöpolitiken ska dels 
bidra till den samlade jobbpolitiken, dels lyfta 
fram arbetsmiljöns potential för ökad konkur-
renskraft. Detta innebär inte att de mer traditio-
nella arbetsmiljöfrågorna tonas ned. En viktig del 
i arbetet är att arbetsmiljön ska bli bättre genom 
att åstadkomma säkrare jobb med minsta möjliga 
risk för att drabbas av arbetsrelaterade olyckor 
och sjukdomar. Regeringen menar dock att 
arbetsmiljöpolitiken måste ges en mer offensiv 
och positiv innebörd. Insatser för att förbättra 
arbetsmiljön är betydelsefulla för att minska 
utanförskapet genom att motverka utslagning 
från arbetslivet och öka möjligheterna till 
inträde, men bidrar också till att skapa gynn-
samma förutsättningar för tillväxt och hälsa. Det 
ska inte enbart handla om att förhindra en dålig 
arbetsmiljö, utan i högre grad än tidigare om att 
se arbetsmiljön som utvecklande för såväl 
individer som verksamhet och som en fram-
gångsfaktor och ett konkurrensmedel. Regering-
en inledde i början av föregående mandatperiod 
ett arbete med syfte att förnya arbetsmiljö-
politiken bl.a. genom att förstärka denna mer 
positiva inriktning. 

En nationell handlingsplan för 
arbetsmiljöpolitiken  

Under hösten 2009 inleddes ett arbete med 
inriktning att ta fram en långsiktig strategi för 
den framtida arbetsmiljöpolitiken. Sverige har 
tidigare inte haft någon sådan mer långsiktig och 
övergripande strategi inom arbetsmiljöområdet. 
En sådan strategi fyller flera olika behov. Ett skäl 
är att EU har rekommenderat medlemsländerna 
att ta fram nationella handlingsplaner inom 
arbetsmiljöområdet. Ett annat skäl är att arbetet 
passat väl in i samband med regeringens ambi-
tion att förnya arbetsmiljöpolitiken. Hösten 

2010 överlämnade regeringen skrivelsen ”En 
förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell 
handlingsplan 2010–2015” (rsk. 2009/10:248) till 
riksdagen. Arbetsmarknadens parter har en 
viktig roll i arbetsmiljöarbetet. Under arbetet 
med den nationella handlingsplanen har ett 
flertal samrådsmöten skett med företrädare för 
parterna. Utgångspunkten är att en positiv 
utveckling inom området bäst kan nås genom 
gemensamma ansträngningar. Handlingsplanen 
ska bidra till att uppfylla det i budgetpropo-
sitionen angivna målet för området arbetsmiljö. 
Arbetsmiljön ska förebygga ohälsa och olycksfall 
samt motverka att människor utestängs från 
arbetet. En god arbetsmiljö tar hänsyn till 
människors olika förutsättningar och bidrar till 
utvecklingen av både individer och verksamhet. 

Det huvudsakliga syftet med den nationella 
handlingsplanen är att peka ut en inriktning för 
arbetsmiljöområdet för de närmaste fem åren. I 
handlingsplanen lyfts ett antal viktiga områden 
fram. Det första området behandlar arbetslivets 
risker och möjligheter; Systemen för att minska 
riskerna i arbetsmiljön ska förbättras samtidigt 
som arbetsmiljöns möjligheter att bidra till hälsa 
och välbefinnande i högre grad ska uppmärk-
sammas och utvecklas. Det andra området 
behandlar utanförskapet; Arbetsmiljöförutsätt-
ningar ska beaktas som en viktig komponent i 
arbetet att minska utanförskapet. Det tredje 
området behandlar konkurrens- och lönsamhet; 
Arbetsmiljö som en viktig konkurrens- och lön-
samhetsfaktor ska synliggöras och därmed för-
stärkas. Det fjärde området slutligen behandlar 
frågor om medvetenhet och kunskap inom 
arbetsmiljöområdet; Medvetenhet och kunskap 
om arbetsmiljöfrågor ska öka i hela samhället. I 
handlingsplanen presenteras ett antal pågående 
och planerade åtgärder. En halvtidsavstämning 
av handlingsplanen ska genomföras under 2013 
och en utvärdering påbörjas under 2015. 

Coacher över tröskeln – försöksverksamhet för 
minskat utanförskap och bättre psykosocial 
arbetsmiljö 

Arbetsmarknadspolitiken och arbetsmiljöpoliti-
ken kan bättre och mer konkret kopplas till 
varandra i syfte att minska utanförskap och 
skapa bättre förutsättningar för fler personer att 
behålla ett arbete. Inom ramen för den satsning 
som pågår med coacher i form av upphandlade 
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kompletterande aktörer ska en försöksverksam-
het genomföras. Försöket innebär att coacherna 
inte ska stanna vid arbetsplatsens dörr, utan 
fortsätta över tröskeln som stöd för både arbets-
givare och arbetstagare under en begränsad tid. 
Särskild uppmärksamhet ska ges till utform-
ningen av den psykosociala arbetsmiljön och de 
särskilda individuella behov som kan behöva 
mötas för att underlätta vid introduktionen på 
arbetsplatsen. En bra introduktion ger också 
goda förutsättningar för att den individuella för-
mågan kan tas tillvara och utvecklas. Deltagande 
arbetsgivare ska erbjudas att ingå i ett nätverk för 
erfarenhetsutbyte och visst kunskapsstöd.  

Regeringen avser att inom Arbetsförmedling-
ens programanslag och genom befintliga praktik-
platser  ge Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljö-
verket ett gemensamt uppdrag att utforma 
försöket. Arbetsförmedlingen ska bidra med 
praktisk implementering enligt de regler som 
gäller andra arbetsmarknadspolitiska program. 
Arbetsmiljöverket bör  medverka vid kravspeci-
fikationer eftersom det är viktigt att de komp-
letterande aktörer som upphandlas för verk-
samheten har relevant kompetens inom arbets-
miljöområdet. Arbetsförmedlingen ska ansvara 
för administrationen av nätverken, men båda 
myndigheterna bör på lämpligt sätt delta med 
kunskapsförmedling. (Se även avsnitt Arbets-
marknad 4.6.3.) 

5.6.3 Arbetsrätt: Flexibilitet, trygghet och 
inflytande i arbetslivet 

Den svenska modellen utgör en god grund för 
en väl fungerande arbetsmarknad. Det finns 
därför inte skäl till några större förändringar av 
arbetsrätten. Vissa grupper såsom unga och 
utrikes födda kan dock, till följd av utform-
ningen av vissa delar av arbetsrätten, möta 
svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Det finns skäl att genomföra mindre justeringar 
av gällande regler för att minska dessa problem. 
Regeringen vill introducera en särskild anställ-
ningsform för gymnasielärlingar samt inrätta lär-
lingsprovanställningar som ska underlätta ungas 
inträde på arbetsmarknaden. 

Därutöver ska arbetsgivarnas kostnader vid 
tvist om uppsägning begränsas och Medlings-
institutet ges ett tydligt uppdrag om att infor-
mera företagare om rådande regler om arbetsrätt 
och kollektivavtal.  

Regeringen vill också föra en dialog i Pensions-
gruppen för att undersöka möjligheterna till 
höjd ålder för rätten att kvarstå i anställning från 
67 till 69 år. En sådan förändring skulle syfta till 
att höja utträdesåldern och därmed förbättra 
hållbarheten i de offentliga finanserna. 

5.6.4 Lönebildning 

Lönebildningen har en avgörande betydelse för 
konkurrenskraft, sysselsättning, inflation och 
andra viktiga delar av den samhällsekonomiska 
utvecklingen. En väl fungerande lönebildning 
kännetecknas av mål som hög sysselsättning, 
prisstabilitet och god reallönetillväxt blir möjliga 
att förena. 

Regeringen anser att lönebildningen i första 
hand är en fråga för arbetsmarknadens parter. 
Avtal mellan parterna är att föredra framför 
lagstiftning, eftersom samförstånd mellan 
parterna skapar stabilitet för träffade överens-
kommelser. Statens roll inskränker sig till ett 
grundläggande regelverk. I lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet finns regler om 
stridsåtgärder, tvister och statlig medling. I 
diskrimineringslagen (2008:567) finns förbud 
mot lönediskriminering. Medlingsinstitutet 
verkar för en väl fungerande lönebildning. Detta 
åstadkoms, förutom genom medlarnas arbete, 
genom möten, seminarier, konferenser, statistik 
och analys. 

5.7 Budgetförslag  

5.7.1 2:1 Arbetsmiljöverket 

Tabell 5.12 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 559 297  
Anslags- 
sparande 17 115

2010 Anslag 574 612 1 
Utgifts- 
prognos 582 790

2011 Förslag 591 037   

2012 Beräknat 601 605 2  

2013 Beräknat 604 190 3  

2014 Beräknat 617 095 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 595 643 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 589 937 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 589 112 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

124 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 14  

125 

Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader 
vid Arbetsmiljöverket samt vissa utgifter för 
företagshälsovård och bidrag till den regionala 
skyddsombudsverksamheten. Den huvudsakliga 
verksamheten är tillsynsverksamhet, kunskaps-
bildning och informationsverksamhet samt 
kriterieverksamhet. 

Utgifter och anslagssparande 2009 

Den del av utgifterna under anslaget som avser 
Arbetsmiljöverkets förvaltning uppgick till 
457 miljoner kronor 2009, vilket kan jämföras 
med 461 miljoner kronor 2008. Regeringens 
riktlinjer till verket avseende anpassningen till de 
minskade anslagen innebär att den regionala till-
synen, så långt som möjligt ska värnas. Medel-
antalet årsarbetskrafter minskade med 55 under 
2009 och med 285 sedan 2006.  

Utgifterna för den regionala skyddsombuds-
verksamheten uppgick till 101 miljoner kronor 
under 2009, vilket motsvarar 2008 års 
förbrukning. Arbetsmiljöverket utnyttjade drygt 
3 miljoner kronor av anslagskrediten under 2009.  

Medel avseende företagshälsovårdsutbild-
ningen under regeringens disposition hade ett 
anslagssparande på drygt 12 miljoner kronor. 
Därutöver uppgick anslagssparandet för de 
medel Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering (IFAU) disponerar för att initiera 
forskning kring arbetsmiljö och lönsamhet till 
närmare 8 miljoner kronor. Anslagssparandet 
från 2009 disponeras även under 2010. 

Anvisade resurser 2010 

För 2010 har Arbetsmiljöverket tilldelats drygt 
473 miljoner kronor för förvaltningskostnader. 
Av detta belopp avser 45 miljoner kronor sats-
ningen i samband med 2009 års budgetpropo- 

sition på information och kunskap, förstärkt 
information till utländska företag och arbets-
tagare samt ökade krav på marknadskontroll och 
standardiseringsarbete. 

Drygt 101 miljoner kronor tilldelades den 
regionala skyddsombudsverksamheten 2010, 
vilket var oförändrat jämfört med 2009. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 5.13 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(Intäkt-kostnad) 

Utfall 2009 17 258 15 947 1 311 

Prognos 2010 15 500 15 800 -300 

Budget 2011 13 500 13 500 0 

 
Uppdragsverksamheten omfattar huvudsakligen 
den särskilda informationsverksamheten, men 
även försäljning från informationssystemet om 
arbetsskador (ISA). Den särskilda informations-
verksamheten består främst av försäljning av 
verkets föreskrifter. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas 
att under ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 18 400 000 kronor under 2012. 

 
Skälen för regeringens förslag: Arbetsmiljö-
verket beslutar om bidrag under anslaget för 
den regionala skyddsombudsverksamheten 
som medför utgifter kommande budgetår. 

 

 
Tabell 5.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2014 

Ingående åtaganden 18 391 18 016 18 391   

Nya åtaganden 18 016 18 766 18 391   

Infriade åtaganden -18 391 -18 391 -18 391 -18 391 0 

Utestående åtaganden 18 016 18 391 18 391   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 18 400 18 400 18 400   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Med anledning av den satsning på arbetsmiljö-
politiken som aviserades i budgetpropositionen 
för 2009 avseende information och kunskap, för-
stärkt information till utländska företag och ar-
betstagare samt ökade krav på marknadskontroll 
och deltagande i standardiseringsarbetet, föreslår 
regeringen att anslaget ökas med 2 miljoner 
kronor 2011. Finansiering av satsningen på 
arbetsmiljöpolitiken sker genom att anslag 1:3 
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program 
och insatser minskas med motsvarande belopp. 

I samband med budgetpropositionen för 2010 
gjordes en satsning på 8 miljoner kronor per år 
under perioden 2010–2012 för att i ett 
pilotprojekt utveckla och prova screening som 
metod i tillsynsverksamheten. Finansiering sker 
genom att anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshets-
ersättning och aktivitetsstöd minskas med mot-
svarande belopp. 

Från och med 2011 överförs från anslaget 
100 000 kronor till det under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning upp-
förda anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga 
budgetprocessen. Anledningen är att avgiftsfi-
nansieringen av verksamhetsstödet Hermes 
upphör och ersätts med anslagsfinansiering. 
Överföringen motsvarar det belopp myndighe-
ten tidigare betalat som en avgift. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 591 037 000 kronor för 2011. 

 
Tabell 5.15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:1 Arbetsmiljöverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 574 612 574 612 574 612 574 612

Förändring till följd av:  

Pris- och löneomräkning 2 2 130 7 903 16 064 29 525

Beslut 1 970 1 910 -6 176 -6 316

Överföring till andra anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 12 455 17 260 19 770 19 356

Förslag/beräknat anslag 591 037 601 605 604 190 617 095
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas med 865 tkr 2014 
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 
 
 
 

5.7.2 2:2 Arbetsdomstolen 

Tabell 5.16 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 28 056  
Anslags- 
sparande -2 477

2010 Anslag 30 210 1 
Utgifts- 
prognos 28 600

2011 Förslag 30 239   

2012 Beräknat 30 499 2  

2013 Beräknat 30 921 3  

2014 Beräknat 31 592 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 30 210 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 30 211 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 30 168 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader 
vid Arbetsdomstolen. Verksamheten består av 
att pröva arbetsrättsliga tvister, dvs. tvister 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Regeringens överväganden 

Från och med 2011 överförs från anslaget 60 000 
kronor till det under utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning upp-
förda anslaget 1:3 Verksamhetsstöd för den statliga 
budgetprocessen. Anledningen är att avgiftsfi-
nansieringen av verksamhetsstödet Hermes 
upphör och ersätts med anslagsfinansiering. 
Överföringen motsvarar det belopp myndighe-
ten tidigare betalat som en avgift. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 30 239 000 kronor för 2011. 

 
Tabell 5.17 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:2 Arbetsdomstolen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 30 210 30 210 30 210 30 210

Förändring till följd av:   

Pris- och löneomräkning 2 99 389 812 1 529

Beslut -10 -39 -40 -41

Överföring till andra anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 0 0 0 -44

Förslag/beräknat anslag 30 239 30 499 30 921 31 592
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att 
ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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5.7.3 2:3 Statens nämnd för 
arbetstagarens uppfinningar 

Tabell 5.18 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 87  
Anslags- 
sparande 3

2010 Anslag 92 1 
Utgifts- 
prognos 96

2011 Förslag 92   

2012 Beräknat 93 2  

2013 Beräknat 94 2  

2014 Beräknat 96 2  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 92 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Ändamålet för anslaget är kostnader för verk-
samheten vid Statens nämnd för arbetstagares 
uppfinningar. Kostnaderna består huvudsakligen 
av arvoden och ersättningar.  

Nämnden har under 2009 hållit två samman-
träden i plenum. För närvarande finns två 
pågående ärenden i nämnden. Dessa gäller av 
arbetstagare begärda utlåtanden enligt lagen 
(1949:345) om rätten till arbetstagares upp-
finningar. 

Regeringens övervägande 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 92 000 kronor för 2011. 

 
Tabell 5.19 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 92 92 92 92

Förändring till följd av:    

Pris- och löneomräkning 2 0 1 2 4

Förslag/beräknat anslag 92 93 94 96
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

 

5.7.4 2:4 Internationella 
arbetsorganisationen (ILO) 

Tabell 5.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 31 416  
Anslags- 
sparande 4 420

2010 Anslag 32 622 1 
Utgifts- 
prognos 28 548

2011 Förslag 32 622   

2012 Beräknat 32 622   

2013 Beräknat 32 622   

2014 Beräknat 32 622   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 

lläggsbudget i samband med denna proposition. ti
 
Ändamålet för anslaget är huvudsakligen 
kostnader för Sveriges medlemsavgift till 
Internationella arbetsorganisationen (ILO). En 
mindre del utgör kostnader för deltagande i 
ILO:s verksamhet och för ILO-kommittén. 

ILO:s beslutande organ, Internationella 
arbetskonferensen, antog i juni 2009 arbetspro-
gram och budget för perioden 2010–2011 om-
fattande 777,6 miljoner schweizerfranc. Enligt 
beslut av internationella arbetskonferensen i juni 
2010 utgör  Sveriges andel 1,065 procent av 
ILO:s budget för 2011, vilket är en lägre andel 
jämfört med tidigare år. Sveriges medlemsavgift 
för 2011 beräknas därmed till 3,8 miljoner 
schweizerfranc. Medlemsavgiften i svenska 
kronor kommer bero på den svenska kronans 
växelkurs mot schweizerfrancen vid utbetal-
ningstillfället  i början 2011. 

Regeringens övervägande 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 32 622 000 kronor för 2011. 
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5.7.5 2:5 Medlingsinstitutet 

Tabell 5.21 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 45 748  
Anslags- 
sparande 9 777

2010 Anslag 55 369 1 
Utgifts- 
prognos 49 861

2011 Förslag 56 024   

2012 Beräknat 56 625 2  

2013 Beräknat 57 436 2  

2014 Beräknat 58 630 3  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 56 024 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 55 945 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader 
och kostnader för lönestatistik för Medlings-
institutet. Den huvudsakliga verksamheten är 
medling i arbetstvister och ansvar för den 
officiella svenska lönestatistiken samt att verka 
för en väl fungerande lönebildning. Under 2009 
uppgick kostnaderna för medling till 5,3 
miljoner kronor och kostnaderna för analys och 
information till 40 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 56 024 000 kronor för 2011.  

 
Tabell 5.22 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:5 Medlingsinstitutet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 55 369 55 369 55 369 55 369

Förändring till följd av:   

Pris- och löneomräkning 2 624 1 225 2 035 3 311

Övrigt 3 31 31 32 -50

Förslag/beräknat anslag 56 024 56 625 57 436 58 630
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas med 82 tkr 2014 
till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

 



 

 Studiestöd   15
 
 





PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 15  

 
Förslag till statsbudget för 2011 

 
 
 
 

Studiestöd 
 
 

Innehållsförteckning 
 

1 Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 7 

2 Lagförslag................................................................................................................ 9 
2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395).................. 9 

3 Utgiftsområde 15 Studiestöd............................................................................... 11 
3.1 Omfattning............................................................................................ 11 
3.2 Utgiftsutveckling .................................................................................. 12 
3.3 Verksamhet............................................................................................ 13 
3.4 Mål ......................................................................................................... 13 
3.5 Resultatredovisning .............................................................................. 16 
3.5.1 Unga studerande på gymnasial nivå i Sverige...................................... 16 
3.5.2 Vuxna studerande på grundskolenivå och gymnasial nivå i 

Sverige.................................................................................................... 17 
3.5.3 Studerande på eftergymnasial nivå i Sverige........................................ 18 
3.5.4 Studerande utomlands .......................................................................... 20 
3.5.5 Studerande med barn ............................................................................ 22 
3.5.6 Lånebenägenhet..................................................................................... 22 
3.5.7 Låntagare och den totala studieskulden............................................... 23 
3.5.8 Studiestödsadministration.................................................................... 25 
3.5.9 Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem 

för utlandsstudier i en globaliserad värld............................................. 27 
3.6 Analys och slutsatser ............................................................................ 28 
3.6.1 Unga studerande på gymnasial nivå i Sverige...................................... 28 
3.6.2 Vuxna studerande.................................................................................. 29 
3.6.3 Studerande utomlands .......................................................................... 29 
3.6.4 Lånebenägenhet..................................................................................... 29 
3.6.5 Låntagare och den totala studieskulden............................................... 30 
3.6.6 Studiestödsadministration.................................................................... 30 
3.7 Revisionens iakttagelser........................................................................ 31 
3.8 Politikens inriktning ............................................................................. 31 
3.9 Budgetförslag ........................................................................................ 33 
3.9.1 1:1 Studiehjälp m.m. ............................................................................. 33 
3.9.2 1:2 Studiemedel m.m............................................................................. 34 
3.9.3 1:3 Studiemedelsräntor m.m................................................................. 38 

3 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 15  

4 

3.9.4 1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss 
föräldrautbildning i teckenspråk...........................................................41 

3.9.5 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål ............................................42 
3.9.6 1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m................................................43 
3.9.7 1:7 Överklagandenämnden för studiestöd...........................................45 

 
 
 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 15  

 

 
Tabellförteckning 

 
Anslagsbelopp................................................................................................................... 7 
3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 15 Studiestöd............................................ 12 
3.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. Utgiftsområde 15 Studiestöd...................... 12 
3.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 15 Studiestöd ............. 13 
3.4 Antal studiestödstagare och utbetalda belopp, 2007–2009 1 .................................. 16 
3.5 CSN:s genomsnittliga handläggningstider, 2007–2009 1........................................ 26 
3.6 Nyckeltal för CSN:s service och information, 2007–2009 .................................... 26 
3.7 Anslagsutveckling..................................................................................................... 33 
3.8 Antal studerande (tusental) och genomsnittsbelopp för studiehjälp, utfall 

2009 och prognos 2010–2014 .............................................................................. 33 
3.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 Studiehjälp .................................. 34 
3.10 Anslagsutveckling................................................................................................... 34 
3.11 Antal studerande (tusental) och genomsnittsbelopp för studiemedel, utfall 

2009, prognos 2010 och beräknat för 2011–2014............................................... 35 
3.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:2 Studiemedel m.m...................... 38 
3.13 Anslagsutveckling................................................................................................... 38 
3.14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:3 Studiemedelsräntor m.m.......... 41 
3.15 Anslagsutveckling................................................................................................... 41 
3.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:4 Bidrag till kostnader vid 

viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk ............ 42 
3.17 Anslagsutveckling................................................................................................... 42 
3.18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:5 Bidrag till vissa 

studiesociala ändamål ........................................................................................... 43 
3.19 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden .............................................. 43 
3.20 Anslagsutveckling................................................................................................... 43 
3.21 Avgiftsfinansierad verksamhet ............................................................................... 44 
3.22 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:6 Centrala 

studiestödsnämnden m.m. ................................................................................... 44 
3.23 Anslagsutveckling................................................................................................... 45 
3.24 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:7 Överklagandenämnden för 

studiestöd.............................................................................................................. 45 
 
 
 

 

5 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 15  

 

 
Diagramförteckning 

 
3.1 Låntagarnas skuld, miljarder kronor, 2006–2009 ....................................................15 
3.2 Lånekrediter i Riksgäldskontoret, miljarder kronor, 2006–2009 ...........................15 
3.3 Studiemedel, studiemedelsräntor m.m. samt inkomsträntor på studielån, 

miljarder kronor, 2006–2009 ................................................................................15 
3.4 Antal studerande med studiehjälp, 2007–2009........................................................17 
3.5 Antal studerande på grundskolenivå och gymnasial nivå med studiemedel, 

fördelat på folkhögskolor och komvux, 2007–2009 ...........................................18 
3.6 Antal studerande på eftergymnasial nivå med studiemedel, 2007–2009 ................18 
3.7 Antal studerande på eftergymnasial nivå med studiemedel, uppdelat på 

skolform, 2007–2009.............................................................................................19 
3.8 Antal studerande på eftergymnasial nivå med studielån, 2007–2009 .....................19 
3.9 Antal studerande på eftergymnasial nivå med tilläggslån, 2007–2009 ...................20 
3.10 Antal studerande på eftergymnasial nivå med merkostnadslån, 2007–2009........20 
3.11 Antal studerande på gymnasial och eftergymnasial nivå utomlands med 

studiemedel, 2007–2009........................................................................................21 
3.12 Studerande utomlands med studiemedel, fördelade efter världsdel, 2009 ...........21 
3.13 Antal studerande med tilläggsbidrag, 2007–2009..................................................22 
3.14 Studerandes lånebenägenhet i olika åldersgrupper, procent, 2009 .......................23 
3.15 Studerandes lånebenägenhet i olika utbildningsnivåer, procent, 2009.................23 
3.16 Osäkra fordringar fördelat på lånetyp och återkrav, miljarder kronor, 2007–

2009........................................................................................................................24 
3.17 Avskrivningsärendens fördelning på skäl, 2007–2009...........................................25 
3.18 Folkmängd 16–20 år 2008–2009 och prognos 2010–2014 ....................................33 
3.19 Anslagsförbrukning 1:2 Studiemedel m.m., miljoner kronor, utfall 2009 

och prognos 2010–2014........................................................................................34 
3.20 Studiemedelsränta, utfall 2010 och prognos 2011–2014 jämfört med ränta 

för 2010 i budgetpropositionen för 2010 ............................................................40 
3.21 Utestående skuld i Riksgäldskontoret, utfall 2008–2009 och prognos 

2010–2014..............................................................................................................41 
 
 
 

 
 

6 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 15  

 

1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar förslag till lag om ändring i 

studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1, 
3.9.2 och 3.9.3), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala 
ändamål beställa produktion av studie-
litteratur som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 7 000 000 kronor under 2012 
(avsnitt 3.9.5), 

3. godkänner att det under 2011 får tas upp 
lån i Riksgäldskontoret för studielån till ett 
belopp om 172 300 000 000 kronor (avsnitt 
3.9.6), 

4. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande 
uppställning: 

 
 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 2011

1:1 Studiehjälp m.m. Ramanslag 3 889 203

1:2 Studiemedel m.m. Ramanslag 14 011 979

1:3 Studiemedelsräntor m.m. Ramanslag 5 142 637

1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss 
föräldrautbildning i teckenspråk 

 
Ramanslag 61 150

1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål Ramanslag 31 000

1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m. Ramanslag 324 106

1:7 Överklagandenämnden för studiestöd Ramanslag 12 060

Summa  23 472 135
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen 
(1999:1395) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 11 och 13 §§ studiestödslagen (1999:1395) 
ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 kap. 

 
11 §1 

Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den 
studerande har rätt till studiemedel utgör 

1. 4,8 procent av prisbasbeloppet 
vid studier på heltid, 

1. 5,07 procent av prisbasbeloppet 
vid studier på heltid, 

2. 3,6 procent av prisbasbeloppet 
vid studier på minst 75 procent men 
mindre än 100 procent av heltid, och 

2. 3,80 procent av prisbasbeloppet 
vid studier på minst 75 procent men 
mindre än 100 procent av heltid, och 

3. 2,4 procent av prisbasbeloppet 
vid studier på minst 50 procent men 
mindre än 75 procent av heltid. 

3. 2,54 procent av prisbasbeloppet 
vid studier på minst 50 procent men 
mindre än 75 procent av heltid. 

Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18 
eller 20 §. 

 
13 §2 

Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får studie-
bidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 2009:1535. 
2 Senaste lydelse 2009:1535. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 15  

1. 3,70 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid, 
2. 2,77 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men 

mindre än 100 procent av heltid, och 
3. 1,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men 

mindre än 75 procent av heltid. 
Det högre bidragsbeloppet får 

lämnas från och med det kalenderår 
då den studerande fyller 25 år. En 
studerande som tidigare har fått det 
högre bidragsbeloppet för en viss 
utbildning och som fortsätter denna 
utbildning har förtur till det högre 
beloppet. Regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om de förut-
sättningar som i övrigt ska gälla för 
att en studerande ska ha rätt till det 
högre bidragsbeloppet. Regeringen 
får föreskriva att det högre bidrags-
beloppet får lämnas även för studier i 
sådan utbildning som avses i 2 § första 
stycket, om det finns särskilda skäl.  

Det högre bidragsbeloppet får 
lämnas från och med det kalenderår 
då den studerande fyller 25 år. En 
studerande som tidigare har fått det 
högre bidragsbeloppet för en viss 
utbildning och som fortsätter denna 
utbildning har förtur till det högre 
beloppet. Regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer 
meddelar föreskrifter om de förut-
sättningar som i övrigt ska gälla för 
att en studerande ska ha rätt till det 
högre bidragsbeloppet.  

 

 Regeringen meddelar föreskrifter 
om att det högre bidragsbeloppet får 
lämnas även för studier i sådan 
utbildning som avses i 2 § första 
stycket, om det finns särskilda skäl. 
Regeringen meddelar också föreskrifter 
om att det högre bidragsbeloppet får 
lämnas även till studerande som är 
yngre än 25 år och som har särskilt 
behov av ett sådant stöd. 

                               

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 3 kap. 13 § och i 
övrigt den 1 juli 2011. 

2. Bestämmelsen i 3 kap. 11 § i sin nya lydelse tillämpas i fråga om 
studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli 2011. 
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3 Utgiftsområde 15 Studiestöd 

3.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar utgifter för olika 
former av ekonomiskt stöd till enskilda under 
studier och utgifter för vissa studiesociala 
insatser. Även utgifter för hanteringen av studie-
stöden, som huvudsakligen sköts av Centrala 
studiestödsnämnden (CSN), och ärende-
hantering inom Överklagandenämnden för 
studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet. 

Inom utgiftsområdet föreslås att medel ska 
anvisas för: 

- studiehjälp i form av studiebidrag, inack-
orderingstillägg och extra tillägg för stude-
rande inom främst gymnasieskolan, 

- studiemedel i form av studiebidrag och 
tilläggsbidrag för studerande med barn, 

- räntor för studielån tagna i Riksgälds-
kontoret, 

- inleverans av kapital till Riksgäldskontoret 
till följd av avskrivning av studielån, 

- bidrag till kostnader vid viss gymnasie-
utbildning och vid viss föräldrautbildning i 
teckenspråk, 

- bidrag till vissa studiesociala ändamål, 

- administration av studiestöd, och 

- hantering av ärenden vid överklaganden av 
beslut till ÖKS. 

Vissa studiestöd är rättighetsstyrda. Detta inne-
bär att anslagsbelastningen, förutom av reglerna 
för lån och bidrag, främst är beroende av antalet 
studerande i utbildningar som berättigar till 
studiestöd, de studerandes val att ansöka om 

studiestöd och räntekostnader för den totala 
studielåneskulden i Riksgäldskontoret. Utgiften  
för vissa andra studiestöd begränsas av anvisade 
eller tilldelade medel och efterfrågan på dessa 
stöd.  

Bestämmelserna som reglerar rätten till 
studiehjälp och studiemedel samt åter-
betalningen av studielån finns främst i studie-
stödslagen (1999:1395) och studiestöds-
förordningen (2000:655) samt i CSN:s 
föreskrifter. Bidrag till kostnader för viss 
gymnasieutbildning regleras i förordningen 
(1995:667) om bidrag till vissa funktions-
hindrade elever i gymnasieskolan. Bidrag till 
kostnader för viss föräldrautbildning i tecken-
språk regleras i förordningen (1997:1158) om 
statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa 
föräldrar. 
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3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 15 Studiestöd 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat
2014 

1:1 Studiehjälp m.m. 4 053 3 997 4 020 3 889 3 708 3 505 3 323

1:2 Studiemedel m.m. 11 302 14 131 12 883 14 012 13 566 13 641 13 991

1:3 Studiemedelsräntor m.m. 5 578 5 819 5 820 5 143 4 467 4 936 6 303

1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning 
och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 58 61 58 61 61 61 61

1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 30 29 28 31 31 29 29

1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m. 398 318 330 324 323 325 336

1:7 Överklagandenämnden för studiestöd 10 13 12 12 12 13 14

Totalt för utgiftsområde 15 Studiestöd 21 430 24 368 23 151 23 472 22 168 22 511 24 058
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 

  
Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 15 Studiestöd 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 24 106 24 106 24 106 24 106

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 4 8 17

Beslut 88 -1 232 -1 307 -1 278

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -1 021 -1 649 -1 157 143

Volymer 235 756 933 886

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 2 3 3 3

Övrigt 3 58 180 -75 181

Ny ramnivå  23 472 22 168 22 511 24 058
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Vissa anslag minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
ommer att genomföras i statsförvaltningen. k

 
Inom utgiftsområdet ingår utgifter för studie-
stöd, framförallt studiehjälp och studiemedel.  

De samlade kostnaderna inom utgiftsområdet 
uppgick 2009 till 21,4 miljarder kronor. Progno-
sen för 2010 visar på en ökning med 
1,7 miljarder kronor, vilket främst förklaras av 
beslutade reformer och antalet studerande. 

Föreslagen anslagsnivå för utgiftsområdet 2011 
är 23,5 miljarder kronor. 

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och 
beslutade reformer och besparingar 
På grund av föreslagna satsningar och de 
satsningar som riksdagen tidigare har beslutat 
om bedöms utgifterna för studiemedel och 
studiemedelsräntor öka med 88 miljoner kronor 
2011. Åren 2012, 2013 och 2014 beräknas 
utgifterna minska med 1 232, 1 307 respektive 
1 278 miljoner kronor. 

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
makroekonomiska förutsättningar 
Jämfört med de beräkningar som gjordes i 
budgetpropositionen för 2010 bedöms utgifterna 
för 2011 minska med 1 021 miljoner kronor på 
grund av prisbasbelopps- och ränteförändringar. 
Minskningen för 2012 och 2013 beräknas uppgå 
till 1 649 respektive 1 157 miljoner kronor. 
Utgifterna för 2014 beräknas öka med 
143 miljoner kronor 2014, vilket framför allt 
beror på högre räntenivåer. 

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
volymer och övriga anslagsförändringar 
Utgifterna bedöms öka med 235 miljoner 
kronor 2011 samt beräknas öka med 756, 
933 respektive 886 miljoner kronor för 2012, 
2013 och 2014 på grund av att antalet studie-
medelstagare bedöms öka. 
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Vidare bedöms utgifterna öka med 57,8 miljoner 
kronor 2011 på grund av förändringen av 
regleringsbeloppen när det gäller den statliga 
ålderspensionsavgiften samt beräknas öka med 
179 miljoner kronor 2012, minska med 
74 miljoner kronor 2013 och öka med 
179 miljoner kronor 2014. 

 
Tabell 3.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 15 Studiestöd 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 18 035 

Verksamhetskostnader 2 5 435 

Investeringar 3 2,0 

Summa ramnivå 23 472 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

3.3 Verksamhet 

I följande avsnitt presenteras studiestödsverk-
samheten, dvs. studiestödet och studiestöds-
administrationen. 

Studiestödet finansierar huvudsakligen de 
studerandes levnadsomkostnader under studie-
tiden. För att möta skilda behov finns det olika 
former av studiestöd. 

 Stöden är till stor del generella på så sätt att 
alla får lika stora belopp. Stöden lämnas direkt 
till den studerande och i huvudsak oberoende av 
föräldrarnas eller familjens ekonomi. 

Under 2009 fick cirka 904 000 studerande 
någon form av studiestöd. Det totala antalet lån-
tagare uppgick till drygt 1,4 miljoner. Utgifterna 
på statsbudgeten för verksamheten uppgick 
under 2009 till cirka 21,4 miljarder kronor.  

För 2011 beräknas utgifterna uppgå till knappt 
23,5 miljarder kronor och utgörs främst av 
transfereringar i form av bidrag och räntor på de 
studielån som har upptagits i Riksgäldskontoret. 
Eftersom studielånen finansieras genom lån i 
Riksgäldskontoret, ingår lånen inte i de tak-
begränsade utgifterna. 

De olika stöden hanterades under 2009 av 
CSN, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. CSN 

hanterade även återbetalningen av studielån. 
ÖKS hanterade överklaganden av beslut om 
studiestöd. 

3.4 Mål 

Målen för studiestödet slogs fast i samband med 
studiestödsreformen 2001 (prop. 1999/2000:10). 
Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av 
utbildningspolitiken. Studiestödet ska verka 
rekryterande och därmed bidra till ett högt 
deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna 
skillnader mellan individer och grupper i befolk-
ningen och i och med det bidra till ökad social 
rättvisa. Studiestödet ska ha en god effekt på 
samhällsekonomin över tiden. 

Målen ska uppnås genom ett effektivt, 
sammanhållet, flexibelt och rättssäkert studie-
stödssystem som ska vara enhetligt och över-
blickbart för den enskilde. De utbetalningar som 
görs från systemet ska vara riktiga, och den del 
av studiestödet som utgörs av lån ska återbetalas 
till fullo. 
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14 

Kort beskrivning av verksamheten 

Studiehjälp 
Studiehjälp består i huvudsak av studiebidrag 
som lämnas till heltidsstuderande i gymnasie-
skolan, extra tillägg som kan lämnas till stude-
rande från inkomstsvaga hushåll och inackorde-
ringstillägg som kan lämnas till vissa studerande 
som måste bo inackorderade på skolorten. 
Studiebidrag lämnas med 1 050 kronor per 
månad under tio månader per år. Storleken på 
det extra tillägget är beroende av elevens och 
föräldrarnas sammanlagda inkomster och 
förmögenhet. Inackorderingstillägget lämnas 
med ett belopp som är beroende av avståndet 
mellan föräldrahemmet och skolan.  
 
Bidrag till vissa funktionshindrade elever i 
gymnasieskolan (Rg-bidrag) 
Rg-bidrag lämnas för kostnader för mat, boende 
och hemresor vid viss gymnasieutbildning för 
döva och hörselskadade elever vid riks-
gymnasierna i Örebro samt till svårt rörelse-
hindrade elever i särskilt anpassad utbildning. 
Inom Rg-bidraget finns ett tilläggsbidrag som 
kan lämnas till elever som förutom Rg-bidrag får 
aktivitetsersättning under samma tid som Rg-
bidraget avser och som därför inte har rätt till 
studiemedel.  
 
Studiemedel 
Studerande som uppfyller vissa grundvillkor har 
rätt till studiemedel. Studiemedel består av 
studiebidrag och studielån. Totalbeloppet 
(bidrag och lån) per studiemånad uppgår 2010 
till cirka 8 820 kronor. Det finns två olika 
bidragsnivåer, en generell och en högre nivå. 
Den generella bidragsnivån utgör 33 procent av 
totalbeloppet medan den högre nivån utgör 
77 procent. Studiemedel med den högre bi-
dragsnivån kan lämnas för studier på 
grundskole- och gymnasienivå till vuxna stude-
rande som saknar fullständig grundskole- eller 
gymnasieutbildning. Under tiden den 15 mars 
2009–den 31 december 2010 kan det högre 
bidraget även lämnas till arbetslösa över 25 år 
som läser på en utbildning som kan berättiga till 
statsbidrag enligt förordningen (2009:43) om 
statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxen-
utbildning m.m. Studiebidraget är skattefritt och 
pensionsgrundande. I vissa fall kan den stu-
derande även få tilläggsbidrag, tilläggslån och lån 
för vissa merkostnader. Tilläggsbidraget lämnas 

till studerande med barn och utgör ett 
differentierat kompletterande stöd beroende på 
antal barn. Tilläggslån kan lämnas till studerande 
över 25 år som har haft en viss arbetsinkomst 
kalenderåret närmast före studiestarten. Lån kan 
även lämnas för vissa merkostnader som den 
studerande har i samband med sina studier. 
 
Återbetalning av studielån 
Det finns för närvarande tre olika återbetalnings-
system i bruk. I varje system finns det särskilda 
återbetalnings- och trygghetsregler som under 
vissa förutsättningar kan ge möjlighet till bl.a. 
nedsättning av årsbeloppet och avskrivning av 
studielån. Mer information om studielåne-
systemet finns i faktarutan som redovisas i det 
följande.  

 
Bidrag vid viss föräldrautbildning i tecken-
språk (s.k. TUFF-ersättning) 
Föräldrar till barn som använder teckenspråk, 
och med föräldrar likställda personer, kan få 
ersättning när de deltar i utbildning i tecken-
språk.  

 
Studielitteratur till vissa högskolestuderande 
Högskolestuderande med synskada eller annat 
läshandikapp kan få låna studielitteratur genom 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 

 
Utländska medborgare 
En studerande som inte är svensk medborgare 
kan under vissa förutsättningar få studiestöd för 
studier i Sverige. Vissa medborgare i EU- och 
EES-området samt i Schweiz ska jämställas med 
svenska medborgare. Det rör sig om migrerande 
arbetstagare, egenföretagare och deras 
familjemedlemmar. Även EU-medborgare med 
permanent uppehållsrätt i Sverige och 
tredjelandsmedborgare med ställning som var-
aktigt bosatta i Sverige ska jämställas med 
svenska medborgare. Även vissa tredje-
landsmedborgare med uppehållstillstånd för 
forskning i Sverige och deras familjemedlemmar 
ska jämställas med svenska medborgare vad 
gäller rätt till studiehjälp. Vidare kan utländska 
medborgare med permanent uppehållstillstånd i 
Sverige och som har bosatt sig här i huvud-
sakligen annat syfte än att genomgå utbildning få 
studiestöd. 
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Kort beskrivning av studielånesystemet 

Tre olika lånesystem 
Det finns för närvarande tre olika lånesystem. 
Det totala antalet låntagare i de tre 
återbetalningssystemen uppgår till 1,4 miljoner. 
Låntagarnas skuld består av lån och 
kapitaliserade räntor samt administrativa av-
gifter. Låntagarnas totala skuld uppgick 2009 till 
183 miljarder kronor, varav 5 procent avsåg åter-
betalningspliktiga studiemedel tagna före 1989, 
47 procent studielån tagna mellan 1989 och 2001 
och 48 procent annuitetslån tagna efter den 
1 juli 2001. Diagram 3.1 visar hur den totala 
skulden för de olika låneformerna har utvecklats 
under de fyra senaste åren.  
Diagram 3.1 Låntagarnas skuld, miljarder kronor, 2006–
2009  
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Lån hos Riksgäldskontoret 
Sedan 1989 finansierar CSN studielånen genom 
upplåning hos Riksgäldskontoret.  

Amorteringar från låntagarna som motsvarar 
upplånade medel reducerar CSN:s låneskuld hos 
Riksgäldskontoret. Vid avskrivningar av låne-
fordringar minskar CSN skulden hos Riks-
gäldskontoret via anslag på statsbudgeten. De 
räntor som påförs låntagarna och som är 
obetalda vid årsskiftet kapitaliseras och ökar den 
enskildes skuld. Den del av den enskildes skuld 
som utgörs av kapitaliserade räntor är inte 
upplånad hos Riksgäldskontoret utan motsvaras 
i CSN:s balansräkning av balanserad 
kapitalförändring för låneverksamheten. Samt-
liga amorteringar av kapitaliserade räntor från 
låntagare med studielån återredovisas mot 
statsbudgeten via inkomsttitlar. Amorteringar av 
räntor för studielån reducerar den balanserade 
kapitalförändringen för låneverksamheten. I 
skalan till höger i diagram 3.2 redovisas ingående 
balans för lån 2006–2009. I skalan till vänster i 
samma diagram redovisas omfattningen av årets 
nyutlåning respektive årets amortering av lån 

inklusive kapitaliserad ränta. Som framgår av 
diagrammet är lånebeloppet i Riksgäldskontoret 
lägre än låntagarnas totala skuld på 183 miljarder 
kronor. Skillnaden beror på att skulden 
inkluderar kapitaliserade räntor och avgifter 
samt att delar av skulden består av studiemedel 
som togs före 1988 och som därmed inte 
finansierades genom lån i Riksgäldskontoret.  
Diagram 3.2 Lånekrediter i Riksgäldskontoret, miljarder 
kronor, 2006–2009 
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Källa: CSN  
Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. används 
för ränteutgifter för lån i Riksgäldskontoret. 
Räntesatsen för 2009 var 3,52 procent. Där-
utöver används anslaget för att täcka utgifter för 
avskrivningar av lån tagna efter 1988. Av-
skrivningar av studielån uppgår till cirka 
350 miljoner kronor per år.  

Låntagare betalar en subventionerad ränta på 
sina studielån och annuitetslån till CSN. Ränte-
satsen är 70 procent av den ränta som CSN 
betalar till Riksgäldskontoret, dvs. 2,5 procent 
för 2009. I diagram 3.3 visas anslagsutvecklingen 
för 1:2 Studiemedel m.m., 1:3 Studiemedelsräntor 
m.m. och ränteinkomster 2006−2009.  
Diagram 3.3 Studiemedel, studiemedelsräntor m.m. samt 
inkomsträntor på studielån, miljarder kronor, 2006–2009 
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3.5 Resultatredovisning 

Tabell 3.4 Antal studiestödstagare och utbetalda belopp, 2007–2009 1    
Antal personer/Miljoner kronor, avrundat 

  
Antal 

2007 
Kvinnor 

% 

 
Män 
% 

 
Antal 

2008 
Kvinnor 

% 

 
Män 
% 

 
Antal 

2009 
Kvinnor 

% 

 
Män 
% 

Utbetalt 
bidrag 
20092 

Utbetalt 
lån 

2009 

Studiehjälp 476 500 49 51 487 700 49 51 490 800 49 51 4 053  

varav            

Studiehjälp, utland 900 69 31 960 69 31 950 68 32 9  

Studiemedel 446 600   440 300   479 200   11 302 11 649 

varav            

Grundskolenivå 23 700 72 28 22 900 74 26 24 200 71 29 607 98 

Gymnasienivå 93 800 65 35 90 600 65 35 104 700 62 38 2 422 1 304 

Eftergymnasial nivå 301 400 60 40 299 200 60 40 320 900 59 41 7 709 8 566 

Utlandsstudier 27 800 61 39 27 600 60 40 29 400 60 40 564 1 681 

Studiemedelsräntor och av-
skrivningar 

         5 578  

Bidrag till kostnader vid viss 
gymnasieutbildning och vid viss 
föräldrautbildning i 
teckenspråk3 

1380 45 55 666 52 48 678 

 

47 

 

 

53 

 

 

46 

 

 

Studielitteratur 2 100 68 32 2 000 68 32 1 900 68 32 30  

Korttidsstöd 17 300 63 37 8 000 55 45 -   -  

Totalt 947 000   938 930   972 842 55 45 21 009 11 649 

Källor: CSN, SPSM och TPB. 
1 Tabellen visar det bruttoräknade antalet stödtagare per studiestöd. När antalet stödtagare redovisas fördelat per bidrags- eller utbildningsnivå och sedan summeras 
blir de som fått utbetalningar på fler än en nivå under året dubbelräknade.  
2 Belopp för studiemedel och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk inkluderar statlig ålderspensionsavgift. 
Belopp för studiemedel inkluderar tilläggsbidrag.  
3 Studiestödstagare vid viss föräldrautbildning i teckenspråk har tidigare redovisats som kursdeltagare. För 2008 och 2009 har siffran ändrats till att omfatta individer. 
Korrigeringen innebär att antalet för 2008 har minskats med 744 personer.   

 
I detta avsnitt redovisas resultatet av statens in-
satser inom studiestödsverksamheten.  

Resultaten för varje studiestöd redovisas per 
studerandegrupp fördelat på grundskole- och 
gymnasienivå (t.ex. kommunal vuxenutbildning 
och folkhögskoleutbildning) respektive efter-
gymnasial nivå (t.ex. högskoleutbildning, yrkes-
högskoleutbildning eller motsvarande). Vidare 
redogörs särskilt för studerande utomlands, 
studerande med barn, lånebenägenhet, låntagare 
och den totala studieskulden samt studiestöds-
administrationen. 

3.5.1 Unga studerande på gymnasial nivå 
i Sverige 

De studiestöd som lämnas till unga studerande 
på gymnasial nivå i Sverige är studiehjälp och 
bidrag till vissa funktionshindrade elever. 

 
Studiehjälp 

Knappt 491 000 studerande fick studiehjälp för 
studier i Sverige under 2009. Av dessa var 
49 procent flickor och 51 procent pojkar. Jäm-
fört med tidigare år har antalet studerande med 
studiehjälp endast ökat marginellt. 
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Diagram 3.4 Antal studerande med studiehjälp, 2007–
2009  
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Cirka 11 700 studerande fick inackorderings-
tillägg under 2009, vilket motsvarar drygt 
2 procent av samtliga studerande med studie-
hjälp. Av dessa var 61 procent flickor och 
39 procent pojkar. Jämfört med 2008 har antalet 
studerande med inackorderingstillägg ökat med 
4 procent. Under 2009 utbetalades drygt 
103 miljoner kronor i inackorderingstillägg till 
studerande i Sverige, vilket är en ökning med 
4 miljoner kronor jämfört med 2008. 

Även antalet studerande med extra tillägg 
ökade under 2009 då cirka 14 300 studerande 
fick sådant stöd. Detta är en ökning med 
7 procent jämfört med tidigare år. Av dessa var 
44 procent flickor och 56 procent pojkar. Under 
2009 lämnades extra tillägg till nästan 3 procent 
av samtliga studerande med studiehjälp till en 
kostnad av närmare 83 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med cirka 6,5 miljoner kronor jämfört 
med 2008. 

Antalet studerande som har fått sin studie-
hjälp indragen på grund av otillåten frånvaro har 
ökat med 40 procent och uppgick under 2009 till 
13 300 personer. Det motsvarar cirka 3 procent 
av det totala antalet studerande med studiehjälp. 
Motsvarande siffra för 2008 var 2 procent. Det 
var fler pojkar än flickor som fick indragen 
studiehjälp. 75 procent av dem som fick sin 
studiehjälp indragen fick den indragen i mer än 
en månad. 

Under 2009 var det totalt cirka 
19 600 utländska medborgare som fick studie-
hjälp för studier i Sverige. Detta är en ökning 
med närmare 14 procent.  

Den totala utgiften för studiehjälpen uppgick 
till drygt 4 miljarder kronor under 2009, vilket är 
i nivå med året innan. 

Bidrag till vissa funktionshindrade elever i 
gymnasieskolan (Rg-bidrag) 

Under 2009 fick 501 studerande Rg-bidrag, 
vilket är en minskning med 11 personer jämfört 
med året innan. Av de studerande som fick Rg-
bidrag var ungefär hälften flickor och hälften 
pojkar. 

Den totala utgiften för Rg-bidraget inklusive 
tilläggsbidrag under 2009 var nästan 45 miljoner 
kronor. Nivån var i stort sett oförändrad jämfört 
med tidigare år. 

3.5.2 Vuxna studerande på grundskole-
nivå och gymnasial nivå i Sverige 

Vuxna studerande kan få studiemedel för studier 
på grundskolenivå och gymnasial nivå. 

Studiemedel 

Under 2009 fick cirka 24 200 studerande studie-
medel för studier på grundskolenivå, varav 
71 procent kvinnor och 29 procent män. Jämfört 
med tidigare år har antalet studerande med 
studiemedel på grundskolenivå ökat med 
närmare 6 procent. Cirka 13 600 studerande fick 
studiemedel med den högre bidragsnivån under 
2009, vilket är en minskning med drygt 
150 personer jämfört med föregående år. 
Andelen studerande som fick den högre bidrags-
nivån minskade med cirka fyra procentenheter 
jämfört med 2008 och uppgick under 2009 till 
drygt 56 procent. Nästan 35 procent av stöd-
tagarna hade studielån under 2009, vilket är en 
ökning med 2 procent jämfört med året innan. 

De flesta vuxenstuderande med studiemedel 
på grundskolenivå, 88 procent, återfanns inom 
den kommunala vuxenutbildningen. Resterande 
studerade på folkhögskola. Inom den 
kommunala vuxenutbildningen på grundskole-
nivå hade drygt 61 procent av de studerande 
studiemedel under läsåret 2008/09, vilket är en 
marginell ökning jämfört med föregående läsår.  

Under 2009 uppgick antalet personer med 
studiemedel för studier på gymnasial nivå till 
cirka 104 700, vilket motsvarar en ökning med 
16 procent jämfört med 2008. Av dessa var 
62 procent kvinnor och 38 procent män. Denna 
ökning på gymnasial nivå är den största sedan 
slutet av 1990-talet och bröt de senaste årens 
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nedåtgående trend. Drygt 28 500 studerande fick 
under året studiemedel med den högre 
bidragsnivån, vilket är en ökning med cirka 
4 000 personer jämfört med 2008. Andelen 
studerande med den högre bidragsnivån har 
dock minskat jämfört med 2008, från cirka 27 till 
25 procent av stödtagarna. Under 2009 fick cirka 
55 procent studielån, vilket är en marginell 
ökning jämfört med 2008. 

 
Diagram 3.5 Antal studerande på grundskolenivå och 
gymnasial nivå med studiemedel, fördelat på folkhögskolor 
och komvux, 2007–2009  
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Av dem som under 2009 studerade med 
studiemedel på gymnasial nivå läste cirka 70 000 
inom kommunal vuxenutbildning.  

Totalt sett inom den kommunala 
vuxenutbildningen på gymnasial nivå hade cirka 
43 procent av de studerande studiemedel under 
läsåret 2008/09, vilket är en ökning med 
2 procentenheter jämfört med föregående läsår.  

Studerande som läser en yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) kan få 
studiemedel med den högre bidragsnivån, 
antingen enligt de ordinarie bestämmelserna för 
sådant studiemedel eller enligt bestämmelserna 
om en tillfällig satsning på yrkesvux för 
arbetslösa. CSN prövar först den studerandes 
rätt till högre bidrag enligt ordinarie 
bestämmelser och i andra hand enligt de 
tillfälliga bestämmelserna. Under 2009 fick 
1 600 personer studiemedel med den högre 
bidragsnivån med stöd av de tillfälliga 
bestämmelserna. Hur många personer som fick 
studiemedel med den högre bidragsnivån för 
yrkesvux enligt de ordinarie bestämmelserna går 
dock inte att utläsa.  

Under 2009 var det närmare 27 600 utländska 
medborgare som fick studiemedel för studier på 
grundskole- eller gymnasienivå, vilket är en 
ökning med 10 procent jämfört med 2008.  

Den totala utgiften för studiebidrag till vuxna 
studerande på grundskole- och gymnasial nivå 
uppgick 2009 till drygt 3 miljarder kronor, vilket 
är en ökning med cirka 450 miljoner kronor 
jämfört med 2008. 

Bidrag vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 
(TUFF- ersättning) 

Under 2009 fick 177 föräldrar TUFF-ersättning. 
Detta är en ökning med 14 procent jämfört med 
åren innan. Totalt utbetalades 511 000 kronor 
under 2009, vilket är en marginell ökning 
jämfört med 2008. 

3.5.3 Studerande på eftergymnasial nivå i 
Sverige 

Det studiestöd som lämnas till studerande på 
eftergymnasial nivå i Sverige är studiemedel. Till 
högskolestuderande med synskada eller annat 
läshandikapp ges även möjlighet att låna studie-
litteratur.  

Studiemedel 

Under 2009 studerade knappt 321 000 personer 
på eftergymnasial nivå i Sverige med studie-
medel. Av dessa var 59 procent kvinnor och 
41 procent män. Antalet studerande med studie-
medel på eftergymnasial nivå ökade kraftigt med 
närmare 22 000 personer jämfört med 2008.  

 
Diagram 3.6 Antal studerande på eftergymnasial nivå med 
studiemedel, 2007–2009 
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De allra flesta studiemedelstagare på eftergym-
nasial nivå under 2009, cirka 88 procent, 
studerade vid universitet eller högskola. Cirka 
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10 procent var registrerade som studerande vid 
yrkeshögskoleutbildning eller kvalificerad yrkes-
utbildning. Resterande andel studerade inom 
mindre skolformer som t.ex. kompletterande 
utbildningar.  

 
Diagram 3.7 Antal studerande på eftergymnasial nivå med 
studiemedel, uppdelat på skolform, 2007–2009  
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Antalet studiemedelstagare i Sverige på efter-
gymnasial nivå har relativt väl följt utvecklingen 
av antalet studerande vid universitet och hög-
skolor. Antalet studiemedelstagare fördubblades 
nästan under 1990-talet och nådde sin hittills 
högsta nivå 2004. Antalet studiemedelstagare på 
högskolenivå ökade med hela 8 procent mellan 
2008 och 2009. Antalet studerande ökade även 
inom övriga skolformer på eftergymnasial nivå. 
Exempelvis har antalet studerande med studie-
medel inom kvalificerad yrkesutbildning och 
utbildningar som numera ingår i yrkeshögskolan 
mer än dubblerats sedan 2002.  

Andelen studerande på eftergymnasial nivå 
som var under 25 år uppgick till 55 procent. 
Antalet yngre studerande ökade särskilt mycket 
2009, vilket bl.a. beror på lågkonjunkturen och 
att stora ungdomskullar lämnade gymnasie-
skolan. 

Personer som studerar på eftergymnasial nivå 
kan som regel endast få studiemedel med den 
generella bidragsnivån. Fram till den 1 januari 
2011 kan dock studiemedel med den högre 
bidragsnivån lämnas till studerande vid 
eftergymnasiala utbildningar som leder fram till 
specialpedagogexamen, specialpedagogisk på-
byggnadsexamen eller en motsvarande äldre 
examen. Drygt 500 studerande fick under 2009 
det högre bidraget för sådana studier. Den totala 
utgiften för det högre studiebidraget till 
studerande på eftergymnasial nivå uppgick till 
drygt 12 miljoner kronor.  

Under 2009 var det totalt cirka 8 000 utländska 
medborgare som uppbar studiemedel för studier 
på eftergymnasial nivå, vilket är en ökning med 
drygt 6 procent jämfört med 2008. 

Den totala utgiften för studiebidrag till stude-
rande på eftergymnasial nivå uppgick under 2009 
till drygt 7,7 miljarder kronor, vilket är en 
ökning med cirka 700 miljoner kronor jämfört 
med tidigare år.3 

Studielån 
Av studiemedelstagare på eftergymnasial nivå 
hade under 2009 omkring 71 procent studielån, 
varav cirka 146 000 kvinnor och 100 000 män. 
Av dem valde 7 procent att ta lån för färre 
veckor än antalet veckor som studierna pågick. 

 
Diagram 3.8 Antal studerande på eftergymnasial nivå med 
studielån, 2007–2009  
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Tilläggslån 
Antalet studerande med tilläggslån har varit 
relativt konstant under en rad år. Under 2009 
fick drygt 18 500 personer tilläggslån för studier 
på eftergymnasial nivå i Sverige, vilket är en 
ökning med 600 personer jämfört med 2008. Av 
dessa var 62 procent kvinnor och 38 procent 
män. Utbetalt belopp var cirka 211 miljoner 
kronor. 

 

 
3 Beloppet inkluderar statlig ålderspensionsavgift och tilläggsbidrag för 

studerande med barn. 
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Diagram 3.9 Antal studerande på eftergymnasial nivå med 
tilläggslån, 2007–2009  
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Merkostnadslån 
Antalet stödtagare med merkostnadslån för t.ex. 
undervisningsavgifter, dubbel bosättning eller 
resor mellan hemorten och studieorten för 
studier i Sverige minskade 2009 för sjunde året i 
rad. Under året hade cirka 5 700 personer mer-
kostnadslån för studier på eftergymnasial nivå i 
Sverige. Av dessa var 67 procent kvinnor och 
33 procent män. Utbetalt belopp var 81 miljoner 
kronor.  

 
Diagram 3.10 Antal studerande på eftergymnasial nivå med 
merkostnadslån, 2007–2009 
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Studielitteratur till vissa högskolestuderande 

Högskolestuderande med synskada eller annat 
läshandikapp kan få låna studielitteratur genom 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Under 
2009 fick cirka 1 900 personer låna studie-
litteratur på detta sätt, varav 68 procent kvinnor 
och 32 procent män. Antalet personer som fick 
låna studielitteratur minskade med drygt 
4 procent jämfört med föregående år. Den 
genomsnittliga kostnaden per studerande under 

2009 var cirka 25 500 kronor, en ökning med 
drygt 1 800 kronor sedan 2008.  

Den totala utgiften för produktion av studie-
litteratur till vissa högskolestuderande uppgick 
till drygt 30 miljoner kronor. 

3.5.4 Studerande utomlands 

Det huvudsakliga stödet till studerande utom-
lands är studiemedel. Till unga studerande kan i 
vissa fall studiehjälp lämnas. 

Studiehjälp 

Studerande under 20 år kan i vissa fall få studie-
hjälp för gymnasiala studier utomlands, vilket 
cirka 950 unga studerande fick under 2009. 
Antalet har minskat något sedan 2008. Av dessa 
fick 247 personer inackorderingstillägg och ett 
fåtal personer fick extra tillägg eller ersättning 
för dagliga resor. 

Under 2009 var det 260 utländska medborgare 
som uppbar studiehjälp för studier utomlands.4 

Den totala utgiften för studiehjälp för studier 
utomlands uppgick till 9 miljoner kronor 2009, 
vilket är något högre än föregående år. 

Studiemedel 

Studiemedel kan lämnas för gymnasiala och 
eftergymnasiala studier utomlands. Rätten till 
studiemedel för studier på gymnasial nivå 
utomlands är dock mycket begränsad. Förutom 
ordinarie bidrag och lån kan även merkostnads-
lån för bl.a. undervisningsavgifter och resor 
lämnas. Under 2009 fick cirka 490 personer 
studiemedel för gymnasiala studier utomlands. 

Antalet utlandsstuderande i eftergymnasial 
utbildning uppgick till drygt 30 000 studerande 
per år under 1998–2002. Därefter minskade 
antalet och noteringen 2008 på 
27 600 studerande var den lägsta sedan 2002. 
Den nedåtgående trenden bröts under 2009 då 
cirka 29 400 personer, varav 60 procent kvinnor 

 
4 Siffran över antalet utländska medborgare som fick studiehjälp för 

studier utomlands är inte jämförbar med motsvarande siffra i budget-

propositionen för 2010. Detta på grund av ändrad utsökningsmetod. 
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och 40 procent män, fick studiemedel för efter-
gymnasiala studier utomlands. Cirka 6 procent 
av samtliga studerande med studiemedel på 
eftergymnasial nivå studerade således utomlands 
under 2009. 

 
Diagram 3.11 Antal studerande på gymnasial och efter-
gymnasial nivå utomlands med studiemedel, 2007–2009  
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Av det totala antalet studerande utomlands med 
studiemedel under 2009 läste drygt 98 procent 
på eftergymnasial nivå och knappt 2 procent på 
gymnasial nivå. Av de studerande på 
eftergymnasial nivå utgjorde gruppen s.k. free 
mover-studenter5 den största andelen med drygt 
63 procent. Gruppen studerande inom ramen för 
utbytesprogram utgjorde cirka 23 procent och 
gruppen som läste en icke akademisk språkkurs 
utgjorde knappt 14 procent. Antalet free mover-
studenter, studerande inom ramen för 
utbytesprogram och språkstuderande har ökat 
under 2009. Free mover-studenterna är dock den 
grupp som har ökat mest. Vidare har antalet 
studerande som läste icke-akademiska 
språkstudier ökat för första gången sedan studie-
stödsreformen 2001. De språkstuderande är 
dock fortfarande bara hälften så många som 
2002. En särskild grupp som har ökat stadigt är 
antalet läkarstuderande utomlands. Antalet har 
nästan fyrdubblats sedan 2002 då antalet 
läkarstuderande utomlands var cirka 
760 personer. Under 2009 uppgick antalet till 
cirka 2 900 personer. 

Cirka 65 procent av de utlandsstuderande på 
högskolenivå under 2009 studerade inom 
Europa. Cirka 12 procent av dessa studerande 
läste i ett nordiskt land, 50 procent inom övriga 

 
5 Studerande som på eget initiativ studerar utomlands utan stöd av något 

avtal mellan lärosäten. 

EU-länder och 3 procent i ett annat europeiskt 
land. Ingen större förändring har skett av den 
geografiska spridningen sedan 2008. 

 
Diagram 3.12 Studerande utomlands med studiemedel, 
fördelade efter världsdel, 2009  
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Under en rad år har antalet svenska studerande 
med studiemedel ökat i Asien, Nordamerika och 
Norden. Antalet har framför allt minskat i 
Oceanien. Det är fortfarande endast ett litet 
antal som väljer att studera i Afrika och 
Sydamerika. De länder som tar emot flest 
svenska studerande är Storbritannien, USA, 
Danmark, Spanien och Frankrike. Under 
perioden 2002–2009 har antalet svenska 
studerande ökat i Danmark. I Storbritannien och 
USA har antalet under samma period varit 
relativt konstant och i Spanien och Frankrike har 
antalet minskat. 

En geografisk skillnad kan noteras när det 
gäller utbytesstudier. Av de som studerade i 
Asien under 2009 studerade 40 procent på ett 
utbytesprogram, vilket kan jämföras med att 
endast en fjärdedel av det totala antalet utlands-
studerande läste på ett utbytesprogram. 
Förhållandet är det omvända när det gäller 
studier i Norden och Nordamerika – där är 
andelen utbytesstuderande lägre än 
genomsnittet.  

Det är främst yngre studiemedelstagare som 
väljer utlandsstudier. Av de utlandsstuderande på 
högskolenivå under 2009 var 65 procent under 
24 år och 97 procent under 34 år. 
Könsfördelningen bland utlandsstuderande är i 
princip samma som vid eftergymnasiala studier i 
Sverige, dvs. klart fler kvinnor än män. 

Under 2009 var det totalt cirka 460 utländska 
medborgare som fick studiemedel för studier 
utomlands, vilket är en ökning med cirka 
15 procent jämfört med tidigare år.  
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Utlandsstuderande är mer benägna att ta 
studielån än de som studerar i Sverige. I genom-
snitt lånar en utlandsstuderande totalt 
232 500 kronor under sin totala studietid, vilket 
är cirka 90 000 kronor mer än en studerande i 
Sverige i genomsnitt lånar. Av de som har 
studerat utomlands har 27 procent en studie-
skuld som överstiger 300 000 kronor och 
6 procent en skuld som överstiger 
500 000 kronor. 

Utlandsstuderande är den grupp som oftast 
tar merkostnadslån. Merkostnadslån till utlands-
studerande kan lämnas för resor, försäkring och 
undervisningsavgifter. Cirka 12 000 studerande 
fick under 2009 lån till undervisningsavgifter 
medan lån till resor och lån till försäkring 
lämnades till vardera 6 000 studerande. Utbetalt 
belopp för merkostnadslån till utlands-
studerande uppgick under 2009 till knappt 
425 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
cirka 48 miljoner kronor jämfört med 2008. 

Utgiften under 2009 för studiebidrag vid 
studier utomlands var cirka 564 miljoner kronor, 
vilket är en ökning jämfört med 2008.  

Som regeringen aviserade i budgetproposi-
tionen för 2010 (prop. 2009/10:1) finns det ett 
behov av att se över systemet med studiemedel 
för studier utomlands. I slutet av 2009 fattade 
regeringen beslut om att tillsätta en särskild 
utredare för att se över detta område, se avsnitt 
3.5.9. 

3.5.5 Studerande med barn 

För att underlätta för personer med barn att 
studera kan tilläggsbidrag lämnas. Bidraget 
lämnas som ett differentierat stöd beroende på 
antal barn. Under 2009 fick cirka 
80 000 studerande med studiemedel tilläggs-
bidrag, vilket är en ökning med 4 000 personer 
jämfört med 2008.  

 
 
 
 
 
 

Diagram 3.13 Antal studerande med tilläggsbidrag, 2007–
2009 
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Utbetalt belopp uppgick till 387 miljoner 
kronor, vilket är en ökning med 30 miljoner 
kronor jämfört med föregående år. Av det totala 
antalet kvinnor som hade studiemedel fick cirka 
25 procent tilläggsbidrag, medan motsvarande 
andel för männen var nära 8 procent.  

Andelen studerande med studiemedel på 
grundskole- och gymnasial nivå som fick 
tilläggsbidrag under 2009 var 53 respektive 
29 procent, medan andelen på eftergymnasial 
nivå var 13 procent. Av dem som studerade med 
det högre bidraget fick 63 procent tilläggsbidrag. 
Motsvarande andel för dem som studerade med 
det generella bidraget var 18 procent. Skillna-
derna i andelen med tilläggsbidrag kan främst 
förklaras av att det skiljer i ålder mellan de olika 
grupperna och att äldre studerande oftare har 
barn.  

3.5.6 Lånebenägenhet 

Antalet studerande som tog studielån i för-
hållande till antalet studerande med studiebidrag, 
dvs. lånebenägenheten, sjönk under 2009 för 
tionde året i rad. Lånebenägenheten för samtliga 
utbildningsnivåer var 67,5 procent under 2009 
jämfört med 68 procent 2008. Under 2009 bröts 
dock trenden med minskande lånebenägenhet 
bland studerande på grundskolenivå och 
gymnasial nivå samt utlandsstuderande. I dessa 
tre studerandegrupper ökade lånebenägenheten 
något jämfört med 2008. Samtidigt minskade 
lånebenägenheten för studerande på 
eftergymnasial nivå i Sverige med 1 procentenhet 
i förhållande till föregående år. 

Lånebenägenheten varierade inte enbart 
mellan studerande på olika studienivåer utan 
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även mellan olika åldersgrupper. De yngsta och 
de äldsta studiemedelstagarna var de som mest 
sällan valde att ta studielån. För ungdomar i 
åldrarna 20–24 år uppgick lånebenägenheten till 
66 procent under 2009. Mest lånade studerande i 
åldrarna 25–29 år, där 79 procent tog lån. Att 
andelen yngre studerande upp till 25 år har ökat 
under 2009 är en viktig förklaring till att låne-
benägenheten har minskat. 

 
Diagram 3.14 Studerandes lånebenägenhet i olika 
åldersgrupper, procent, 2009  
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Lånebenägenheten vid studier på grundskolenivå 
var 35 procent under 2009. Motsvarande andel 
för de som läser på gymnasial nivå var 
55 procent. Antalet studerande med studielån 
som även har tilläggslån och merkostnadslån 
ökade något under 2009.  

Lånebenägenheten vid studier på eftergymna-
sial nivå i Sverige minskade under 2009 med 
en procentenhet jämfört med föregående år. 
Andelen av de studerande med studielån på 
eftergymnasial nivå som även tog merkostnads-
lån var 2,6 procent, vilket är en liten minskning 
jämfört med tidigare år. Även andelen 
studerande med tilläggslån var något lägre än 
föregående år. I genomsnitt tog 8,3 procent av 
de studerande tilläggslån under 2009.  

 

Diagram 3.15 Studerandes lånebenägenhet i olika 
utbildningsnivåer, procent, 2009 
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Utlandsstuderande är mer benägna att ta lån än 
studerande inom andra utbildningsformer. 
Under 2009 var andelen utlandsstuderande som 
hade studielån cirka 82 procent. Bland de 
utlandsstuderande ökade lånebenägenheten 
något, inte minst vad gäller andelen studerande 
som tog merkostnadslån. Under 2009 hade 
49 procent av de utlandsstuderande mer-
kostnadslån, vilket är en ökning med 3 procent 
jämfört med föregående år. I genomsnitt lånade 
en utlandsstuderande totalt 232 500 kronor, 
vilket kan jämföras med att en studerande på 
eftergymnasial nivå i Sverige i genomsnitt lånade 
144 500 kronor. 

Bland studerande på grundskolenivå var låne-
benägenheten lägre för kvinnor än för män. 
Inom övriga nivåer fanns ingen sådan skillnad. 

3.5.7  Låntagare och den totala 
studieskulden 

Det totala antalet låntagare i de tre 
återbetalningssystemen uppgick till drygt 
1,4 miljoner vid utgången av 2009. Cirka 
178 000 personer hade lån i båda de två senaste 
återbetalningssystemen och cirka 4 000 personer 
hade lån i alla tre återbetalningssystemen.  

Antalet låntagare fortsatte att öka under 2009. 
Ökningen jämfört med 2008 var cirka 
14 000 personer.  

Återbetalningen av studielån ökade under 
2009. Jämfört med 2008 betalades det in cirka 
0,7 miljarder kronor mer till CSN, totalt 
12,3 miljarder kronor inklusive räntor och av-
gifter. Av dessa var cirka 1,3 miljarder kronor 
extra inbetalningar, dvs. sådana inbetalningar 
som låntagarna har betalat utöver åter-
betalningsplan. Denna typ av inbetalningar 
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ökade med 23 procent jämfört med 2008. 
Trenden att inbetalningarna överstiger nyut-
låningen fortsätter eftersom nyutlåningen under 
2009 var 11,6 miljarder kronor. Att in-
betalningarna överstiger utbetalningarna kan ge 
sken av att lånesystemet är i balans, men så är 
inte fallet med anledning av att riksdagen årligen 
anvisar ett anslag för räntor på CSN:s lån hos 
Riksgäldskontoret. Belastningen på detta anslag 
var 5,2 miljarder kronor under 2009.  

Den totala studieskulden ökade under 2009 
från 180 till 183 miljarder kronor. Ökningen 
beror på att antalet personer med annuitetslån 
stiger för varje år, vilket ger effekter på den 
totala studieskulden. 

Av den totala utestående fordran6 på cirka 
183 miljarder kronor 2009 bedömer CSN att 
cirka 25 miljarder kronor, eller cirka 14 procent, 
utgörs av osäkra fordringar.  

 
Diagram 3.16 Osäkra fordringar fördelat på lånetyp och 
återkrav, miljarder kronor, 2007–2009 
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Lånetypen studielån, dvs. lån som tagits mellan 
1989 och 2001, står med cirka 19 miljarder 
kronor för den största osäkerheten. Risken för 
framtida avskrivningar är störst inom detta 
lånesystem. De beräknade osäkra fordringarna 
har under 2009 minskat med 2,5 miljarder 
kronor. Beräkningen av osäkerheten i CSN:s 
lånefordringar görs utifrån tre värderings-
principer: reservation utifrån de personer som 
missköter sina betalningar, reservation utifrån de 
trygghetsregler som finns vid återbetalning och 
reservation utifrån framtida förluster på grund av 
dödsfall. Den minskning av den osäkra fordran 

 
6 Den totala utestående fordran består av den totala studieskulden och 

den totala återkravsfordran. 

som skett beror till största delen på en teknisk 
förändring av de beräkningsmodeller som CSN 
använder. De osäkra fordringar som beror på 
personer som missköter sina betalningar uppgick 
till 5,3 miljarder kronor under 2009, vilket är en 
ökning med 0,2 miljarder kronor sedan 2008. De 
osäkra fordringar som kan härledas till de 
trygghetsregler som finns uppgick till 
16,3 miljarder kronor under 2009, vilket är en 
minskning med 0,5 miljarder kronor sedan 2008. 
De osäkra fordringar som avser beräknade 
framtida dödsfall uppgick till 3,2 miljarder 
kronor under 2009, vilket är en minskning med 
2,1 miljarder kronor sedan 2008. Minskningen 
kan främst härledas till lånetypen annuitetslån 
där den nya beräkningsmodellen har slagit 
igenom mest. 

Antalet personer som CSN saknade adresser 
till uppgick vid slutet av 2009 till 18 200. Detta är 
en minskning med 2 050 personer jämfört med 
vid ingången av 2009.  

I syfte att effektivisera återbetalningen av 
studielån har riksdagen med anledning av 
regeringens förslag i propositionen Rättvist och 
effektivt – förändringar i studiestödssystemet 
beslutat att CSN fr.o.m. den 1 juli 2010 ska få 
möjlighet att säga upp studielån till omedelbar 
betalning om låntagare trots påminnelser och 
krav inte har betalat årsbeloppet eller avgifterna 
(prop. 2009/10:141, bet. 2009/10:UbU18, rskr. 
2009/10:290). Regeringen har dessutom tillsatt 
en särskild utredare som har i uppdrag att bl.a. 
föreslå förändringar i de regelverk som styr 
CSN:s fordringshantering, se avsnitt 3.5.9.  

Nedsättning av årsbelopp  

En person kan ansöka om att få det belopp som 
han eller hon ska betala tillbaka under året ned-
satt. Det finns tre huvudsakliga skäl till att en 
återbetalare får nedsatt årsbelopp: nedsättning på 
grund av låg inkomst, nedsättning på grund av 
studier och nedsättning med hänsyn till 
synnerliga skäl. Trenden från de senaste åren 
som har inneburit att färre personer får beslut 
om nedsättning har brutits. Under 2009 fick 
nästan 207 000 personer beslut om nedsättning, 
vilket var 4 000 fler än under 2008. Värdet av 
nedsättningarna är 1,3 miljarder kronor.   
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Återbetalare med krav hos Kronofogdemyndig-
heten 

I slutet av 2009 hade cirka 94 000 personer krav 
på återbetalning av studiestöd som överförts till 
Kronofogdemyndigheten, en ökning med 
3 000 personer jämfört med 2008. Antalet per-
soner med krav hos Kronofogdemyndigheten 
fortsätter att öka bland de återbetalningsskyldiga 
med annuitetslån. Däremot kan skönjas en 
minskning av antalet återbetalningsskyldiga med 
krav för lånetyperna studiemedel och studielån.  

Den ackumulerade fordran hos Kronofogde-
myndigheten uppgick vid årets slut till cirka 
771 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
3 procent jämfört med 2008. Andelen av alla 
återbetalningsskyldiga låntagare som hade en 
skuld hos Kronofogdemyndigheten har legat på 
ungefär samma nivå de senaste tre åren och upp-
gick 2009 till cirka 7,6 procent, vilket motsvarar 
cirka 93 600 personer.  

Utlandsbosatta återbetalare 

Cirka 60 000 återbetalare var under 2009 bosatta 
utomlands, vilket är en ökning med cirka 
2 000 låntagare jämfört med 2008. Den totala 
fordran för de tre återbetalningssystemen när det 
gäller utlandsbosatta återbetalare uppgick vid 
slutet av 2009 till 13 miljarder kronor. Av detta 
belopp avsåg 4,2 miljarder kronor, eller cirka 
32 procent, osäkra fordringar. Av det årsbelopp 
som för 2009 debiterades de återbetalare som var 
bosatta utomlands betalades 72 procent in. Mot-
svarande andel för bosatta i Sverige var 
94 procent.  

CSN har under 2009 fortsatt att prioritera 
kravhanteringen utomlands. Inkassoverksam-
heten har resulterat i att 9 800 ärenden har 
skickats till Intrum Justitia, vilket är en ökning 
med 1 procent jämfört med 2008. Av dessa 
ärenden har återbetalare i 2 600 ärenden betalat 
hela beloppet och delar av beloppet i 
1 200 ärenden. Totalt har cirka 25,7 miljoner 
kronor inbetalats under 2009, vilket är en ökning 
med drygt 2 miljoner kronor eller 9 procent 
jämfört med 2008.  

Arbetet med att vidta rättsliga åtgärder i 
Norge, Danmark och Finland har fortsatt under 
2009 och även utvidgats till fler länder. Dessa 
rättsliga åtgärder har resulterat i att 1,3 miljoner 
kronor har betalats in till CSN. 

CSN har under 2009 i samarbete med Intrum 
Justitia påbörjat delgivning i bl.a. Norden, USA, 
Holland och Australien. På grund av lag-
stiftningen i Storbritannien och Tyskland saknar 
myndigheten möjligheter till delgivning i dessa 
två länder. I dessa länder undersöker CSN om 
andra åtgärder kan användas. Ett syfte med 
delgivningen är att åstadkomma preskriptions-
avbrott och därigenom förhindra att skulder pre-
skriberas. I Norden har det genomförts 
180 delgivningar, varav 90 procent resulterade i 
lyckade delgivningar. I USA har det genomförts 
120 delgivningar med lyckat resultat i 36 procent 
av fallen.  

Avskrivningar 

Avskrivning av lån kan ske främst på grund av 
åldersregler, dödsfall, behörighetsgivande stu-
dier, sjukdom eller synnerliga skäl. Dessutom 
skriver CSN av skulder som vid ett årsskifte är 
100 kronor eller  lägre vilket redovisas som små 
belopp i diagram 3.17.   
 
Diagram 3.17 Avskrivningsärendens fördelning på skäl, 
2007–2009 
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Under 2009 har 68 000 låntagare fått sina skulder 
helt eller delvis avskrivna, vilket är en minskning 
med 3 000 personer jämfört med 2008. Det 
totala avskrivna beloppet har dock ökat från 
cirka 646 miljoner kronor 2008 till cirka 
812 miljoner kronor 2009. 

3.5.8 Studiestödsadministration 

Centrala studiestödsnämnden 

CSN:s verksamhet finansieras dels med ett för-
valtningsanslag, dels med inbetalda administra-
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tiva avgifter. Kostnaderna uppgick under 2009 
till 802 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
48 miljoner kronor jämfört med 2008. Av 
intäkterna som totalt uppgick till 817 miljoner 
kronor bestod drygt 50 procent av anslag 
(409 miljoner kronor) och knappt 50 procent av 
intäkterna av avgifter (404 miljoner kronor). 
Resterande intäkter bestod av finansiella intäkter 
och intäkter av bidrag. Inbetalda avgifter bestod 
främst av expeditionsavgifter, uppläggningsav-
gifter och påminnelseavgifter. 

Ärendehantering 
Under 2009 har inflödet av ansökningar ökat 
relativt kraftigt främst vad avser studiemedel. 
Denna typ av ansökningar har ökat med 
13 procent jämfört med 2008. Inom studie-
medelsverksamheten fattades 1 052 000 beslut, 
vilket är en ökning med 134 000 beslut jämfört 
med 2008. Den ökade ärendevolymen kan 
förklaras med de satsningar på fler utbildnings-
platser som regeringen har initierat det senaste 
året, det ökade antalet sökande på grund av den 
ekonomiska krisen och de stora 
ungdomskullarna som har lämnat gymnasie-
skolan.  

Handläggningstiderna vad gäller studiemedel 
har under 2009 försämrats något jämfört med 
tidigare år. Detta kan förklaras av den ökade 
ärendevolymen, men också av CSN:s 
prioritering av kvalitetshöjande åtgärder. 

 
Tabell 3.5 CSN:s genomsnittliga handläggningstider, 2007–
2009 1 
Antal dagar 

Verksamhet 2007 2008 2009 

Extra tillägg 26 30 27 

Inackorderingstillägg 21 21 21 

Studiemedel 11 11 13 

Studiemedel, utland 29 27 28 

Källa: CSN. 
1 Uppgiften avser den tid som går från det att ärendet kommer in till myndigheten 
och till dess att beslutet har expedierats (kompletteringstid ingår). 

Tillgänglighet och service 
Under 2009 har antalet kunder som vill komma i 
kontakt med CSN per telefon ökat kraftigt. Det 
ökade trycket på telefon har lett till att myn-
digheten inte har lyckats behålla den höga 
servicenivån från 2008. Den ökning som skett 
beror främst på att det totala antalet studerande 
har ökat. 

 

Tabell 3.6 Nyckeltal för CSN:s service och information, 
2007–2009 
Tusental och procent, avrundat 

Verksamhet 2007 2008 2009 

Antal inkomna samtal 1 620 1 560 1 760 

Antal telefonsamtal 
begär personlig service  

   
1 400 

  
1 300 

  
1 500 

- varav antal besvarade tele-
fonsamtal 

   
1 320 

  
1 300 

  
1 400 

- andel besvarade samtal inom 
3 minuter 

76 80 70 

Antal besök webbplats 11 500 12 000 12 400 

Antal besök Mina sidor 4 400 4 500 4 700 

Antal besök talsvar 300 200 200 

Källa: CSN. 

Kvalitetsutveckling 
CSN har fortsatt sitt arbete med att förbättra 
kvaliteten i ärendehanteringen.  

Även under 2009 har CSN genomfört 
kvalitetsgranskningar inom områdena studie-
hjälp, studiemedel, återbetalning och kund-
service. CSN bedömer rättssäkerheten och 
kvaliteten i handläggningen utifrån att besluten 
är korrekta, att handläggningen är studiestöds-
rättsligt och förvaltningsrättsligt korrekt samt 
att kontor och enheter gör enhetliga 
bedömningar.  

Granskningarna visar att kvaliteten och 
rättssäkerheten i handläggningen vad avser 
studiehjälp och återbetalning är hög. Vad gäller 
studiemedel har kvaliteten och rättssäkerheten 
förbättrats jämfört med föregående år. Som en 
del av granskningen av kvaliteten i kundservice 
har CSN fortsatt att granska e-brevsvar utifrån 
såväl studiestödsrättsliga och förvaltningsrätts-
liga bestämmelser som språkliga riktlinjer. 
CSN:s granskning visar att det fortfarande finns 
en förbättringspotential vid hanteringen av e-
brevsvaren.  

Felaktiga utbetalningar 
Regeringens mål med CSN:s arbete mot 
felaktiga utbetalningar är att CSN ska säkerställa 
att utbetalningar från studiestödssystemet 
endast sker till den som är berättigad stöd från 
systemet. Under 2009 har CSN:s arbete med att 
förhindra felaktiga utbetalningar fortsatt. Ytter-
ligare åtgärder har vidtagits både inom 
studiehjälpen och inom studiemedlet.  

CSN har under 2009 fortsatt att kontrollera i 
vilken utsträckning utbetalningar till studerande 
vid universitet och högskolor har varit felaktiga. 
CSN uppskattar att studiemedel betalas ut 
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felaktigt på grund av avbrutna studier till 
10 000 högskolestuderande per år, vilket be-
räknas motsvara cirka 120 miljoner kronor. Ett 
effektivt verktyg för att hitta och återkräva 
felaktiga utbetalningar på grund av studieavbrott 
är enligt CSN att kontrollera de högskole-
studerandes registreringar i lärosätenas och 
CSN:s gemensamma studieadministrativa 
system Ladok. CSN planerar att under hösten 
2010 och 2011 införa manuella efterkontroller 
för att identifiera de studerande som avbryter 
sina studier utan att meddela högskolan eller 
CSN och återkräva dessa studerande på det 
studiemedel som har betalats ut felaktigt.   

Risken för felaktiga utbetalningar har minskat 
vad avser studiehjälpen. Genom att delar av 
ändringshanteringen vid otillåten frånvaro utförs 
maskinellt i stället för manuellt kan beslut om 
studiehjälp ändras snabbare och felaktiga ut-
betalningar kan därmed stoppas tidigare.  

CSN har under 2009 fortsatt att på ett 
systematiskt sätt identifiera och kontrollera 
ärenden där bidragsbrott kan ha förekommit. 
Dessa kontroller har lett till att CSN kunnat 
förhindra felaktiga utbetalningar eller återkräva 
studiemedel för 90 personer, företrädesvis 
utlandsstuderande, till ett belopp av 8 miljoner 
kronor. Dessa 90 personer har även polisanmälts 
i enlighet med bidragsbrottslagen (2007:612). 

Under 2008 gav regeringen Statskontoret i 
uppdrag att granska CSN:s kontrollarbete när 
det gäller felaktiga utbetalningar. Statskontorets 
överlämnade sin rapport Rätt men ändå fel – en 
granskning av Centrala studiestödsnämndens 
arbete med att förhindra felaktiga utbetalningar 
(2009:8) till regeringen i april 2009. Stats-
kontorets granskning visar bl.a. att många 
utbildningsanordnare underrapporterar, dvs. inte 
rapporterar frånvaro och kursavbrott m.m., och 
att det ofta tar lång tid att rapportera in olika 
händelser till CSN. Detta kan enligt 
Statskontoret bl.a. bero på att drivkraften för 
den enskilda studerande att anmäla t.ex. 
kursavbrott är svag och att incitamenten för 
utbildningsanordnaren att rapportera kurs-
avbrott, låg studieaktivitet m.m. till CSN också 
är svaga. Mot bakgrund av bl.a. Statskontorets 
rapport gav regeringen i juli 2010 i uppdrag till 
CSN att vidta åtgärder för att förbättra 
informationen till studerande om bestämmel-
serna inom studiemedelssystemet vad gäller den 
tid som studiemedel kan lämnas för. Uppdraget 

ska genomföras i nära samarbete med universitet 
och högskolor (U2010/4018/SV). 

CSN fick i regleringsbrevet för 2009 
(U2009/7242/SAM) i uppdrag att redovisa vilka 
insatser som myndigheten har vidtagit och som 
planeras mot bakgrund av Statskontorets 
rapport Rätt men ändå fel och Statskontorets 
rapport Återkrav vid felaktiga utbetalningar – 
Försäkringskassans och CSN:s hantering av 
återkravsfordringar (2008:12). CSN:s redo-
visning av uppdraget lämnades till regeringen i 
juli 2010. Av rapporteringen kan utläsas att CSN 
har vidtagit flera olika åtgärder. Under 2010 har 
myndigheten bl.a. genomfört ett omfattande 
kontrollarbete gentemot högskolestuderande i 
Sverige. Vidare har myndigheten förtydligat och 
förenklat anvisningarna för gymnasieskolornas 
närvarorapportering av elever. 

Överklagandenämnden för studiestöd 

Under 2009 uppgick utgifterna för ÖKS verk-
samhet till drygt 9 miljoner kronor. ÖKS hante-
rade under året cirka 5 130 ärenden, en ökning 
med cirka 610 ärenden jämfört med föregående 
år. Inkomna ärenden till ÖKS ökade under året 
med cirka 12 procent jämfört med 2008. 

Under 2009 avgjordes 78 procent av alla ären-
den inom fyra veckor och 97 procent inom nio 
veckor. Samtliga ärenden avgjordes inom sex 
månader. Nämnden biföll cirka 7 procent av det 
totala antalet inkomna ärenden. Nämndens 
beslut i enskilda ärenden har haft betydelse för 
regeltillämpning och den praxis som finns 
utvecklad hos CSN.  

Tillgängligheten hos nämnden har under året 
varit god. Nämndens kansli har telefontid under 
hela arbetsdagen och några svårigheter för 
allmänheten att komma i kontakt med nämnden 
har inte framkommit.  

3.5.9 Utredningen om ett rättvisare och 
enklare studiemedelssystem för 
utlandsstudier i en globaliserad 
värld 

Studiestödssystemet som helhet påverkas i hög 
grad av internationella faktorer, och be-
stämmelserna inom systemet måste 
kontinuerligt anpassas till ett alltmer globaliserat 
samhälle. Det är av stor betydelse att studie-
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stödssystemet fungerar effektivt vid utlands-
studier och att utlandsstudier underlättas.  Det 
är också viktigt att regeringens politik när det 
gäller studerandemobilitet, internationalisering 
och kvalitet tydligt kommer till uttryck i be-
stämmelserna om studiemedel vid studier 
utomlands. Regeringen har därför tillsatt en 
särskild utredare som ska se över hur systemet 
för studiemedel vid studier utomlands kan för-
enklas, förbättras och effektiviseras i syfte att 
öka den internationella rörligheten bland 
studerande (dir. 2009:124 och dir. 2010:59).  

De nuvarande reglerna för studiemedel vid 
studier utomlands infördes 1989 och är i allt 
väsentligt oförändrade. Den utveckling som har 
skett sedan dess har inte avspeglats i an-
passningar av studiemedelssystemet. Studie-
medelssystemet bör så långt som möjligt vara 
effektivt, sammanhållet, flexibelt och rättssäkert 
och samtidigt enhetligt och överblickbart för 
den enskilde. 

Mot denna bakgrund ska utredaren bl.a. 

- föreslå hur systemet för studiemedel vid 
studier utomlands ska utformas i syfte att 
kunna hantera komplexa situationer på ett 
rättvist sätt och i större utsträckning främja 
studerandes rörlighet, 

- utreda de nuvarande reglerna och tillämp-
ningen för rätten till studiemedel för 
gymnasiala studier utomlands, 

- analysera de krav som i dag ställs på 
utländska utbildningar för att studiemedel 
ska kunna lämnas mot bakgrund av att 
utlandsstudierna ska hålla hög kvalitet samt 
beakta EU-rättsliga principer om fri 
rörlighet och likabehandling, 

- analysera och vid behov föreslå alternativa 
modeller och metoder för fastställande av 
studiemedelsbeloppen vid studier utom-
lands, och 

- föreslå förändringar i de regelverk som styr 
CSN:s fordringshantering i syfte att 
effektivisera återbetalningen, främst vad 
avser låntagare bosatta utomlands, och att 
säkerställa att studielån återbetalas i så hög 
utsträckning som möjligt. 

Utredaren ska slutredovisa sitt uppdrag den 
30 november 2010. Delbetänkandet Förbättrad 
återbetalning av studieskulder (SOU 2010:54) 
med förslag till förändringar i de regelverk som 
styr CSN:s fordringshantering överlämnades till 

regeringen den 11 augusti 2010. Betänkandet 
remissbehandlas för närvarande och regeringen 
avser att återkomma till riksdagen i denna fråga. 

3.6 Analys och slutsatser 

3.6.1 Unga studerande på gymnasial nivå 
i Sverige 

Under 2009 ökade antalet studerande med 
studiehjälp endast marginellt och den långvariga 
ökning som setts under tidigare år har därmed 
planat ut. Antalet studerande med studiehjälp är 
starkt förknippat med befolkningsutvecklingen i 
åldrarna 16–20 år, eftersom nästan samtliga 
studerande som avslutar grundskolan går vidare 
till gymnasieskolan. Under 2010 och de 
närmaste åren framöver förväntas antalet 
personer i åldrarna 16–18 år minska, vilket även 
kommer att påverka det totala antalet studerande 
med studiehjälp. 

Antalet elever vid de fristående gymnasie-
skolorna blir allt fler och elevantalet vid de 
kommunala gymnasieskolorna allt färre. Det 
påverkar efterfrågan på inackorderingstillägg, 
eftersom de fristående skolorna i högre grad inte 
är belägna på den studerandes hemort. Detta 
tillsammans med befolkningsutvecklingen kan 
förklara ökningen av antalet studerande med 
inackorderingstillägg. Ökningen av antalet stud-
erande som får extra tillägg kan förklaras av 
befolkningsutvecklingen, den försämrade kon-
junkturen och den ökade invandringen av 
ungdomar som kommer till Sverige utan 
föräldrar. Som nämnts tidigare förväntas antalet 
personer i åldrarna 16–18 år minska under 2010 
och åren därefter. En minskning även av antalet 
studerande som får inackorderingstillägg och 
extra tillägg framöver kan därför väntas.  

Ökningen av antalet studerande som får 
studiehjälpen indragen på grund av olovlig 
frånvaro kan till stor del förklaras av att skolorna 
i större utsträckning har rapporterat detta till 
CSN. Regeringen ser positivt på att skolor i 
större utsträckning har rapporterat olovlig 
frånvaro men anser att ytterligare förbättringar 
behövs. Regeringen anser att frågan om 
indragning av studiehjälp vid olovlig frånvaro 
behöver ses över och att detta ska göras inom 
ramen för den planerade översynen av studie-
hjälpssystemet, se avsnitt 3.8.  
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3.6.2 Vuxna studerande 

Under 2009 ökade antalet vuxna studerande med 
studiemedel på samtliga utbildningsnivåer med 
cirka 40 000 personer jämfört med 2008. 
Antalsmässigt har flest studiemedelstagare till-
kommit på eftergymnasial nivå. Procentuellt har 
dock antalet studerande ökat mest på gymnasial 
nivå. Den ökade efterfrågan på utbildning beror 
främst på konjunkturläget under 2009 med 
stigande arbetslöshet som följd. För att möta 
den ökade efterfrågan har regeringen skapat fler 
utbildningsplatser under året, bl.a. genom den 
tillfälliga satsningen på yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning (yrkesvux) och på högskolorna. 
När det gäller antalet studiemedelstagare på 
eftergymnasial nivå kan ökningen även förklaras 
av den demografiska utvecklingen. Ungdoms-
kullarna har blivit större och framför allt ökade 
antalet 19-åringar. Denna årskull var den enskilt 
största åldersgruppen bland dem som under 
2009 för första gången började studera på 
universitet eller högskola.  

Studiemedel är ett viktigt verktyg för att öka 
deltagande i och bredda rekryteringen till 
utbildning. Dessutom är studiestödet en viktig 
faktor för att möjliggöra omställning i 
arbetslivet, vilket avspeglas i det ökade antalet 
vuxna studerande med studiemedel. Trenden 
med ökande antal studerande bedöms hålla i sig 
under 2010. Målen för studiestödet är bl.a. att 
verka rekryterande och därmed bidra till ett högt 
deltagande i utbildning samt att utjämna 
skillnader mellan individer och grupper i 
befolkningen och i och med det bidra till ökad 
social rättvisa. Regeringen bedömer att 
studiestödet har bidragit till dessa mål. 

Antalet studerande med studiemedel med det 
högre studiebidraget ökade med 13 procent 
under 2009. Ökningen har främst skett bland 
studerande på gymnasial nivå. Ökningen beror 
dels på konjunkturläget under 2009, dels på att 
en ny grupp kan få sådant studiemedel tillfälligt 
under 2009 och 2010. Denna grupp utgörs av 
arbetslösa över 25 år som redan har en fullföljd 
gymnasieutbildning och som läser inom 
yrkesvux. Under 2009 fick 1 600 personer 
studiemedel med den högre bidragsnivån utifrån 
de tillfälliga bestämmelserna. Några generella 
slutsatser om betydelsen av den nya kvot-
gruppen är dock svåra att dra. Detta hänger 
samman med att studerande över 25 år på 
yrkesvux även har kunnat få studiemedel med 

den högre bidragsnivån enligt bestämmelserna 
om tidigare icke fullständig gymnasieutbildning. 
Hur många personer som fick den högre 
bidragsnivån för yrkesvux utifrån de ordinarie 
bestämmelserna går dock inte att utläsa ur 
befintlig statistik. 

3.6.3 Studerande utomlands 

Svenska studerandes internationella erfarenhet 
kan hjälpa Sverige att hävda sig som 
kunskapsnation i en allt mer globaliserad värld. 
Sverige har i jämförelse med de flesta andra 
länder ett generöst system för finansiering av 
studier utomlands. Detta bidrar till att Sverige 
har en hög andel studerande som förlägger delar 
av eller hela sin utbildning utomlands. Trots 
detta har antalet utlandsstuderande med 
studiemedel minskat under ett antal år. Den 
nedåtgående trenden bröts dock under 2009 och 
antalet utlandsstuderande ökade med cirka 
1 800 personer. Det ökade antalet beror 
sannolikt på demografiska förändringar och att 
det är fler som studerar när det är lågkonjunktur. 
Enligt CSN:s prognos för våren 2010 fortsätter 
antalet utlandsstuderande att öka något. 

En ökning skedde under 2009 för hela 
studerandegruppen, dvs. för utbytesstuderande, 
s.k. free mover-studenter och språkstuderande. 
Antalsmässigt var ökningen störst för free 
mover-studenter. Detta kan bl.a. bero på att 
ökningen av antalet läkarstuderande utomlands 
fortsätter. Anledningen är att det är ett fortsatt 
högt sökandetryck till läkarprogrammen i 
Sverige, trots att antalet platser har utökats. 
Vidare ökade antalet språkstuderande för första 
gången sedan studiestödsreformen 2001. Trots 
denna ökning är antalet språkstuderande 
fortfarande bara hälften av vad det var 2002. 
Minskningen beror sannolikt till stor del på att 
gränsen för hur länge studiemedel kan lämnas 
skärptes i och med studiestödsreformen 2001. 
Utlandsstuderande anger i större utsträckning än 
studerande i Sverige att de med hänsyn till 
reglerna om begränsning av antal studiemedels-
veckor planerar sina studier mer noggrant.  

3.6.4 Lånebenägenhet 

Den långsiktiga minskningen av lånebenägen-
heten kan bl.a. förklaras av att de studerande 
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efter studiestödsreformen 2001 gör en mer 
rationell bedömning av kostnaderna för lånet. 
Även möjligheten till alternativa försörjnings-
källor påverkar valet av att ta studielån eller inte. 
Att lånebenägenheten fortsatte att minska under 
2008 och 2009 beror till stor del på att andelen 
yngre studerande ökade. Yngre studerande, dvs. 
ungdomar i åldrarna 20–25 år, väljer relativt ofta 
att inte ta några studielån. Detta kan delvis 
förklaras av att föräldrarna bidrar ekonomiskt till 
den studerandes uppehälle under studietiden. En 
relativt hög andel av de studerande som enbart 
mottog bidragsdelen inom studiemedlet hade 
dessutom inkomst från arbete som en alternativ 
försörjningskälla.  

3.6.5 Låntagare och den totala 
studieskulden 

Drygt 1,4 miljoner personer i Sverige har i dag 
en studieskuld. Detta motsvarar ungefär en 
fjärdedel av befolkningen mellan 20 och 65 år. 
Den relativt stora ökningen av antalet låntagare 
under 2009 jämfört med föregående år beror dels 
på att de tillkommande låntagarna under 2009 
var fler än de som antingen har slutbetalat sina 
lån eller fått dem avskrivna, dels på det senaste 
årets tillskott av nya utbildningsplatser till följd 
av lågkonjunkturen. Även ökningen av antalet 
personer som fick nedsättning av årsbeloppet 
kan sannolikt förklaras som en effekt av 
lågkonjunkturen. Detta märks genom att fler 
som är återbetalningsskyldiga har valt att återgå 
till studier och att fler av dem har fått en lägre 
inkomst. 

Ökningen av det skuldbelopp som avskrevs 
under 2009 uppgick till 166 miljoner kronor och 
kan främst förklaras av att CSN gjorde ett riktat 
utskick till de låntagare med lånetypen studie-
medel som hade eller hade haft nedsättning av 
återbetalningen tills vidare. I utskicket 
informerades dessa dels om att nedsättning tills 
vidare skulle upphöra vid årsskiftet 2009/2010 
och att det i stället skulle gå att ansöka om 
nedsättning årsvis, dels att låntagare med en 
mycket låg inkomst på grund av långvarig 
sjukdom kan ha rätt till avskrivning. Detta 
resulterade i ett ökat antal ansökningar om 
avskrivning och ett ökat antal bifallsbeslut. Av 
den totala ökningen på 166 miljoner kronor 
avsåg 134 miljoner kronor avskrivning av lån 
tagna före 1989. 

Utgångspunkten för återbetalningssystemen är 
att samtliga låntagare ska betala tillbaka sina 
skulder. Tendensen att allt fler återbetalar sina 
lån och ökningen av inbetalda beloppen 
fortsätter, vilket är en indikation på att låne-
systemet i stort sett fungerar. Däremot finns det 
allvarliga brister i lånesystemet vad avser de som 
är bosatta utomlands. Låntagare bosatta 
utomlands återbetalar i betydligt mindre 
omfattning än låntagare bosatta i Sverige. Av det 
totala belopp som under 2009 debiterades 
låntagare bosatta utomlands inbetalades endast 
72 procent. Över en tredjedel av den totala 
fordran för dessa låntagare bedöms vidare som 
osäker. Regeringen har vidtagit vissa åtgärder 
som ett försök att komma tillrätta med dessa 
problem men fortfarande återstår mycket arbete. 
Regeringen kommer att fortsätta att arbeta 
målinriktat med detta och följa utvecklingen 
noga. 

3.6.6 Studiestödsadministration 

Under 2009 präglades CSN:s verksamhet av 
lågkonjunkturen. Fler personer har påbörjat 
studier, vilket har medfört en markant 
tillströmning av ärenden till myndigheten. Detta 
har lett till att handläggningstider och service-
tider har ökat men myndigheten visar ändå upp 
tider på en tillfredsställande nivå.  

CSN:s interna granskning av kvaliteten visar 
att myndighetens fleråriga arbete med att för-
bättra kvaliteten i ärendehanteringen har fortsatt 
att ge resultat. Regeringen anser att kvalitets-
arbetet är av stor vikt och måste fortgå.  

Under 2009 har CSN fortsatt att prioritera 
kravverksamheten utomlands. Myndigheten 
prövar olika metoder för att förbättra resultatet 
av denna verksamhet. Regeringen ser positivt på 
detta arbete och anser att det är viktigt att det 
intensifieras.  

CSN har under 2009 arbetat målinriktat med 
att säkerställa att utbetalningar från studiestöds-
systemet endast sker till den som är berättigad 
till stöd från detta system och de felaktiga 
utbetalningarna har minskat. Regeringen ser 
positivt på det målinriktade arbetet och anser att 
det är viktigt att det fortsätter med samma 
intensitet.  

ÖKS har under året nått ett bra resultat vad 
gäller hanteringen av överklaganden. Trots en 
relativt stor volymökning av ärenden under 2009 
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har myndighetens handläggningstider varit 
mycket tillfredsställande. 

3.7 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte lämnat någon effektivi-
tetsrapport eller revisionsberättelse med invänd-
ningar inom detta område under 2009. Under 
2008 lämnade dock Riksrevisionen en gransk-
ningsrapport som behandlas nedan. 

 
RiR 2008:31 Svenska trygghetssystem utomlands. 
Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och 
fordringshantering 
Riksrevisionen har granskat om Försäkrings-
kassans och CSN:s utbetalningar och hantering 
av fordringar fungerar för utlandsbosatta. Rege-
ringens insatser inom området har också 
granskats. 

Riksrevisionen menade bl.a. att regeringen 
inte i tillräcklig grad har uppmärksammat CSN:s 
fordringshantering när det gäller utlandsboende. 
CSN rekommenderades att genomföra för-
ändringar i syfte att minska risken för felaktiga 
utbetalningar vid utlandsstudier. Vidare 
rekommenderades regeringen att styra och följa 
upp myndigheternas fordringsverksamhet i 
utlandet och att överväga förändringar i de 
regelverk som styr CSN:s fordringshantering, 
till exempel genom att ge CSN möjlighet att 
återkräva ett lån om det inte återbetalas korrekt. 

CSN rekommenderades också att genomföra 
förändringar i syfte att minska risken för fel-
aktiga utbetalningar vid utlandsstudier. 
 
Efter granskningen 
Mot bakgrund av riksrevisionens rapport gav 
riksdagen i maj 2009 regeringen tillkänna att 
regeringen måste utveckla sin styrning och 
uppföljning av Försäkringskassans och CSN:s 
utbetalnings- och fordringsverksamhet utom-
lands. Regeringen fick också i uppdrag att se 
över de regelverk som styr myndigheternas 
fordringshantering utomlands för att 
effektivisera verksamheten och göra den mer 
rättssäker (bet. 2008/09:SfU11, rskr. 
2008/09:241). 

Regeringen beslutade i december 2009 att 
tillkalla en särskild utredare som ska se över 
systemet med studiemedel för studier utomlands 
(dir. 2009:124 och dir. 2010:59). I uppdraget 

ingick även att föreslå förändringar i de regelverk 
som styr CSN:s fordringshantering. Syftet med 
denna del av uppdraget var att effektivisera 
återbetalningen, främst vad avser låntagare 
bosatta utomlands, och att säkerställa att 
studielån återbetalas i så hög utsträckning som 
möjligt. Utredaren skulle bl.a. utreda om en 
skuldförbindelse kan åstadkomma en förbättrad 
skuldsäkring av studieskulden och föreslå hur en 
sådan kan genomföras. Vidare skulle utredaren 
se över hur en skyldighet för den enskilde att 
lämna giltig adress till CSN kan införas och vilka 
sanktioner som kan vara lämpliga om 
skyldigheten inte uppfylls. Ett delbetänkande i 
denna del överlämnades till regeringen den 11 
augusti 2010 (SOU 2010:54). Betänkandet 
remissbehandlas för närvarande och regeringen 
avser att återkomma till riksdagen i denna fråga. 

Med anledning av regeringens förslag i 
propositionen Rättvist och effektivt – 
förändringar i studiestödssystemet har riksdagen 
beslutat att CSN ska ges en möjlighet att säga 
upp studielån till omedelbar betalning om 
låntagare trots påminnelser och krav inte har 
betalat årsbeloppet eller avgifterna (prop. 
2009/10:141, bet. 2009/10:UbU18, rskr. 
2009/10:290). 

I den del som rör CSN anser regeringen 
rapporten vara slutbehandlad i och med ovan-
stående åtgärder. 

3.8 Politikens inriktning 

Sverige behöver välutbildad arbetskraft för att 
klara den internationella konkurrensen och 
skapa ekonomisk tillväxt. Ett väl fungerande 
studiestödssystem är en av förutsättningarna för 
att åstadkomma detta. Det svenska studiestödet 
är generöst utformat och ger många studerande 
ekonomiska förutsättningar att utbilda sig. För 
att ge de studerande en förbättrad ekonomisk 
situation höjdes studiemedelsbeloppet med 
431 kronor per studiemånad fr.o.m. den 1 januari 
2010. Regeringen anser dock att studiemedlet 
behöver förstärkas ytterligare och föreslår därför 
i avsnitt 3.9.3 att totalbeloppet i studiemedlet 
höjs med 498 kronor per studiemånad fr.o.m. 
den 1 juli 2011. Förslaget innebär att studie-
medlets totalbelopp kommer att uppgå till cirka 
9 400 kronor per studiemånad fr.o.m. andra 
kalenderhalvåret 2011. Enligt förslag i 

31 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 15  

Budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, 
utg. omr. 15, bet. 2009/10:UbU2, rskr. 2009/10: 
127) höjs även det s.k. fribeloppet fr.o.m. den 1 
januari 2011. Höjningen av fribeloppet ger den 
studerande ökade möjligheter till förbättrad 
ekonomi och starkare arbetslivskoppling vid 
sidan av studierna. Fribeloppet höjs därmed från 
cirka 107 000 kronor till cirka 136 400 kronor 
per kalenderår från 2011. 

Ungdomar som saknar fullständig 
grundskole- och gymnasieutbildning har i dag 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. I syfte 
att öka incitamenten att återgå till studier 
bedömer regeringen (avsnitt 3.9.2) att den högre 
bidragsnivån inom studiemedlet tillfälligt bör 
göras tillgänglig för arbetslösa ungdomar i 
åldrarna 20–24 år som saknar fullständig 
grundskole- eller gymnasieutbildning. Endast de 
ungdomar som är inskrivna i jobbgarantin för 
ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin 
och som har avbrutit sina studier före 
halvårsskiftet 2010 bör omfattas av den tillfälliga 
satsningen. 

Den parlamentariska utredningen Hållbara 
försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (dir. 
2010:48) har bl.a. i uppgift att analysera och 
föreslå regler för hur arbetsförmåga respektive 
studieförmåga ska kunna kombineras. För att 
regeringen ska kunna göra en samlad bedömning 
av regelverket för studerande vid sjukdom bör en  
parallell översyn göras av de bestämmelser om 
studiemedel under sjukdom som i dag finns 
inom studiemedelssystemet. Vid översynen bör 
särskilt belysas hur felaktiga utbetalningar ska 
kunna förhindras. 

Regeringen eftersträvar ett effektivt och 
sammanhållet studiestödssystem som ska vara 
enhetligt och överblickbart för den enskilde. 
Studiestödssystemet måste vara långsiktigt sam-
hällsekonomiskt hållbart och rättssäkerheten 
inom systemet hög. Det är därför viktigt att 
prioritera arbetet med att säkerställa att de 
utbetalningar som görs från studiestödssystemet 
är riktiga och att den del som utgörs av lån 
återbetalas till fullo. I propositionen Rättvist och 
effektivt – förändringar i studiestödssystemet 
(prop. 2009/10:141) föreslog regeringen en rad 
åtgärder som syftar till detta. Riksdagen har 
fattat beslut i enlighet med förslagen i 
propositionen (bet. 2009/10:UbU18, rskr. 
2009/10:290). Regeringen avser att noga följa 
utvecklingen inom detta område och är 
angelägna om att CSN håller en hög ambitions-

nivå i detta arbete. Generella åtgärder i 
regeringens arbete mot felaktiga utbetalningar 
inom välfärdssystemen redovisas i Förslag till 
statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 12.4 Arbete 
mot felaktiga utbetalningar. 

Med anledningen av propositionen Rättvist 
och effektivt – förändringar i studiestöds-
systemet beslutade riksdagen efter förslag av 
regeringen om en tydligare prövning av tidigare 
studieresultat vid bedömning av fortsatt rätt till 
studiemedel (prop. 2009/10:141, bet. 
2009/10:UbU18, rskr. 2009/10:290). De nya 
bestämmelserna trädde i kraft den 1 juli 2010. 
Det har nu uppmärksammats att den nya 
prövningen av studieresultat har fått vissa 
oönskade konsekvenser som har varit svåra att 
förutse. CSN har också uppmärksammat 
regeringen på detta i en skrivelse (dnr 
U2010/5509/SV). Regeringen avser därför att se 
över bestämmelserna om prövning av tidigare 
studieresultat och vid behov återkomma till 
riksdagen i denna fråga. 

Studiehjälp består i huvudsak av studiebidrag 
som lämnas till heltidsstuderande i gymnasie-
skolan, extra tillägg som kan lämnas till 
studerande från inkomstsvaga hushåll och 
inackorderingstillägg som kan lämnas till vissa 
studerande som måste bo inackorderade på skol-
orten. Studiehjälpen har sedan den infördes 1964 
varit i stort sett oförändrad i sin utformning. 
Regeringen ser därför ett behov av att se över 
studiehjälpssystemet i sin helhet i syfte att 
klargöra studiehjälpens roll och funktion och 
avser därför att tillkalla en särskild utredare för 
denna uppgift. Vidare ska utredaren se över 
stödets utformning, bl.a. utifrån aspekten att 
studiehjälpen ska samspela med den nya 
gymnasieskolan som införs hösten 2011. Mot 
bakgrund av den EU-rättsliga utvecklingen ska 
utredaren också särskilt se över om nuvarande 
regler inom studiehjälpen är förenliga med EU-
rätten. 

Som framgår av avsnitt 3.5.8 finansieras 
CSN:s verksamhet till stor del av inbetalda 
avgifter, bl.a. påminnelseavgifter från studerande 
och låntagare. Regeringen avser att göra en 
översyn av CSN:s ekonomiska situation i syfte 
att ge myndigheten långsiktiga ekonomiska 
planeringsförutsättningar. I översynen ska bl.a. 
för- och nackdelar med den nuvarande 
finansieringsmodellen prövas. 
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3.9 Budgetförslag 

3.9.1 1:1 Studiehjälp m.m.  

Tabell 3.7 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
4 053 423 

 

   
Anslags- 
sparande -8 951

 
2010 

 
Anslag 

 
3 997 202 

 

1 
Utgifts- 
prognos 4 020 165

2011 Förslag 3 889 203     

2012 Beräknat 3 707 546     

2013 Beräknat 3 505 283     

2014 Beräknat 3 323 435     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för studiehjälp i form av 
studiebidrag, inackorderingstillägg och extra 
tillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). 
Vidare används anslaget för bidrag till utlands-
studerande för dagliga resor enligt särskild 
författning (CSNFS 1983:17). 

Utfallet 2009 var 9 miljoner kronor högre än 
anvisade medel. År 2010 förväntas utfallet bli 
cirka 23 miljoner kronor högre än anvisade 
medel.  

Drygt 98 procent av de elever som avslutar 
grundskolans årskurs 9 påbörjar gymnasieskolan 
samma år. Ytterligare ett antal påbörjar 
gymnasiestudier nästföljande år. Utgifterna för 
studiehjälp är därför främst beroende av utveck-
lingen av befolkningen i åldrarna 16–20 år.  

 
Tabell 3.8 Antal studerande (tusental) och genomsnitts-
belopp för studiehjälp, utfall 2009 och prognos 2010–
2014 
Antal personer, tusental, och tusentals kronor, avrundat 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Studiebidrag      

Antal 491,8 484,9 468,6 446,5 423,8 403,8 

Genomsnittligt 
årsbelopp 

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Extra tillägg      

Antal  14,4 14,5 14,0 13,4 12,7 12,1 

Genomsnittligt 
årsbelopp 

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

Inackorderingstillägg     

Antal 12,0 12,1 11,7 11,1 10,6 10,1 

Genomsnittligt 
årsbelopp 

8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 

Källa: CSN samt egna beräkningar   

Regeringens överväganden  

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar 
 

Anslagsförändringar till följd av beslutade reformer 
och besparingar 
Regeringen föreslår i denna proposition en 
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i 
gymnasieskolan byggt på det tekniska pro-
grammet (utg.omr. 16, avsnitt 5.3). Förslaget 
innebär att antalet elever i gymnasieskolan 
bedöms öka något. Utgifterna för studiehjälp 
bedöms öka med 1,6 miljoner kronor 2011 och 
beräknas öka med 5,4 miljoner 2012, 
7,2 miljoner kronor 2013 och med 3,6 miljoner 
kronor 2014.  

 
Anslagsförändringar till följd av förändrade 
volymer 
Antalet ungdomar i gymnasieskolan har ökat 
under senare år. Detta är en följd av de stora 
barnkullarna under slutet av 1980- och början av 
1990-talen. Befolkningsframskrivningar från 
Statistiska centralbyrån indikerar att antalet ung-
domar i aktuella åldrar nådde sin topp under 
2009 och kommer att minska med 16 procent 
under perioden 2009–2014.  

 
Diagram 3.18 Folkmängd 16–20 år 2008–2009 och pro-
gnos 2010–2014 
Antal 
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Källa: SCB  
 

Utgifterna bedöms minska såväl för studie-
bidraget och inackorderingstillägget som för det 
extra tillägget. Sammantaget bedöms utgifterna 
minska med cirka 109,5 miljoner kronor under 
2011. Åren 2012, 2013 och 2014 beräknas 
utgifterna minska med 295,1 499,1 respektive 
677,4 miljoner kronor jämfört med vad som 
anvisats för 2010.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
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om 3 889 203 000 kronor under anslaget 1:1 
Studiehjälp m.m. för budgetåret 2011.  

 
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Studiehjälp 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 3 997 202 3 997 202 3 997 202 3 997 202

Förändring till följd av:  

Beslut 1 600 5 400 7 200 3 600

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar  

Volymer -109 599 -295 056 -499 119 -677 367

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 889 203 3 707 546 3 505 283 3 323 435

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.2  1:2 Studiemedel m.m. 

Tabell 3.10 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
11 302 450 

 

   
Anslags- 
sparande 755 059

 
2010 

 
Anslag 

 
14 130 550 

 

1 
Utgifts- 
prognos 12 882 707

2011 Förslag 14 011 979    

2012 Beräknat 13 566 364    

2013 Beräknat 13 640 999    

2014 Beräknat 13 991 056    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  2 573 190 tkr avser statlig ålderspensionsavgift för 2011. Beloppet har 
reducerats med 16 153 tkr som avser regleringsbelopp för 2008. 

 
Anslaget används för studiemedel i form av 
studiebidrag och tilläggsbidrag enligt studie-
stödslagen (1999:1395), pensionsavgifter enligt 
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift 
och förordningen (1998:1512) om statliga 
ålderspensionsavgifter m.m. Anslaget 1:2 Studie-
medel m.m. får även användas för utgifter för 
retroaktiva utbetalningar av vissa former av 
studiestöd som har upphört (prop. 2007/08:99, 
bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).  

 

Diagram 3.19 Anslagsförbrukning 1:2 Studiemedel m.m., 
miljoner kronor, utfall 2009 och prognos 2010–2014 
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Källa: CSN, egna bearbetningar   

 
Studerande med studiemedel finns främst inom 
högskoleutbildning, kommunal vuxenutbild-
ning, folkhögskoleutbildning, yrkeshögskole-
utbildning och kvalificerad yrkesutbildning. 
Eftersom studiemedlet till övervägande del är 
rättighetsstyrt, är utgiften framför allt beroende 
av antalet studerande som läser en studiestöds-
berättigande utbildning och ansöker om och be-
viljas studiebidrag och tilläggsbidrag. Dessutom 
påverkas utgiften av beslut om nya utbildnings-
platser av konjunkturskäl, t.ex. inom kommunal 
vuxenutbildning. Utgiften för de delar av 
studiemedlet som inte är rättighetsstyrt påverkas 
främst av efterfrågan. Därutöver påverkas 
utgiftsnivån av de studerandes studietakt, 
studietid och uppgivna inkomster som överstiger 
fribeloppsgränserna. Utgiften påverkas också av 
den allmänna prisutvecklingen i samhället genom 
bidragets koppling till prisbasbeloppet. 

Antalet studerande med rätt till det högre bi-
draget har varit färre än det antal studerande som 
anslaget beräknats för, vilket är den främsta för-
klaringen till det uppkomna anslagssparandet för 
2009 och det beräknade anslagssparandet för 
2010. Anslagssparandet för 2009 har förts bort 
genom indragning. Även för åren 2011–2014 
beräknas anslaget för det högre bidraget fortsätta 
att överstiga efterfrågan. 
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Tabell 3.11 Antal studerande (tusental) och genomsnitts-
belopp för studiemedel, utfall 2009, prognos 2010 och 
beräknat för 2011–2014 
Antal personer, tusental, och tusentals kronor, avrundat   

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Generella bidraget      

Antal 414,0 474,4 482,3 460 ,2 461,0 461,4 

Genomsnittligt
årsbelopp1 

17,4 17,5 17,7 17,8 18,2 18,7 

Högre bidraget      

Antal  35,0 44,3 64,1 63,4 62,9 62,4 

Genomsnittligt
årsbelopp1 

36,2 38,8 38,6 37,6 38,5 39,5 

1 Exklusive statlig ålderspensionsavgift.  
Källa: CSN och egna beräkningar 

Regeringens överväganden  

 
Regeringens förslag: Den högre bidragsnivån 
inom studiemedlet ska från och med den 
1 januari 2011 kunna lämnas till studerande som 
är yngre än 25 år och som har särskilt behov av 
ett sådant stöd. Studiestödslagen (1999:1395) 
ska ändras i enlighet med ovanstående. 

Anslaget 1:2 Studiemedel m.m. ska därför ökas 
med 159 504 000 kronor för 2011. 

Regeringens bedömning: Arbetslösa ungdomar 
i åldrarna 20–24 år som saknar fullständig 
grundskole- eller gymnasieutbildning bör från 
och med den 1 januari 2011 tillfälligt kunna få 
den högre bidragsnivån inom studiemedlet för 
studier på grundskole- eller gymnasienivå. 
Studiemedel med den högre bidragsnivån bör 
lämnas för studier som påbörjas under 2011 och 
lämnas till dess att slutbetyg ges på antingen 
grundskole- eller gymnasienivå, dock längst 
under tre år. Endast de ungdomar som är 
inskrivna i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- 
och utvecklingsgarantin och som har avbrutit 
sina studier före halvårsskiftet 2010 bör omfattas 
av den tillfälliga satsningen. Studiemedel med 
den högre bidragsnivån lämnas inom ramen för 
anvisade medel och i den ordning som 
ansökningarna kommer in till CSN. 

 

 
Ärendet och dess beredning  
Vid utarbetandet av lagförslaget har samråd skett 
med CSN. 

 
 

Skälen för regeringens förslag och bedömning 
Studiemedel består av en bidragsdel och en 
lånedel. Det finns två bidragsnivåer, en generell 
och en högre nivå. Den högre bidragsnivån kan 
lämnas till studerande över 25 år för studier på 
grundskole- och gymnasienivå och syftar till att 
rekrytera vuxna personer med kort tidigare 
utbildning till studier och därmed stärka deras 
ställning i arbets- och samhällsliv. Åldersgränsen 
på 25 år är satt för att avgränsa målgruppen för 
den högre bidragsnivån, vuxna studerande, från 
ungdomsstuderande. Regeringen anser dock att 
det i vissa begränsade fall finns skäl att lämna den 
högre bidragsnivån även till studerande under 
25 år och som har ett särskilt behov av sådant 
stöd. Det kan röra sig om arbetslösa ungdomar 
som står långt i från arbetsmarknaden. 
Studiestödslagen (1999:1395) föreslås ändras i 
enlighet med detta. Vidare föreslås redaktionella 
ändringar i den aktuella bestämmelsen. 
Regeringens lagförslag återfinns i avsnitt 2.1. 

Arbetslösa ungdomar utan fullständig 
grundskole- eller gymnasieutbildning har i dag 
mycket svårt att etablera sig på arbets-
marknaden. I syfte att öka incitamenten för 
dessa personer att återgå till studier bedömer 
regeringen att den högre bidragsnivån inom 
studiemedlet tillfälligt bör göras tillgänglig för 
arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år som 
saknar fullständig grundskole- eller gymnasie-
utbildning. Studiemedel med den högre bidrags-
nivån bör lämnas för studier som påbörjas under 
2011 och lämnas till dess att slutbetyg ges på 
antingen grundskole- eller gymnasienivå, dock 
längst under tre år. Endast de arbetslösa 
ungdomar som är inskrivna i jobbgarantin för 
ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin 
och som har avbrutit sina tidigare grundskole- 
eller gymnasiestudier före halvårsskiftet 2010 
bör omfattas av den tillfälliga satsningen. 
Studiemedel med den högre bidragsnivån lämnas 
inom ramen för anvisade medel och i den 
ordning som ansökningarna kommer in till 
CSN. Studiestödsförordningen (2000:655) bör 
ändras i enlighet med detta. Regeringen bedömer 
att cirka 2 000 ungdomar kommer att omfattas 
av satsningen under 2011. Utöver satsningen på 
en tillfällig utökning av den högre bidragsnivån 
föreslår regeringen under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning att 
anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning 
tillförs 50 miljoner kronor för 2011 och beräknar 
att anslaget bör tillföras totalt 87,5 miljoner 

35 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 15  

kronor under 2011–2013. Det innebär att 
motsvarande 1 750 platser kan tillskapas under 
denna period så att fler arbetslösa ungdomar 
mellan 20–24 år som saknar fullständig 
grundskole- och gymnasieutbildning får möjlig-
het att komplettera sin utbildning för att få slut-
betyg.  
 
Föreslagna och beräknade anslagsförändringar 

 
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och be-
slutade reformer och besparingar 
Regeringen har i propositionen Hösttilläggs-
budget för 2010 (prop. 2010/11:2) föreslagit en 
utökad satsning på yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning (yrkesvux) med 5 000 platser 
för det andra halvåret 2010. Den föreslagna 
satsningen bedöms öka de totala utgifterna med 
490 miljoner kronor 2010. I detta belopp ingår 
ökade utgifter för studiemedel med 237 miljoner 
kronor 2010. En fjärdedel av platserna föreslås 
berättiga till det högre bidraget, resterande till 
det generella bidraget. Regeringen föreslår att 
satsningen på yrkesvux fortsätter även under 
2011 med 5 000 platser och föreslår därför att 
anslaget för studiemedel 2011 ökar med 
232 miljoner kronor.  

För att stimulera kommunerna att bedriva 
lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxen-
utbildningen beräknar regeringen att totalt 
150 miljoner kronor avsätts för 2012 och 185 
respektive 231 miljoner kronor för 2013 och 
2014. Sammantaget motsvarar detta 5 900 års-
platser åren 2011–2014. Satsningen innebär att 
utgifterna för studiemedel beräknas öka med 
45,5 miljoner kronor 2012, med 53,2 miljoner 
kronor 2013 och 62,0 miljoner kronor 2014.  

Riksdagen har efter förslag av regeringen i 
propositionen Rättvist och effektivt – 
förändringar i studiestödssystemet beslutat om 
en tydligare prövning av studieresultat fr.o.m. 
den 1 juli 2010 (prop. 2009/10:141, 
2009/10:UbU18, rskr. 2009/10:290). Regeringen 
har i propositionen Hösttilläggsbudget för 2010 
(prop. 2010/11:2) föreslagit att utgifterna för 
studiemedel med anledning av ovanstående 
minskas med 10 miljoner kronor 2010 och 
beräknar att utgifterna minskar med 22,5 
miljoner kronor 2011 samt med 25,1, 25,5 och 
25,5 miljoner kronor för respektive 2012–2014. 

Med anledning av propositionen Nyanlända 
invandrares arbetsmarknadsetablering – egen-
ansvar med professionellt stöd har riksdagen 

beslutat att studiemedelsberättigande studier på 
grundskole- och gymnasienivå ska kunna ingå i 
en etableringsplan och att den nyanlände då ska 
ha rätt till etableringsersättning i stället för att 
behöva söka studiemedel (prop. 2009/10:60, 
bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208). 
Etableringsreformen träder i kraft 
den 1 december 2010. Regeringen bedömer att 
utgifterna för studiemedel till följd av denna 
reform minskar med 19 miljoner kronor 2011 
och beräknar att utgifterna minskar med 
ytterligare 19 miljoner kronor från och med 
2012. 

Antalet platser på polisutbildningen har ökat 
under ett antal år för att uppnå målet om 
20 000 poliser 2010. För 2011–2013 förväntas 
antalet studenter som antas till polisutbildningen 
sjunka igen, varför utgifterna för studiemedel 
föreslås minska med 21,2 miljoner kronor 2011 
och beräknas minska med 31,0, 25,8 respektive 
26,5 miljoner kronor 2012, 2013 och 2014. Med 
anledning av detta ökas utgiftsområde 4 Rätts-
väsendet, anslaget 1:1 Polisorganisationen med 
samma belopp. 

Riksdagen har i samband med propositionen 
Vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99, 
utg.omr. 15, bet. 2009/10:FiU21, 
rskr. 2009/10:348) beslutat att anvisa medel till 
en satsning i Västra Götalandsregionen på 500 
nya yrkeshögskoleplatser, 500 nya platser inom 
yrkesvux och 500 nya högskoleplatser från och 
med hösten 2010 och under 2011. Satsningen 
omfattar sammanlagt 248,5 miljoner kronor 
inklusive studiemedel. För 2010 bedömde 
regeringen att satsningen ökar utgifterna för 
studiemedel med 44,3 miljoner kronor. 
Regeringen föreslår att medel för satsningen ska 
anvisas även för 2011. För 2011 innebär sats-
ningen att anslaget för studiemedel bedöms öka 
med totalt 50,9 miljoner kronor.  

Riksdagen har i samband med 
budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 
utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, 
rskr. 2009/10:126) beslutat att anvisa medel för 
ett antal satsningar som även berör anslaget för 
studiemedel 2010 och 2011. Riksdagens beslut 
innebär att medel har anvisats för en tillfällig 
satsning 2010 med 3 000 platser inom yrkeshög-
skolan (från och med hösten 2010), 
10 000 platser inom yrkesvux 2010, varav 
5 000 platser berättigar till studiemedel med det 
högre bidraget (utg.omr. 16, avsnitt 4.4), samt 
10 000 platser vid universitet och högskolor 
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(utg.omr. 16, avsnitt 4.11.1). Som regeringen 
bedömde i budgetpropositionen för 2010 bör 
samma antal platser tillföras även för 2011. Dessa 
platser berättigar dock inte till studiemedel med 
det högre bidraget. Som en konsekvens av dessa 
satsningar bedöms utgifterna minska med 192,2 
miljoner kronor för 2011. 

Den av regeringen föreslagna och av riksdagen 
beslutade höjningen av totalbeloppet i studie-
medlen från och med den 1 januari 2010 med 
431 kronor per studiemånad, varav höjt studie-
bidrag med 40 kronor, samt höjningen av 
fribeloppet med cirka 30 000 kronor från och 
med den 1 januari 2011 bedöms innebära ökade 
utgifter för studiemedel med 48,4 miljoner 
kronor 2011 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 15, bet. 
2009/10:UbU2, rskr. 2009/10:127). 

Riksdagen har med anledning av proposi-
tionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter 
för utländska studenter beslutat att det fr.o.m. 
hösten 2011 ska införas studieavgifter för 
studenter som inte är medborgare i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter (prop. 
2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, 
rskr. 2009/10:230). I och med detta frigörs 
utbildningsplatser för svenska och EES-
studenter motsvarande cirka 4 500 platser 2012. 
Detta innebär att utgifterna för studiemedel 
beräknas öka med 157,1 miljoner kronor 2012.  

Utöver den ovan nämnda ökningen av platser 
utökades platserna inom yrkeshögskolan och 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2010 
genom den av riksdagen beslutade satsningen på 
utbildning med anledning av propositionen 
Åtgärder för jobb och omställning 
(prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, 
rskr. 2008/09:183). Dessa satsningar upphör 
under 2011 och innebär att utgifterna bedöms 
minska med 287,4 miljoner kronor 2011.  

Riksdagen har med anledning av 
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 
utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, 
rskr. 2008/09:131) beslutat att anvisa medel för 
yrkesutbildning inom gymnasial vuxen-
utbildning och inom yrkeshögskolan. Sats-
ningarna ska fortsätta under 2011 och innebär 
ökade utgifter för studiemedel på 63,0 miljoner 
kronor 2011 i förhållande till budgeten för 2010. 
Riksdagen beslutade samtidigt att anvisa medel 
för speciallärarutbildning och för komp-
letterande utbildningar för personer med 
utländska examina (utg.omr. 16, avsnitt 8.3.12). 

Även dessa satsningar ska fortsätta under 2011 
och bedöms leda till att utgifterna ökar med 
3,8 miljoner kronor 2011. 

Ovan redovisade satsningar och effekter av 
andra tidigare beslutade satsningar som påverkar 
anslag 1:2 Studiemedel m.m. innebär att 
utgifterna bedöms öka med 8,3 miljoner kronor 
2011. 

 
Anslagsförändringar till följd av förändrade 
makroekonomiska förutsättningar 
Jämfört med de antaganden som låg till grund 
för beräkning av anslagsnivån i budgetproposi-
tionen för 2010 bedöms anslagsbelastningen 
minska med 564,3 miljoner kronor. Enligt beslut 
som fattats av regeringen höjs prisbasbeloppet 
2011. 

 
Anslagsförändringar till följd av förändrade 
volymer 
Jämfört med de antaganden om antalet studie-
medelstagare under 2010 som låg till grund för 
beräkning av anslagsnivån i budgetpropositionen 
för 2010 bedöms antalet studiemedelstagare öka, 
och därmed bedöms utgiftsnivån öka med 
636,5 miljoner kronor 2011. 

 
Anslagsförändringar till följd av överföring från 
andra anslag 
Karolinska institutet fick i regleringsbrevet för 
2009 i uppdrag att successivt utöka antagningen 
av studenter till psykologutbildningen. När 
utökningen av programmet är fullt utbyggd 2015 
beräknas totalt 70 psykologstudenter per år att 
examineras. Utökningen med anledning av upp-
draget kommer att motsvara 30 examinerade 
studenter. År 2011 motsvarar det utökade an-
talet platser 60 helårsstudenter. Med anledning 
av denna satsning föreslås anslaget öka med 
2,1 miljoner kronor 2011 genom en överföring 
från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri 
(utg.omr. 9 avsnitt 3.11.8).  

 
Anslagsförändringar till följd av övriga skäl 
Jämfört med 2010 bedöms utgifterna bli 
56,8 miljoner kronor högre 2011 till följd av för-
ändringen av regleringsbeloppen när det gäller 
den statliga ålderspensionsavgiften. Reglerings-
beloppen fastställs av Försäkringskassan och ut-
gör skillnaden mellan den löpande inbetalda 
preliminära avgiften och den slutliga ålders-
pensionsavgiften. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
14 011 979 000 kronor under anslaget 1:2 Studie-
medel m.m. för budgetåret 2011.  

 
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Studiemedel m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 13 872 561 13 872 561 13 872 561 13 872 561

Förändring till följd av:  

Beslut 8 334 -1 271 447 -1 392 960 -1 423 240

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -564 315 -361 943 -99 780 222 491

Volymer 636 503 1 145 954 1 333 187 1 138 005

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 110 3 070 3 070 3 070

Övrigt 56 786 178 169 -75 079 178 169

Förslag/ 
beräknat 
anslag  14 011 979 13 566 364 13 640 999 13 991 056

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.3 1:3 Studiemedelsräntor m.m. 

Tabell 3.13 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
5 578 078 

 

   
Anslags- 
sparande -20 625

 
2010 

 
Anslag 

 
5 818 764 

 

1 
Utgifts- 
prognos 5 820 046

2011 Förslag 5 142 637    

2012 Beräknat 4 467 223    

2013 Beräknat 4 936 467    

2014 Beräknat 6 303 129    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för utgifter för räntor på 
studielån som har tagits upp i Riksgäldskontoret. 
Inbetalda räntor redovisas mot inkomsttitel och 
uppgick till 5 miljarder kronor 2009. Anslaget 
används dessutom för utgifter till följd av av-
skrivningar av studielån. Studielån kan skrivas av 
bl.a. om de har lämnats: 

- för behörighetsgivande studier,  

- inom ramen för studiehjälpen enligt äldre 
bestämmelser,  

- vid inlösen av vissa studielån med statlig 
kreditgaranti enligt kungörelsen (1961:384) 
om avskrivning av lån för studier, 

- vid sjukdom, 

- på grund av åldersregler, eller 

- på grund av att låntagaren avlidit eller varit 
varaktigt betalningsoförmögen. 

De viktigaste faktorerna som styr utgifterna på 
anslaget är upplåningsräntan och storleken på 
CSN:s totala skuld till Riksgäldskontoret för 
studielån tagna efter 1988. Den totala skulden 
för studielån i Riksgäldskontoret förändras 
årligen med de belopp som utlånas som nya lån 
under året och med de belopp som återbetalas av 
låntagarna. Även avskrivningar och konvertering 
av lån i äldre system till lån som finansieras i 
Riksgäldskontoret påverkar den totala skulden.  

Utgiften för nya lån är främst beroende av 
antalet studiebidragstagare och deras benägenhet 
att utnyttja studielånet. Förändringar av prisbas-
beloppet påverkar studielånets storlek och där-
med utgifterna för nya lån. 

År 2009 blev utgifterna nästan 21 miljoner 
kronor högre än tilldelade medel. Utgifts-
prognosen för 2010 visar på att utgifterna blir 
drygt 1 miljon kronor högre än tillgängliga 
medel.  

Regeringens överväganden 

 
Regeringens förslag: Totalbeloppet i studiemedlet 
ska för en heltidsstuderande höjas med 
498 kronor per studiemånad fr.o.m. den 
1 juli 2011. Studiestödslagen (1999:1395) ska 
ändras i enlighet med detta. 

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ska ökas 
med 12 496 000 kronor för 2011. 

 

 
Ärendet och dess beredning  
Vid utarbetandet av lagförslaget har samråd skett 
med CSN. 

 
Skälen för regeringens förslag 
Studiemedlen är den viktigaste finansierings-
källan för de flesta studerande på olika 
utbildningsnivåer. Studiemedel består av en 
bidragsdel och en lånedel. Totalbeloppet och 
bidragsbeloppen är kopplade till prisbasbeloppet 
och beräknas per vecka. I syfte att ge de 
studerande en bättre ekonomisk situation 
föreslår regeringen att studiemedlens totalbelopp 
ska höjas. Totalbeloppet i studiemedlen föreslås 
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höjas från 4,80 procent till 5,07 procent av 
prisbasbeloppet per vecka för en heltids-
studerande fr.o.m. den 1 juli 2011. Höjningen 
utgörs av lån. Totalbeloppet blir därmed 
498 kronor högre per studiemånad vid heltids-
studier fr.o.m. andra kalenderhalvåret 2011. För-
slaget innebär att bidragsandelen av total-
beloppet justeras. Beloppsnivåerna är knutna till 
studieomfattning och ska anpassas därefter. 

Studiestödslagen (1999:1395) föreslås ändras i 
enlighet med ovanstående. Regeringens lag-
förslag återfinns i avsnitt 2.1. 
 
Föreslagna och beräknade anslagsförändringar 
 
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och be-
slutade reformer och besparingar 
Regeringen har i propositionen Höst-
tilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2) 
föreslagit en utökad satsning på yrkesvux för 
andra halvåret 2010. Den föreslagna satsningen 
bedöms öka utgifterna med 490 miljoner kronor 
2010. Satsningen innebär ökade utgifter för 
studiemedelsräntor på 3 miljoner kronor 2010. 
En fjärdedel av platserna föreslås berättiga till det 
högre bidraget, resterande till det generella 
bidraget. Regeringen anser att satsningen på 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 
(yrkesvux) ska fortsätta även 2011. Anslaget för 
studiemedelsräntor bedöms 2011 öka med 
8 miljoner kronor.  

För att stimulera kommunerna att bedriva 
lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxen-
utbildningen beräknar regeringen att 
150 miljoner kronor avsätts för 2012 och 
185 miljoner kronor respektive 231 miljoner 
kronor för 2013 respektive 2014. Sammantaget 
motsvarar detta 5 900 årsplatser 2011–2014. Sats-
ningen innebär att utgifterna för studiemedels-
räntor beräknas öka med 2,5 miljoner kronor 
2012, med 5,8 miljoner kronor 2013 och 
12,0 miljoner kronor 2014.  

Med anledning av propositionen Nyanlända 
invandrares arbetsmarknadsetablering – 
egenansvar med professionellt stöd har 
riksdagen beslutat att studiemedelsberättigande 
studier på grundskole- och gymnasienivå ska 
kunna ingå i en etableringsplan och att den 
nyanlände då ska ha rätt till etableringsersättning 
i stället för att behöva söka studiemedel 
(prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 
2009/10:208). Etableringsreformen träder i kraft 
den 1 december 2010. Regeringen bedömer att 

utgifterna för studiemedelsräntor kommer att 
minska med 1 miljon kronor 2011 och beräknar 
att utgifterna minskar med ytterligare 1 miljon 
kronor 2012.  

Antalet platser på polisutbildningen har ökat 
under ett antal år för att uppnå målet om 
20 000 poliser 2010. För 2011–2013 förväntas 
antalet studenter som antas till polisutbildningen 
sjunka igen, varför utgifterna för studiemedels-
räntor bedöms minska med 2,5 miljoner kronor 
2011 och beräknas minska med 
2,5, 4,2 respektive 7,0 miljoner kronor 2012, 
2013 och 2014. Med anledning härav ökas 
utgiftsområde 4 Rättsväsendet, anslaget 1:1 
Polisorganisationen med samma belopp. 

Riksdagen har i samband med 
vårtilläggsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, 
utg.omr. 15, bet. 2009/10:FiU21, 
rskr. 2009/10:348) beslutat att anvisa medel till 
en satsning i Västra Götalandsregionen på 500 
nya yrkeshögskoleplatser, 500 nya platser inom 
yrkesutbildning inom yrkesvux och 500 nya 
högskoleplatser under 2010–2011. Satsningen 
omfattar sammanlagt 248,5 miljoner kronor 
inklusive studiemedel. För 2010 bedömde 
regeringen att satsningen ökar utgifterna för 
studiemedelsräntor med 2,7 miljoner kronor. 
Regeringen föreslår att medel för satsningen 
anvisas även för 2011. För 2011 innebär 
satsningen att anslaget bedöms öka med 
ytterligare 0,4 miljoner kronor. 

Riksdagen har i samband med budget-
propositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 
utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 
2009/10:126) beslutat om medel som berör 
anslaget för studiemedelsräntor 2010 och 2011 
för en tillfällig satsning 2010 med 3 000 platser 
inom yrkeshögskolan (från och med hösten 
2010), 10 000 platser inom yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning 2010, varav 5 000 
platser berättigar till studiemedel med det högre 
bidraget (utg.omr. 16, avsnitt 4.4), samt 
10 000 platser vid universitet och högskolor 
(utg.omr. 16, avsnitt 4.11.1). Regeringen 
bedömde att samma antal platser bör tillföras 
även för 2011. Anslaget bedöms för dessa sats-
ningar öka med 36,7 miljoner kronor för 2011.  

Den av regeringen föreslagna och av riksdagen 
beslutade höjningen av totalbeloppet i studie-
medlen från och med den 1 januari 2010 med 
431 kronor per studiemånad, varav bidraget höjts 
med 40 kronor, samt höjningen av fribeloppet 
med cirka 30 000 kronor från och med 
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den 1 januari 2011 innebär ökade utgifter för 
studiemedelsräntor med 19,2 miljoner kronor 
2011. 

Utöver ökningen av platser som hänvisas till 
ovan har platserna inom yrkeshögskolan och 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning ökat 
2010 genom den av riksdagen beslutade sats-
ningen på utbildning efter regeringens förslag i 
propositionen Åtgärder för jobb och omställ-
ning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, 
rskr. 2008/09:183). Dessa satsningar som 
upphör under 2011 bedöms innebära en ökning 
av utgifterna för studiemedelsräntor 2011 med 
15,4 miljoner kronor. 

Riksdagen har i enlighet med propositionen 
Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för 
utländska studenter beslutat att det fr.o.m. 
hösten 2011 ska införas studieavgifter för 
studenter som inte är medborgare i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter (prop. 
2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15. 
rskr. 2009/10:230). I och med detta frigörs 
utbildningsplatser för svenska och EES-
studenter motsvarande cirka 4 500 platser 2012. 
Detta innebär att utgifterna för studiemedels-
räntor beräknas öka med 4,9 miljoner kronor 
2012.  

Riksdagen har med anledning av budget-
propositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 
utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 
2008/09:131) beslutat att anvisa medel för yrkes-
utbildning inom gymnasial vuxenutbildning och 
inom yrkeshögskolan. Satsningarna, som fort-
sätter under 2011, innebär ökade utgifter för 
studiemedelsräntor på 12,1 miljoner kronor 
2011.  

Riksdagen har även anvisat medel för special-
lärarutbildning och för kompletterande utbild-
ningar för personer med utländska examina 
(utg.omr. 16, avsnitt 8.3.12). Budgeteffekten av 
dessa satsningar bedöms 2011 ge en ökning med 
1,7 miljoner kronor. 

Dessa satsningar och effekter av andra tidigare 
beslutade satsningar som påverkar anslag 1:3 
Studiemedelsräntor m.m. innebär att utgifterna 
bedöms öka med 77,3 miljoner kronor 2011 
jämfört med den utökning som har gjorts på 
budgeten för 2010. 

 
 
 

Anslagsförändringar till följd av förändrade 
makroekonomiska förutsättningar 
De makroekonomiska förutsättningar som på-
verkar utgifterna för studiemedelsräntor är nivån 
på upplåningsräntan i Riksgäldskontoret och 
prisbasbeloppet. Förändringar av upplånings-
ränta och prisbasbelopp jämfört med antaganden 
i budgetpropositionen för 2010 ger den sam-
mantagna effekten att utgifterna bedöms minska 
med 456,4 miljoner kronor 2011. Den främsta 
anledningen till att utgifterna beräknas minska är 
att upplåningsräntan bedöms bli lägre jämfört 
med räntan för 2010 så som den beräknades i 
budgetpropositionen för 2010. Detsamma gäller 
för den beräknade räntan 2012 och 2013. 

 
Diagram 3.20 Studiemedelsränta, utfall 2010 och prognos 
2011–2014 jämfört med ränta för 2010 i budgetproposi-
tionen för 2010 
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Källa: CSN och egna beräkningar 

 
Anslagsförändringar till följd av förändrade voly-
mer 
Trots att den utestående skulden för studielån i 
Riksgäldskontoret beräknas fortsätta att öka 
under de kommande åren bedöms ränteutgif-
terna minska med motsvarande 293,3 miljoner 
kronor 2011. 

Anslaget för studiemedelsräntor omfattar 
även avskrivningar av studielån. Utgifterna för 
avskrivning har ökat de senaste åren och 
beräknas öka även under 2011.  
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Diagram 3.21 Utestående skuld i Riksgäldskontoret, utfall 
2008–2009 och prognos 2010–2014 
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Källa: CSN och egna beräkningar 

 
Anslagsförändringar till följd av överföring från 
andra anslag 
Karolinska institutet har i regleringsbrevet för 
2009 fått i uppdrag att successivt utöka antag-
ningen av studenter till psykologutbildningen. 
När utökningen av programmet är fullt utbyggd 
2015 beräknas totalt 70 psykologstudenter per år 
att examineras, varav utökningen med anledning 
av uppdraget kommer att motsvara 
30 examinerade studenter. År 2011 motsvarar 
det utökade antalet platser 60 helårsstudenter. 
Med anledning av denna satsning föreslås 
anslaget öka med 90 000 kronor 2011 genom en 
överföring från utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag 
till psykiatri (utg. omr. 9, avsnitt 3.12.8).  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
5 142 637 000 kronor under anslaget 1:3 Studie-
medelsräntor m.m. för budgetåret 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Studiemedelsräntor m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 5 814 992 5 814 992 5 814 992 5 814 992

Förändring till följd av:  

Beslut 77 281 34 492 79 544 142 406

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -456 373 -1 286 747 -1 057 163 -79 230

Volymer -293 303 -95 594 99 014 424 881

Överföring 
till/från andra 
anslag 90 130 130 130

Övrigt -50 -50 -50 -50

Förslag/ 
beräknat 
anslag  5 142 637 4 467 223 4 936 467 6 303 129

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.4 1:4 Bidrag till kostnader vid viss 
gymnasieutbildning och vid viss 
föräldrautbildning i teckenspråk 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 58 013

 

   
Anslags- 
sparande 3 137

 
2010 

 
Anslag 61 150

 

1 
Utgifts- 
prognos 57 905

2011 Förslag 61 150     

2012 Beräknat 61 150     

2013 Beräknat 61 150     

2014 Beräknat 61 150     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för utgifter för bidrag till vissa 
funktionshindrade elever i gymnasieskolan, s.k. 
Rg-bidrag. Bidraget lämnas till döva och hörsel-
skadade elever vid riksgymnasierna i Örebro för 
kostnader för resor och boende. Motsvarande 
gäller för svårt rörelsehindrade elever vid särskilt 
anpassad gymnasial utbildning i Göteborg, 
Kristianstad, Stockholm och Umeå. Anslaget 
används även för utgifter för bidrag för 
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, s.k. 
TUFF-ersättning.  

Rg-bidraget är ett rättighetsstyrt bidrag. Detta 
medför att huvudsakliga faktorer som styr ut-
gifterna på området är antalet elever med funk-
tionsnedsättning som antas vid riksgymnasierna, 
samt antalet folkhögskoleplatser i teckenspråk 
som inrättas för föräldrar med hörselskadade 
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barn och i vilken utsträckning föräldrarna väljer 
att finansiera sina studier med detta bidrag. Vid 
beslut om bidrag enligt förordningen (1995:667) 
om bidrag till vissa funktionshindrade elever i 
gymnasieskolan tas hänsyn till om eleven uppbär 
sjukersättning eller aktivitetsersättning. Utgif-
terna för TUFF är beroende av anvisade medel 
och efterfrågan på detta stöd.  

För 2009 redovisades ett anslagssparande på 
drygt 3 miljoner kronor. Anslagssparandet har 
förts bort genom indragning. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har redovisat resultaten av verksam-
heten i avsnitt 3.5.1 och 3.5.2. 

Regeringen föreslår mot bakgrund av ovan-
stående att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
61 150 000 kronor under anslaget 1:4 Bidrag till 
kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss 
föräldrautbildning i teckenspråk för budgetåret 
2011.  

 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och 
vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 61 150 61 150 61 150 61 150

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  61 150 61 150 61 150 61 150

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9.5 1:5 Bidrag till vissa studiesociala 
ändamål 

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
30 358 

 

   
Anslags- 
sparande -2 317

 
2010 

 
Anslag 

 
29 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 28 133

2011 Förslag 31 000    

2012 Beräknat 30 500    

2013 Beräknat 29 000    

2014 Beräknat 29 000    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för utgifter för produktion av 
studielitteratur för högskolestuderande som är 
synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker och 
utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera 
produktionsmetoder. Anslaget disponeras av 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket som i sam-
verkan med andra bibliotek ska förse synskadade 
och andra läshandikappade med litteratur. Ut-
giften påverkas av bl.a. antalet studenter med 
funktionsnedsättning som begär anpassad 
studielitteratur.  

Regeringens överväganden 

Regeringen har redovisat resultaten av verksam-
heten i avsnitt 3.5.3. 

Efterfrågan på talböcker var mycket hög 
under 2009, vilket innebar att utgifterna blev 
2,3 miljoner kronor högre än anvisade medel. 
Första halvåret 2010 redovisar myndigheten en 
något lägre efterfrågan på talböcker än vid 
samma tid 2009. Myndigheten räknar med att de 
framställda talbokskopieringarna kommer att 
minska jämfört med 2010 och att utlåningen av 
talbokskopior kommer att öka genom enskild 
nedladdning.  

För att täcka det underskott som uppstod 
2009 föreslår regeringen att anslaget ökas med 
1 miljon kronor 2011 och beräknar att så bör ske 
även 2012. Finansiering föreslås ske genom att 
anslag 1:7 Överklagandenämnden för studiestöd 
minskas med motsvarande belopp. 

För 2011 bedöms utgiften för produktion av 
studielitteratur vara relativt oförändrad jämfört 
med 2010.  

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 31 000 000 kronor under anslaget 
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1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål för 
budgetåret 2011.  

 
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 29 000 29 000 29 000 29 000

Förändring till följd av:  

Beslut 1 000 1 000  

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar   

Volymer 1 000 500  

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  31 000 30 500 29 000 29 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa 
studiesociala ändamål beställa produktion av 
studielitteratur som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov om framtida anslag på 
högst 7 000 000 kronor under 2012. 

 

 
Skälen för regeringens förslag  
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 för ramanslaget 
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa 
produktion av studielitteratur som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under 
2012. Anledningen till att föreslaget högsta 
belopp överstiger bedömda utestående 
åtaganden är att det finns en osäkerhet i 
omfattningen av utestående åtaganden. 
 

 
Tabell 3.19 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Ingående åtaganden 5 780 2 834 6 500 6 500  

Nya åtaganden 2 834 6 500 6 500   

Infriade åtaganden -5 780 -2 834 -6 500 -6 500  

Utestående åtaganden 2 834 6 500 6 500 0  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 7 000 7 000 7 000   
 

3.9.6 1:6 Centrala studiestödsnämnden 
m.m.  

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
398 499 

 

   
Anslags- 
sparande 21 648

 
2010 

 
Anslag 

 
318 155 

 

1 
Utgifts- 
prognos 330 398

2011 Förslag 324 106     

2012 Beräknat 322 979 2  

2013 Beräknat 325 092 3  

2014 Beräknat 336 123 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 322 790 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 321 052 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 323 540 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

Anslaget används för CSN:s förvaltnings-
kostnader. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinan-
sierade verksamheten är att avgiftsintäkterna ska 
bidra till verksamhetens finansiering. CSN 
undantas från bestämmelsen i 16 § anslags-
förordningen (1996:1189) om att inkomster ska 
avräknas mot anslaget på motsvarande sätt som 
utgifterna. I stället ska inbetalade avgifter av-
räknas mot anslaget. 
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Tabell 3.21 Avgiftsfinansierad verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig 
verksamhet 

Anslag Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt- 

kostnad) 

Utfall 
2009 

408,1 358,4 -756,9 9,6 

Prognos 
2010 

330,4 453,3 -795,8 -12,1 

Budget 
2011 

324,1 460,6 -782,7 2 

Regeringens överväganden 

Regeringen har redovisat resultaten av verksam-
heten under avsnitt 3.5.8 och bedömer att 
verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i 
samma omfattning. 

Riksdagen beslutade med anledning av 
budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 
utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 
2009/10:126) om förändringar av studiemedel. 
Dessa förändringar finansieras delvis genom 
höjda avgifter för låntagare och för återbetalare 
med betalningspåminnelse. Avgiftshöjningen 
bedömdes ge ökade inkomster på cirka 
100 miljoner kronor per år. På grund av förskjut-
ning i inbetalningen av de höjda påminnelse-
beloppen beräknas intäkterna bli 12,1 miljoner 
kronor lägre än vad som budgeterats för 2010. 
Enligt CSN:s regleringsbrev ska avgifts-
intäkterna bidra till verksamhetens finansiering. 
Anslaget har därför fr.o.m. 2010 minskats med 
100 miljoner kronor per år, samma belopp som 
den förväntade avgiftsökningen. Genom de 
höjda avgifterna utgörs nära 60 procent av 
CSN:s finansiering av avgifter.  

Anslaget föreslås minska med 140 000 kronor 
till följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen.  

Med anledning av riksdagens beslutade sats-
ning på utbildning i propositionen Åtgärder för 
jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 
2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183) föreslås 
anslaget öka med två miljoner kronor 2011. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 324 106 000 kronor under anslaget 1:6 
Centrala studiestödsnämnden för budgetåret 
2011. 

 
 
 
 

Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 318 155 318 155 318 155 318 155

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 686 3 875 7 736 16 203

Beslut 1 159 -805 -815 -836

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -140 -142 -145

Övrigt 3 1 246 1 895 157 2 747

Förslag/ 
beräknat 
anslag  324 106 322 979 325 092 336 123

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

Lån hos Riksgäldskontoret 

Den samlade utestående skulden för studielån 
tagna mellan 1989 och 2009 i Riksgäldskontoret 
var 158 208 miljoner kronor vid utgången av 
2009. Under 2010 bedöms nettoupplåningen bli 
7 034 miljoner kronor. Avskrivningar och kon-
vertering av äldre lån till lån upptagna i Riks-
gäldskontoret bedöms uppgå till 356 respektive 
88 miljoner kronor.  

 
 
Regeringens förslag: Under 2011 får lån tas upp i 
Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp 
om 172 300 000 000 kronor.  

 

 
Skälen för regeringens förslag 
Den totala skulden för studielån hos Riksgälds-
kontoret beräknas uppgå till cirka 
164 955 miljoner kronor vid utgången av 2010 
för studielån tagna efter 1988. För 2011 beräknas 
nettoupplåningen till omkring 7 337 miljoner 
kronor, avskrivningar till 351 miljoner kronor 
och konvertering av äldre lån till lån upptagna i 
Riksgäldskontoret till 85 miljoner kronor. Det 
totala lånebehovet bedöms därmed bli 
cirka 172 300 000 000 kronor. 

44 
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3.9.7 1:7 Överklagandenämnden för 
studiestöd  

Tabell 3.23 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
9 539 

 

   
Anslags- 
sparande 3 199

 
2010 

 
Anslag 

 
12 992 

 

1 
Utgifts- 
prognos 11 676

2011 Förslag 12 060     

2012 Beräknat 12 184 2  

2013 Beräknat 13 367 3  

2014 Beräknat 13 656 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 12 069 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 13 060 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 13 041 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för ÖKS förvaltnings-
kostnader. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har redovisat resultaten av verksam-
heten under avsnitt 3.5.8 och bedömer att verk-
samheten även fortsättningsvis ska bedrivas i 
samma omfattning. 

För att täcka det underskott som uppstod 
2009 på anslag 1:5 Bidrag till vissa studiesociala 
ändamål föreslår regeringen att anslag 1:5 Bidrag 
till vissa studiesociala ändamål ökar med 1 miljon 
kronor 2011 och beräknar att så bör ske även 
2012. Finansiering föreslås ske genom att anslag 
1:7 Överklagandenämnden för studiestöd minskar 
med motsvarande belopp. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 12 060 000 kronor under anslaget 
1:7 Överklagandenämnden för studiestöd för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Överklagandenämnden för studiestöd 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 12 992 12 992 12 992 12 992

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 68 192 375 684

Beslut -1 000 -1 000 0 0

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -19

Förslag/ 
beräknat 
anslag  12 060 12 184 13 367 13 656

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar regeringens förslag till lag om ändring 

i högskolelagen (1992:1434) (avsnitt 2.1 
och 9.2.36), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011–
2014 besluta om kapitaltillskott till 
holdingbolag knutna till universitet och 
högskolor (avsnitt 4.3.3), 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skol-
myndigheten besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
12 000 000 kronor under 2012 och 2013 
(avsnitt 9.1.3), 

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet 
och annan pedagogisk verksamhet ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 100 000 000 
kronor under 2012 och 2013 (avsnitt 9.1.5), 

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom 
skolområdet ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
37 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 
9.1.6), 

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och 
förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 

200 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 
9.1.10), 

7. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:15 Statligt stöd till 
vuxenutbildning besluta om bidrag till 
yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbild-
ning och lärlingsutbildning för vuxna till 
vissa hantverksyrken som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 1 986 920 000 kronor under 
2012 och högst 613 080 000 kronor under 
2013−2014 (avsnitt 9.1.15), 

8. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa 
handikappåtgärder inom utbildningsområdet 
m.m. besluta om stöd för studerande med 
funktionshinder vid folkhögskolor, 
universitet och högskolor som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 77 000 000 kronor 
under 2012 (avsnitt 9.1.16), 

9. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 2:53 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 3 000 000 kronor under 2012 
(avsnitt 9.2.53), 

10. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning 
och forskningsinformation besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
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9 000 000 000 kronor under 2012–2016 
(avsnitt 9.3.1),  

11. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till 
internationella organisationer besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 873 000 000 kronor under 2012–
2016 (avsnitt 9.3.2), 

12. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 3:4 Rymdforskning besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 150 000 000 kronor under 2012–
2016 (avsnitt 9.3.4),  

13. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till 

internationella organisationer besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 1 100 000 000 kronor under 2012–
2016 (avsnitt 9.3.5), 

14. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 4:1 Internationella program-
kontoret för utbildningsområdet besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 2 000 000 kronor under 2012 
(avsnitt 9.4.1), 

15. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 16 Utbildning och universi-
tetsforskning enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Statens skolverk Ramanslag 315 768

1:2 Statens skolinspektion Ramanslag 338 543

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten Ramanslag 704 200

1:4 Sameskolstyrelsen Ramanslag 26 659

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet Ramanslag 917 040

1:6 Särskilda insatser inom skolområdet Ramanslag 419 761

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. Ramanslag 3 660 000

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. Ramanslag 151 603

1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet Ramanslag 101 565

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal Ramanslag 1 046 100

1:11 Förstärkning av basfärdigheter Ramanslag 400 000

1:12 Bidrag till vissa studier Ramanslag 15 525

1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan Ramanslag 104 830

1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. Ramanslag 8 721

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning Ramanslag 3 350 142

1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. Ramanslag 145 618

2:1 Högskoleverket Ramanslag 177 031

2:2 Verket för högskoleservice Ramanslag 19 957

2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning Ramanslag 1 393 036

2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 1 717 156

2:5 Lunds universitet: Grundutbildning Ramanslag 1 756 694

2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 1 754 167

2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning Ramanslag 1 770 474

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 1 319 593

2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning Ramanslag 1 601 402

2:10 Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 1 373 807

2:11 Umeå universitet: Grundutbildning Ramanslag 1 206 975
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2:12 Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 935 352

2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning Ramanslag 1 295 829

2:14 Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 695 834

2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning Ramanslag 704 019

2:16 Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 1 201 613

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning Ramanslag 1 063 687

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 999 582

2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning Ramanslag 628 702

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 322 059

2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning Ramanslag 591 229

2:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 189 142

2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag 958 670

2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 266 652

2:25 Örebro universitet: Grundutbildning Ramanslag 664 018

2:26 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 207 485

2:27 Mittuniversitetet: Grundutbildning Ramanslag 515 111

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 190 623

2:29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning Ramanslag 297 326

2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 80 617

2:31 Malmö högskola: Grundutbildning Ramanslag 874 647

2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 101 332

2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning Ramanslag 589 894

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning Ramanslag 75 382

2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning Ramanslag 49 438

2:36 Stockholms dramatiska högskola: Grundutbildning Ramanslag 113 295

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 86 840

2:38 Högskolan i Borås: Grundutbildning Ramanslag 441 487

2:39 Högskolan Dalarna: Grundutbildning Ramanslag 430 234

2:40 Högskolan på Gotland: Grundutbildning Ramanslag 136 410

2:41 Högskolan i Gävle: Grundutbildning Ramanslag 410 470

2:42 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning Ramanslag 365 602

2:43 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning Ramanslag 344 199

2:44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning Ramanslag 321 473

2:45 Högskolan Väst: Grundutbildning Ramanslag 343 014

2:46 Konstfack: Grundutbildning Ramanslag 130 543

2:47 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning Ramanslag 59 694

2:48 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag 136 440

2:49 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning Ramanslag 18 358

2:50 Södertörns högskola: Grundutbildning Ramanslag 371 806

2:51 Försvarshögskolan: Grundutbildning Ramanslag 22 675

2:52 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. Ramanslag 2 692 546

2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. Ramanslag 479 520

2:54 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor Ramanslag 487 804

2:55 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning Ramanslag 2 193 303

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation Ramanslag 4 348 279

3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag 260 061
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3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning Ramanslag 115 730

3:4 Rymdforskning Ramanslag 94 759

3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag 108 791

3:6 Institutet för rymdfysik Ramanslag 47 793

3:7 Kungl. biblioteket Ramanslag 328 330

3:8 Polarforskningssekretariatet Ramanslag 36 861

3:9 Sunet Ramanslag 42 740

3:10 Centrala etikprövningsnämnden Ramanslag 9 018

3:11 Regionala etikprövningsnämnder Ramanslag 39 380

3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål Ramanslag 114 459

4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ramanslag 57 559

4:2 Unesco m.m.: Avgifter till internationella organisationer Ramanslag 30 886

4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet Ramanslag 4 493

4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning Ramanslag 12 054

Summa  54 531 516
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) 

Härigenom föreskrivs att bilagan till högskolelagen (1992:1434) ska ha 
följande lydelse. 
                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
 

Bilaga1 

 

Gällande lydelse 
 

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en 
gemensam examen. 

 
Uppsala universitet  
Lunds universitet 
Göteborgs universitet 
Stockholms universitet 
Umeå universitet 
Linköpings universitet 
Karolinska institutet (universitet) 
Kungl. Tekniska högskolan (universitet) 
Luleå tekniska universitet 
Karlstads universitet 
Linnéuniversitetet 
Örebro universitet 
Mittuniversitetet 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 
 
                                                      
1 Senast lydelse 2009:1534. 
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Blekinge tekniska högskola 
Dans- och cirkushögskolan 
Dramatiska institutet 
Försvarshögskolan 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
Högskolan i Borås 
Högskolan Dalarna  
Högskolan på Gotland 
Högskolan i Gävle  
Högskolan i Halmstad 
Högskolan Kristianstad 
Högskolan i Skövde 
Högskolan Väst 
Konstfack 
Kungl. Konsthögskolan 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Malmö högskola 
Mälardalens högskola 
Operahögskolan i Stockholm 
Södertörns högskola 
Teaterhögskolan i Stockholm 

 
 

Föreslagen lydelse 
Uppsala universitet  
Lunds universitet 
Göteborgs universitet 
Stockholms universitet 
Umeå universitet 
Linköpings universitet 
Karolinska institutet (universitet) 
Kungl. Tekniska högskolan (universitet) 
Luleå tekniska universitet 
Karlstads universitet 
Linnéuniversitetet 
Örebro universitet 
Mittuniversitetet 
Sveriges lantbruksuniversitet 
 
Blekinge tekniska högskola 
Dans- och cirkushögskolan 
Försvarshögskolan 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
Högskolan i Borås 
Högskolan Dalarna  
Högskolan på Gotland 
Högskolan i Gävle  
Högskolan i Halmstad 
Högskolan Kristianstad 
Högskolan i Skövde 
Högskolan Väst 
Konstfack 
Kungl. Konsthögskolan 
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Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Malmö högskola 
Mälardalens högskola 
Operahögskolan i Stockholm 
Stockholms dramatiska högskola 
Södertörns högskola 
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3 Utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning 

3.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning 

och annan yrkesutbildning, högre utbildning och 
forskning samt myndigheter inom utbildnings- 
och forskningsområdet.  

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning   

1:1 Statens skolverk 295 314 316 316 319 324 331

1:2 Statens skolinspektion 307 337 336 339 342 347 355

1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 656 701 680 704 712 723 738

1:4 Sameskolstyrelsen 36 27 26 27 27 27 29

1:5 Utveckling av skolväsendet och annan 
pedagogisk verksamhet 573 930 855 917 1 141 1 299 939

1:6 Särskilda insatser inom skolområdet 486 492 481 420 428 435 443

1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, m.m. 3 658 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660 3 660

1:8 Bidrag till viss verksamhet inom 
skolväsendet, m.m. 115 152 114 152 154 157 160

1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 87 97 98 102 103 104 106

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 753 1 264 933 1 046 330 285 135

1:11 Förstärkning av basfärdigheter 243 500 486 400 250 0 0

1:12 Bidrag till vissa studier 16 16 15 16 16 16 16

1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan 49 104 100 105 104 105 108

1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m. 3 8 8 9 9 9 9

1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning 785 3 132 2 998 3 350 1 946 1 986 2 038

1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom 
utbildningsområdet m.m.  0 146 147 149 151

Summa Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning 8 061 11 733 11 106 11 706 9 688 9 625 9 215
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Universitet och högskolor  

2:1 Högskoleverket 170 177 178 177 179 181 186

2:2 Verket för högskoleservice 20 20 19 20 20 20 21

2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning 1 266 1 398 1 338 1 393 1 350 1 358 1 384

2:4 Uppsala universitet: Forskning och 
forskarutbildning 1 398 1 650 1 650 1 717 1 803 1 826 1 862

2:5 Lunds universitet: Grundutbildning 1 761 1 763 1 803 1 757 1 787 1 791 1 825

2:6 Lunds universitet: Forskning och 
forskarutbildning 1 393 1 695 1 733 1 754 1 850 1 874 1 910

2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning 1 679 1 765 1 765 1 770 1 793 1 816 1 852

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och 
forskarutbildning 1 140 1 285 1 285 1 320 1 332 1 350 1 376

2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning 1 449 1 642 1 576 1 601 1 616 1 644 1 676

2:10 Stockholms universitet: Forskning och 
forskarutbildning 1 190 1 336 1 336 1 374 1 399 1 418 1 445

2:11 Umeå universitet: Grundutbildning 1 157 1 210 1 233 1 207 1 217 1 224 1 248

2:12 Umeå universitet: Forskning och 
forskarutbildning 802 904 904 935 965 978 997

2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning 1 227 1 295 1 303 1 296 1 321 1 311 1 336

2:14 Linköpings universitet: Forskning och 
forskarutbildning 571 670 670 696 726 736 750

2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning 627 701 650 704 680 693 709

2:16 Karolinska institutet: Forskning och 
forskarutbildning 909 1 132 1 132 1 202 1 271 1 282 1 307

2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning 1 037 1 079 1 096 1 064 1 029 940 959

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och 
forskarutbildning 762 931 931 1 000 1 089 1 103 1 125

2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning 542 631 615 629 639 644 656

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och 
forskarutbildning 284 310 310 322 333 337 344

2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning 546 595 604 591 563 571 582

2:22 Karlstads universitet: Forskning och 
forskarutbildning 178 187 187 189 191 193 197

2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning 959 872 959 961 973 992

2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och 
forskarutbildning 262 262 267 269 273 278

2:25 Örebro universitet: Grundutbildning 606 666 657 664 652 661 674

2:26 Örebro universitet: Forskning och 
forskarutbildning 186 203 203 207 210 212 216

2:27 Mittuniversitetet: Grundutbildning 474 521 559 515 511 513 521

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och 
forskarutbildning 176 187 187 191 192 195 199

2:29 Blekinge tekniska högskola: 
Grundutbildning 262 302 302 297 274 253 258

2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och 
forskarutbildning 77 80 80 81 81 82 84

2:31 Malmö högskola: Grundutbildning 809 874 849 875 860 871 888

2:32 Malmö högskola: Forskning och 
forskarutbildning 90 100 100 101 102 104 106

2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning 523 594 528 590 577 567 577

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och 
forskarutbildning 63 74 74 75 76 77 79
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2:35 Dans- och cirkushögskolan: 
Grundutbildning 49 49 48 49 50 51 52

2:36 Stockholms dramatiska högskola: 
Grundutbildning  0 113 115 116 119

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: 
Grundutbildning 50 51 51 87 88 89 91

2:38 Högskolan i Borås: Grundutbildning 427 441 431 441 430 419 427

2:39 Högskolan Dalarna: Grundutbildning 405 435 426 430 401 396 404

2:40 Högskolan på Gotland: Grundutbildning 131 137 134 136 130 132 135

2:41 Högskolan i Gävle: Grundutbildning 387 412 423 410 418 411 419

2:42 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning 331 368 368 366 349 346 353

2:43 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning 308 344 338 344 349 347 354

2:44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning 290 319 331 321 315 316 322

2:45 Högskolan Väst: Grundutbildning 307 344 334 343 315 310 315

2:46 Konstfack: Grundutbildning 126 130 130 131 132 134 136

2:47 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning 58 60 60 60 60 61 62

2:48 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: 
Grundutbildning 132 136 136 136 138 140 142

2:49 Operahögskolan i Stockholm: 
Grundutbildning 18 18 18 18 19 19 19

2:50 Södertörns högskola: Grundutbildning 314 373 366 372 351 360 367

2:51 Försvarshögskolan: Grundutbildning 22 23 22 23 23 23 24

2:52 Enskilda utbildningsanordnare på 
högskoleområdet m.m. 2 256 2 622 2 536 2 693 2 731 2 696 2 748

2:53 Särskilda utgifter inom universitet och 
högskolor m.m. 1 681 413 421 480 883 1 328 1 249

2:54 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa högskolor 404 479 479 488 493 499 509

2:55 Ersättningar för klinisk utbildning och 
forskning 2 087 2 173 2 173 2 193 2 230 2 274 2 323

Summa Universitet och högskolor 33 154 36 524 36 219 37 174 37 940 38 540 39 185

Forskning   

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och 
forskningsinformation 4 060 4 500 4 401 4 348 4 639 4 702 4 798

3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella 
organisationer  0 0 260 260 260 260

3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 111 115 112 116 117 119 121

3:4 Rymdforskning 194 197 193 95 96 97 98

3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella 
organisationer  0 0 109 109 109 109

3:6 Institutet för rymdfysik 47 48 47 48 48 49 50

3:7 Kungl. biblioteket 315 320 318 328 332 336 343

3:8 Polarforskningssekretariatet 24 31 30 37 37 38 39

3:9 Sunet 42 42 41 43 43 44 45

3:10 Centrala etikprövningsnämnden 5 9 9 9 9 9 9

3:11 Regionala etikprövningsnämnder 31 39 38 39 40 40 41

3:12 Särskilda utgifter för forskningsändamål 88 118 116 114 116 117 120

Summa Forskning 4 916 5 419 5 304 5 546 5 846 5 921 6 034
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Vissa gemensamma ändamål  

4:1 Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet 55 57 57 58 59 59 61

4:2 Unesco m.m.: Avgifter till internationella 
organisationer 0 0 31 31 31 31

4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 31 34 33 4 5 5 5

4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena 
utbildning och forskning 9 12 10 12 12 12 13

Summa Vissa gemensamma ändamål 95 103 99 105 106 107 109

Äldreanslag  

2010 2:36 Dramatiska institutet: 
Grundutbildning 81 84 84 0 0 0 0

2010 2:51 Teaterhögskolan i Stockholm: 
Grundutbildning 29 30 30 0 0 0 0

2009 1:16 Myndigheten för kvalificerad 
yrkesutbildning 22 0 0 0 0 0

2009 1:17 Bidrag till kvalificerad 
yrkesutbildning 1 270 0 0 0 0 0 0

2009 2:23 Växjö universitet: Grundutbildning 471 0 35 0 0 0 0

2009 2:24 Växjö universitet: Forskning och 
forskarutbildning 167 0 0 0 0 0

2009 2:33 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning 421 0 63 0 0 0 0

2009 2:34 Högskolan i Kalmar: Forskning och 
forskarutbildning 79 0 0 0 0 0

2008 25:78 Myndigheten för nätverk och 
samarbete inom högre utbildning 3 0 4 0 0 0 0

2008 25:84 Avvecklingsmyndigheten för 
skolmyndigheter m.m. 78 0 25 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 2 628 113 240 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning 48 855 53 892 52 969 54 532 53 581 54 194 54 543

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde '16 Utbildning och universitetsforskning 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 53 561 53 561 53 561 53 561

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 337 855 1 522 2 566

Beslut 599 - 886 - 930 - 1 548

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar 25 66 66 66

Volymer   

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 51 50 41 36

Övrigt 3, - 41 - 64 - 66 - 138

Ny ramnivå 54 532 53 581 54 194 54 543
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Vissa anslag minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltnings-
projektet kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
 
Tabell 3.3 Ramnivå 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 13 132 

Verksamhetskostnader 2 40 543 

Investeringar 3 856 

Summa ramnivå 54 532 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

3.3 Indelning 

Utgiftsområdet Utbildning och universitets-
forskning har i huvudsak följande omfattning 
och behandlas i följande avsnitt. 

− Barn- och ungdomsutbildning 
förskoleverksamhet 

förskoleklass 
skolbarnsomsorg 
grundskola 
gymnasieskola 
specialskola 
särskola 
sameskola 
svensk skola i utlandet 

− Vuxenutbildning 
kommunal vuxenutbildning (komvux) 
vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
(särvux) 
svenskundervisning för invandrare (sfi) 
utbildning inom yrkeshögskolan 
kvalificerad yrkesutbildning  
folkbildning 
vissa kompletterande utbildningar med en-
skilda huvudmän 

− Högskoleverksamhet 
universitet och högskolor med statlig 
huvudman (högskoleutbildning på grund-
nivå, avancerad nivå och forskarnivå samt 
forskning) och enskilda utbildnings-
anordnare av högskoleutbildning 

− Forskning 
statlig finansiering av forskning och forsk-
ningsmyndigheter. 

 
I utgiftsområdet ingår även myndigheter inom 
skol-, vuxenutbildnings- och högskoleområdet 
och vissa myndigheter inom forskningsområdet 
samt medlemsavgifter till Unesco och verk-
samheten vid Svenska Unescorådet. 

De samlade kostnaderna inom utgiftsområdet 
uppgår till ca 258 miljarder kronor, inklusive 
medel från kommuner och landsting. Delar av de 
medel som kommuner och landsting avsätter för 
utbildning finansieras genom de generella stats-
bidragen till kommunerna. Huvudmannaskapet 
för den verksamhet som ingår i utgiftsområdet 
delas mellan stat, kommun, landsting och 
enskilda huvudmän. 

Kommunerna är huvudmän för förskoleverk-
samhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grund-
skola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och viss vuxenutbildning (bl.a. 
komvux, särvux och sfi). Därutöver finns 
fristående huvudmän som bedriver verksamhet 
som motsvarar förskoleverksamhet, skol-
barnsomsorg, förskoleklass, grundskola, grund-
särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Staten är huvudman för specialskolan och 
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sameskolan. Inom folkbildningen (främst folk-
högskolor och studieförbund) förekommer 
framför allt enskilda huvudmän. Staten är 
huvudman för flertalet universitet och hög-
skolor, men det finns även ett antal enskilda 
utbildningsanordnare inom högskoleområdet.  

Anslagen inom utgiftsområdet finansierar 
endast till en mindre del förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning, 
som främst finansieras med kommunala skatte-
medel, men även via det generella statliga 
bidraget till kommunerna samt vissa riktade 
statsbidrag. Avgifter svarar för en del av finansie-
ringen av förskoleverksamheten och skolbarns-
omsorgen samt vissa myndigheter, men utgör i 
övrigt en mycket liten andel. Anslagen inom 
utbildningsområdet finansierar högskoleutbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå vid statliga 
universitet och högskolor och de enskilda  

utbildningsanordnarna inom högskoleområdet 
samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade 
yrkesutbildningar och vissa kompletterade 
utbildningar. Från och med 2011 ska högskole-
studier finansieras till viss del genom avgifter i 
och med införandet av studieavgifter för 
tredjelandsmedborgare. Forskning och utbild-
ning på forskarnivå vid universitet och hög-
skolor finansieras genom direkta anslag och 
medel  från anslagsfinansierade forskningsråd. 
Forskning finansieras även av forsknings-
stiftelser, EU och andra externa finansiärer.  

Nedanstående figur och efterföljande tre 
tabeller ger en översikt över utgiftsområdet och 
bygger på statistik från Statistiska centralbyrån 
om inget annat anges. 
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SVERIGES UTBILDNINGSSYSTEM 2009 
 
 

 
 

 Vuxenutbildning 
Kommunal vuxen- 
utbildning, komvux 
Vuxenutbildning för utvecklings- 
störda, särvux 
Svenskundervisning för  
invandrare, sfi  
Kompletterande utbildningar 
 
 
Folkbildning 
148 folkhögskolor 
9 studieförbund 
 
 
Särskola för elever med 
utvecklingsstörning 
Obligatorisk särskola 
9/10 år 
Gymnasiesärskola 4 år 
 
 
Specialskola för elever med vissa 
funktionshinder 
10 år 

Högskoleutbildning 
35 universitet och högskolor samt 
17 enskilda utbildningsanordnare 
Utbildning på forskarnivå 2–4 år 
Avancerad nivå 1–2 år 
Grundnivå 2–3 år 
 
Yrkeshögskoleutbildning 
255 utbildningsanordnare 
Gymnasieskola 
17 nationella program – 3 år 
976  gymnasieskolor 
 
Svensk skola i utlandet 
 
Grundskola 
 4 660 skolor 
 
Sameskola 
 
 
 
Skolbarnsomsorg 
Förskoleklass 
Förskoleverksamhet 

Övergångar mellan utbildningsformer 2009 

5,8 %* 
4,5 % av kvinnorna – 8,0 % av männen 

Utbildning på 
forskarnivå 

Högskoleutbildning på 
grundnivå och avancerad 
nivå 

41 % inom 3 år ** 
47 % av kvinnorna – 35 % av  
männen 

Gymnasieskola 

99 % går vidare till gymnasieskola 
99 % av flickorna – 99 % av 
pojkarna*** 

Grundskola 

18 år 

16 år 

15 år 

7 år

6 år

- 5 år

*  Siffrorna omfattar de examinerade i högskolans grundutbildning 2000/01–2004/05 som övergått till forskarutbildning t.o.m. läsåret 2008/09. 
** Siffrorna omfattar de som avslutade sina gymnasiestudier 2005/06. 
*** Siffrorna omfattar de som avslutade sina grundskolestudier 2008/09. 
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Tabell 3.4 Antal barn och studerande 2004−20091, 1 000-
tal 

Läsår 

Skolform 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 
Barn- och ungdomsutbildning     

Förskoleverksam-
het och skolbarns-
omsorg2, 6 

därav 

734 726 736 756 779 803 

Förskola 352 364 379 396 417 433 

Annan pedagogisk 
omsorg 

40 36 33 31 28 25 

Fritidshem 342 326 323 329 335 346 

Förskoleklass2, 3 90 89 88 92 93 98 

Grundskola2, 3 1046 1024 995 962 936 906 

Gymnasieskola 334 348 359 376 390 396 

Svenska 
utlandskolor4 

1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 

Särskola totalt 
(obligatorisk och 
gymnasiesärskola) 

22 22 22 23 23 23 

Obligatorisk 
särskola 

15 15 14 14 14 13 

Gymnasiesärskola 6.7 7,1 7,8 8,2 8,7 9,3 

Specialskola 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 

Vuxenutbildning       

Komvux5 146 144 142 125 100 101 

Särvux 4,7 4,8 5,0 4,9 5,0 4,9 

Sfi 48 48 53 65 74 84 

Kvalificerad 
yrkesutbildning 
(KY) och Yrkes-
högskoleutbild-
ningar (YH)6, 10 

21 27 33 37 40 42 

Folkhögskolor6 27 27 28 26 26 27 

Kompletterande 
utbildningar 

5,9 5,7 5,3 5,6 5,4 5,2 

Högskoleutbildning     

Utbildning på 
grundnivå och 
avancerad nivå5, 8, 

11 

303 295 285 278 280 304 

Forskar-
studerande9 

20 19 18 17 17 17 

1 Uppgifterna avser läsår och antal barn/elever/studerande och är hämtade från 
Sveriges officiella statistik om inget annat anges. 
2 Avser antalet inskrivna barn den 15 oktober.  
3 Inklusive sameskola. 
4 Antal elever i reguljär utbildning. 
5 Antal, omräknat till heltidsstuderande. 
6 Avser kalenderår som sammanfaller med läsårets vårtermin. 
7 Avser antal deltagande i långa kurser. 
8 Avser helårsstudenter på grundnivå exkl. uppdragsutbildning. 
9 Avser antal doktorander med minst 1 procents aktivitet under hösten. 
Uppgifterna ej kompletterade med efterrapporteringar. Källa: Högskoleverkets 
NU-databas. 
10 Uppgifterna för 2006 till 2009 är hämtade från Myndigheten för 
yrkeshögskolans årsredovisning 2009. 
11 Uppgiften för 2009 är hämtade från Högskoleverkets NU-databas. 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 3.5 Offentliga kostnader budgetår 2004−2009,  
Mdkr1 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 20092 

Förskoleverksam-
het och skol-
barnsomsorg3 

därav 

48,1 51,2 54,6 58,6 62,5 65,3 

Förskola 34,4 37,6 40,9 44,6 48,2 50,6 

Annan pedagogisk 
omsorg 

3,0 2,8 2,7 2,6 2,5 2,3 

Fritidshem 10,3 10,4 10,5 10,9 11,3 11,9 

Öppen verksamhet 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Förskoleklass 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,9 

Grundskola 72,0 73,7 74,1 75,3 77,9 77,4 

Gymnasieskola4 28,4 29,9 31,8 33,9 36,1 37,1 

Utlandsskola 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 

Särskola 5,6 5,8 6,2 6,5 6,8 7,0 

Specialskola 0,47 0,45 0,46 0,47 0,45 0,46 

Vuxenutbildning5 5,6 5,5 5,5 5,3 5,4 5,6 

Studieförbund6 .. 3,4 3,3 3,5 3,7 3,7 

Folkhögskolor6 .. 2,6 2,6 2,8 2,9 2,9 

YH, KY (t.o.m. 
(2009-06-30) 

0,74 0,84 1,01 1,16 1,23 1,35 

Universitet och 
högskolor7 

44,7 44,6 45,8 47,1 49,5 52,1 

Studiestöd8 20,8 19,7 20,1 19,3 19,1 21,0 

Summa9 230 242 250 258 270 279 
1 Redovisningen omfattar inte polisskolan, försvarsmaktens utbildningar, 
arbetsmarknads- och personalutbildning samt övrig utbildning hos privata 
utbildningsanordnare. Uppgifterna redovisas i löpande priser.    
2 Preliminära uppgifter för 2009, dock ej vad gäller KY, universitet och högskolor 
och studiestöd.   
3 Nettokostnad exklusive avgifter. 
4 Inklusive skolskjuts, reseersättning och inackordering. 
5  Inkluderar komvux, särvux, sfi och Centrum för flexibelt lärande (CFL) (t.o.m. 
2007). 
6  Insamlingsmetoderna för folkhögskolornas och studieförbundens kostnader har 
ändrats varför jämförbara siffror för 2004 saknas.   
7  Inkluderar forskning och forskarutbildning.  

8  Inkluderar kostnaderna för räntesubventioner, avskrivningar och statlig 
ålderspensionsavgift. 
9 Totalsumman avseende 2004 är exkl. folkhögskolor och studieförbund.  
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Tabell 3.6 Antal lärare/personal och studerande fördelade 
på kön, 2004−20091, 1 000-tal 

 
 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

Lärare och personal     

Förskoleverksamhet och  

skolbarnsomsorg2, 3,    

          Totalt 113 113 117 123 127 127 

          Kvinnor … … … … … … 

          Män … … … … … … 

därav förskola 

          Totalt 73 75 81 86 90 92 

          Kvinnor 72 73 78 84 88 89 

          Män 2 2 2 2 3 3 

därav familjedag-
hem/pedagogisk 
omsorg … … … … … … 

          Totalt 7,7 6,9 6,5 6,1 5,7 5,1 

          Kvinnor    6,1 5,6 5,1 

          Män    0 0 0 

därav fritidshem       

          Totalt 14,4 13,3 12,5 12,5 12,5 11,6 

          Kvinnor 11,7 10,7 10,1 10,0 10,0 9,4 

          Män 2,7 2,5 2,4 2,5 2,4 2,3 

därav öppen 
verksamhet       

          Totalt 0,73 0,62 0,62 0,65 0,67 0,72 

          Kvinnor 0,72 0,61 0,61 0,64 0,66 0,71 

          Män 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

därav i flera 
verksamhetsformer       

          Totalt 17 17 17 17 18 18 

          Kvinnor 14 15 15 15 15 15 

          Män 2 3 3 3 3 3 

Förskoleklass3,4 

        Totalt 7,0 6,6 6,3 6,2 6,4 6,3 

        Kvinnor 6,7 6,3 6,0 5,8 6,1 6,0 

        Män 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 

Grundskola3 

        Totalt 84 82 81 80 78 76 

        Kvinnor 61 61 60 59 58 57 

        Män 22 22 21 21 20 19 

Särskola  

        Totalt 4,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,1 

        Kvinnor 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 

        Män 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 

Obligatorisk särskola  

        Totalt 3,2 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 

        Kvinnor 2,7 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 

        Män 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

       

 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

Gymnasiesärskola 

        Totalt 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 

        Kvinnor 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 

        Män 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 

Specialskola 

        Totalt 0,31 0,26 0,26 0,23 0,24 0,23 

        Kvinnor 0,24 0,21 0,21 0,18 0,19 0,17 

        Män 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 

Gymnasieskola 

        Totalt 27 28 29 31 32 32 

        Kvinnor 13 13 14 15 15 16 

        Män 14 15 15 16 16 16 

Svenska utlandskolor5     

        Totalt 0,30 0,27 0.27 0,28 0,29 0,28 

        Kvinnor 0,22 0,19 0,20 0,20 0,22 0,21 

        Män 0,08 0,07 0,08 0,08 0,08 0,07 

Komvux       

        Totalt 5,1 4,7 4,4 4,3 3,5 3,2 

        Kvinnor 3,3 3,0 2,9 2,8 2,3 2,1 

        Män 1,9 1,7 1,5 1,5 1,2 1,1 

Särvux 

        Totalt 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 

        Kvinnor 0,21 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 

        Män 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 

Sfi       

        Totalt 1,3 1,2 1,2 1,5 1,9 2,0 

        Kvinnor 1,1 1,0 1.0 1,3 1,6 1,7 

        Män 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Vuxenutbildning (totalt)    

        Totalt 6,7 6.2 5,9 6,0 5,6 5,5 

        Kvinnor 4,6 4,3 4,1 4,3 4,1 4,0 

        Män 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 

Kompletterande utbildningar6      

        Totalt 0,37 0,37 0,35 0,35 0,41 0,40 

        Kvinnor 0,17 0,18 0,17 0,17 0,21 0,20 

        Män 0,20 0,19 0,17 0,18 0,20 0,20 

Högskolan       

        Totalt 24,0 23,2 23,4 23,6 24,0 25,0 

        Kvinnor 9,5 9,2 9,4 9,7 10,0 10,5 

        Män 14,5 14,0 14,0 13,9 14,0 14,5 

därav: 

Professorer 

        Totalt 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,4 

        Kvinnor 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 

        Män 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 
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 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 

Elever/studerande    

Komvux 

        Totalt 227 229 228 205 170 172 

        Kvinnor 148 150 150 137 114 112 

        Män 79 80 77 68 56 60 

Särvux 

        Totalt 4,7 4,8 5,0 4,9 5,0 4,9 

        Kvinnor 2,3 2,3 2,5 2,4 2,4 2,4 

        Män 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 

Sfi 

        Totalt 48 48 53 65 74 84 

        Kvinnor 28 29 31 37 41 48 

        Män 20 19 22 28 33 37 

KY och YH7, 11 

       Totalt 21 27 33 37 40 42 

       Kvinnor 10 14 18 20 22 22 

        Män 10 13 15 17 18 19 

Folkhögskolor8 

        Totalt 27 27 28 26 26 27 

        Kvinnor 18 18 18 17 17 17 

         Män 10 10 10 9 9 9 

Kompletterande utbildningar    

        Totalt 5,9 5,7 5,3 5,6 5,4 5,2 

        Kvinnor 3,7 3,9 3,6 3,9 3,6 3,4 

        Män 2,1 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 

Grundläggande högskoleutbildning7, 9, 12  

        Totalt 303 295 285 278 280 304 

        Kvinnor 178 173 168 164 165 178 

        Män 125 122 117 114 115 126 

Forskarstuderande10    

        Totalt 20 19 18 17 17 17 

        Kvinnor 9 9 9 9 8 8 

        Män 11 10 9 9 9 9 
”…” = Uppgift saknas.  
1 Uppgifterna avser läsår och antal barn/elever/studerande och omräknat till 
heltidstjänster och är hämtade från Sveriges officiella statistik om inget annat 
anges. 
2 Avser antalet anställda, exkl. arbetsledare, som arbetar med barn. 
3 Inklusive sameskola. 
4 Avser antal årsarbetare. 
5 Avser antal tjänstgörande lärare. 
6 Avser antalet lärare i heltidstjänster, utbildningar med statsbidrag/studiestöd. 
7 Avser kalenderår. Följande mättidpunkter gäller för: Grundläggande 
högskoleutbildning: VT: kurser som påbörjas (ca) 10–20 januari(ca) 15–25 
augusti. HT: kurser som påbörjas (ca) 25 augusti–(ca) 10 januari.  
KY och YH: 2010-01-20 för 2009 och 2009-10-21 för 2006-2008. Den 5 december 
för övriga år. 
8 Avser antal deltagare i långa kurser. 
9 Avser helårsstudenter i grundutbildning exkl. uppdragsutbildning. 
10 Avser antal doktorander med minst 1 procents aktivitet under hösten.  
Uppgifterna ej kompletterade med efterrapporteringar. Källa: Högskoleverkets NU-
databas. 
11 Uppgifterna för 2006 till 2009 är hämtade från Myndigheten för 
yrkeshögskolans årsredovisning för 2009. 
12 Totaluppgiften för 2009 är hämtad från Högskoleverkets NU-databas. 
Kompletterat med könsuppdelning. 
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3.4 Utgiftsområdets styrmedel m.m. 

Huvudmannaskap och finansieringsformer 
varierar mellan olika verksamheter inom utgifts-
området. Statens styrmedel och insatser består 
av: 

− Statlig finansiering. Anslagen inom ut-
giftsområdet utgör inte den dominerande 
finansieringskällan. Finansiering sker dels 
genom kommunala medel, dels genom de 
generella och riktade statsbidragen till 
kommunerna. Högskolesektorn och 
yrkeshögskolan finansieras i huvudsak 
genom direkta statliga anslagsmedel. 
Anslagen avser statlig verksamhet samt 
bidrag till kommunal och enskild verk-
samhet. Anslagsmedel används inte bara 
till löpande verksamhet utan också som 
kompletterande finansiering för att för-
ändra, utveckla och förnya den befintliga 
verksamheten. Anslagen till högskole-
utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå är huvudsakligen prestations-
relaterade. 

− Reglering och uppställande av mål. För 
utgiftsområdet fastställs mål och regler 
som föreskrivs i lagar och andra för-
fattningar. Vidare ingår mål för de statliga 
myndigheternas verksamhet. För folk-
bildningen fastställer staten riktlinjer med 
syften och återrapporteringskrav när det 
gäller statsbidraget. Folkbildningsrådet 
beslutar om statsbidrag enligt förord-
ningen (1991:977) om statsbidrag till 
folkbildningen. För förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och kom-
munernas vuxenutbildning gäller skol-
lagarna (1985:1100 och 2010:800), olika 
skolformsförordningar, läroplaner och 
andra förordningar. För yrkeshögskolan 
gäller lagen (2009:128) om yrkeshög-
skolan och förordningen (2009:130) om 
yrkeshögskolan. För kvalificerad yrkes-
utbildning gäller lagen (2001:239) om 
kvalificerad yrkesutbildning och förord-
ningen (2001:1131) om kvalificerad 
yrkesutbildning. För universitet och 
högskolor gäller främst högskolelagen 
(1992:1434), högskoleförordningen 
(1993:100) och förordningen (2010:543) 
om anmälningsavgift och studieavgift vid 
universitet och högskolor. På högskole-
området finns en särskild lag för enskilda 

utbildningsanordnare, lagen (1993:792) 
om tillstånd att utfärda vissa examina, 
som hänvisar till vissa krav på utbild-
ningen i högskolelagen. Inom området 
forskningens infrastruktur finns myndig-
heten Kungl. biblioteket, inklusive verk-
samheten vid den tidigare myndigheten 
Statens ljud- och bildarkiv som innebär 
insamlande, bevarande och tillhanda-
hållande av material enligt lagen 
(1993:1392) om pliktexemplar av 
dokument. 

− Uppföljning eller granskning. Statens skol-
verk, Statens skolinspektion, Special-
pedagogiska skolmyndigheten, Myndig-
heten för yrkeshögskolan och Högskole-
verket har uppföljnings- eller gransknings- 
och i vissa fall statistikansvar på sina respek-
tive områden. Statistiska centralbyrån 
svarar för utbildnings- och forsknings-
statistik.  

− Utvärdering, kvalitetssäkring och granskning. 
De ovannämnda myndigheterna, utom  
Skolinspektionen, har samtliga ett utvärde-
ringsansvar på sina respektive områden. 
Skolor, förskolor, fritidshem och kom-
muner ska årligen upprätta kvalitetsredovis-
ningar. Skolinspektionen genomför regel-
bundet tillsyn i varje kommun när det gäller 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 
skola och fristående skolor samt vuxenut-
bildning. Vidare ingår i myndighetens 
uppgifter tillståndsprövning för fristående 
skolor. I myndighetens ansvar ingår såväl 
tillsyn över som kvalitetsgranskning av det 
offentliga skolväsendet samt den av det 
allmänna anordnade förskoleverksamheten 
och skolbarnsomsorgen m.m. Universitets 
och högskolors kvalitetsarbete är ett åligg-
ande enligt högskolelagen. Högskoleverket 
utvärderar löpande utbildningar vid alla uni-
versitet och högskolor. Högskoleverket 
beslutar också om examenstillstånd för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
för statliga universitet och högskolor. För 
konstnärlig utbildning på forskarnivå 
beslutar Högskoleverket om examens-
tillstånd för statliga universitet och hög-
skolor. För annan utbildning på forskarnivå 
beslutar Högskoleverket om examens-
tillstånd för statliga högskolor. Vidare 
yttrar sig verket om tillstånd för enskilda 
utbildningsanordnare att utfärda examina. 
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Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering (IFAU) som är en myndighet 
under Arbetsmarknadsdepartementet, ska 
inom ramen för sitt uppdrag utvärdera 
effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder 
inom utbildningsväsendet. 

− Tillsyn. Skolinspektionen har ansvar för 
tillsyn över det offentliga skolväsendet, 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
m.m. Myndigheten för yrkeshögskolan har 
tillsyn över utbildningarna inom yrkes-
högskolan. Inom universitets- och hög-
skolesektorn utövar Högskoleverket tillsyn 
inom sitt ansvarsområde. 

− Utvecklingsinsatser. Skolverket ska stödja 
kommuner och andra huvudmän i deras 
utveckling av verksamheten så att nationellt 
fastställda mål och likvärdighet i utbildning 
uppnås inom förskoleverksamhet, skol-
barnsomsorg, barn- och ungdomsutbild-
ning samt vuxenutbildning. Inom högre ut-
bildning och forskning ska ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete vid universitet och hög-
skolor bedrivas.  

− Internationellt samarbete. Det internatio-
nella samarbetet inom de utbildnings- och 
forskningspolitiska områdena är  en viktig 
del av de statliga insatserna. 

Verksamheterna inom utgiftsområde 16 har ett 
nära samband med verksamheter inom andra 
utgiftsområden. Den största delen av verksam-
heterna inom utgiftsområdet bedrivs av kom-
munerna. Verksamheterna finansieras dels med 
kommunala skatteintäkter, dels med generella 
statsbidrag under utgiftsområde 25 Allmänna 
bidrag till kommunerna. Utgiftsområde 15 
Studiestöd omfattar olika former av ekonomiskt 
stöd till enskilda under studier och utgifter för 
vissa studiesociala insatser. 

Forskningsverksamheten vid universitet och 
högskolor finansieras utöver medel från 
utgiftsområde 16 med medel från andra utgifts-
områden, stiftelser och externa finansiärer. 
Arbetsmarknadsutbildning bedrivs och finan-
sieras inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad. 
Folkbildningen finansieras inom utbildnings-
område 17 Kultur, medier, trossamfund och 
fritid. 

3.5 Resultatredovisning 

3.5.1 Internationellt samarbete 

Det internationella utbildningssamarbetet bidrar 
till att öka kvaliteten i svensk utbildning samt till 
att ge ökad kunskap om och förståelse för andra 
länder och deras kulturer. Med detta främjas 
även enskildas  möjligheter att studera och arbeta 
utomlands. 

En utbildning av hög kvalitet stärker Sveriges 
möjligheter att stå starkt inför globaliseringens 
utmaningar. Internationellt lyfts utbildningens 
betydelse fram i allt fler sammanhang. Under de 
senaste åren har den internationella dimensionen 
varit påtaglig i den svenska utbildningspolitiken. 
Under det svenska ordförandeskapet i EU 
belystes den europeiska dimensionen när det 
gäller det svenska reformarbetet. Dialogen och 
erfarenhetsutbytet syftar till att ge medlems-
länderna bättre förutsättningar att möta de gem-
ensamma utmaningar som finns på utbildnings-
området, t.ex. att öka yrkesutbildningens attrak-
tionskraft och stödja lärares och skolledares 
kompetensutveckling. 

Det internationella samarbetet inom utbild-
ningsområdet stöds genom en rad samarbets-
program. De största av dessa är EU:s program 
för utbildningssamarbete Programmet för livs-
långt lärande, Nordiska ministerrådets program 
Nordplus samt det nationella programmet 
Linnaeus-Palme för samarbete och utbyte inom 
högre utbildning med länder i tredje världen. 
Genom dessa erbjuds stöd för enskilda person-
ers rörlighet samt samarbetsprojekt för alla 
utbildnings- och verksamhetsformer: förskolan, 
skolan, den högre utbildningen, vuxenutbild-
ningen och kompetensutvecklingen i arbetslivet. 
I syfte att öka utbildningarnas kvalitet är målet 
att rörligheten för alla grupper inom utbildnings-
systemet ska öka samt att allt fler utbildnings-
institutioner ska kunna ta del av internationella 
samarbetsprojekt. 

EU 

Ministerrådet och Europaparlamentet antog i 
augusti 2008 en rekommendation om inrättandet 
av en europeisk referensram för kvalifikationer 
för livslångt lärande (EQF). I maj 2009 antog 
ministerrådet och Europaparlamentet även en 
rekommendation om inrättandet av ett europ-
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eiskt system för meritöverföring inom yrkes-
utbildningen (ECVET) samt en europeisk 
referensram för kvalitetssäkring av yrkes-
utbildning (EQAVET). Dessa tre rekommend-
ationer syftar till att ge konkreta verktyg för att 
öka mobiliteten och det livslånga lärandet i 
Europa och är ett resultat av det fördjupade sam-
arbetet om yrkesutbildning inom EU, den s.k. 
Köpenhamnsprocessen som initierades 2002. 
Det nationella genomförandet av EQF beskrivs 
närmare i avsnitt 6.2.1. 

Ministerrådet utsåg 2009 till det europeiska 
året för kreativitet och innovation. Syftet med 
året var att främja kreativitet i utbildningen, visa 
hur ett livslångt lärande kan vara en pådrivande 
kraft bakom innovation samt utgöra en viktig 
faktor för att bidra till enskilda personers yrkes-
mässiga utveckling. Internationella program-
kontoret för utbildningsområdet var nationell  
samordnare och som ordförandeland genom-
förde Sverige i december 2009 den europeiska 
slutkonferensen för året. 

Tre av de svenska prioriteringarna på utbild-
ningsområdet resulterade i rådsslutsatser under 
det svenska ordförandeskapet.  

Lärares och skolledares kompetens stod i 
fokus för det informella utbildningsminister-
mötet som ägde rum i Göteborg i september 
2009. Rådsslutsatserna som behandlade denna 
fråga betonade vikten av att attrahera kompe-
tenta personer till läraryrket samt att ge dem en 
bra utbildning, yrkesintroduktion och konti-
nuerlig kompetensutveckling inom yrket. Även 
utbytesprogram för lärare ska utvecklas och 
stödjas. Ministrarna konstaterade i slutsatserna 
att inriktningen mot ett mer pedagogiskt ledar-
skap bland skolledare bör underlättas och stöd-
jas. 

Inom ramen för den s.k. kunskapstriangeln – 
samspelet mellan utbildning, forskning och 
innovation – lyfte det svenska ordförandeskapet 
fram universitetens roll och hur de tre kompo-
nenterna måste integreras för att möta de 
utmaningar Europa står inför. Detta gjordes dels 
genom en särskild konferens, dels genom antag-
ande av rådsslutsatser. Sverige har genom arbetet 
med kunskapstriangeln fört en närmare sam-
verkan mellan utbildning, forskning och inno-
vation högre upp på agendan för EU-samarbetet.  

Bakgrunden till rådsslutsatsen om utbildning 
för barn med invandrarbakgrund och deras inte-
grering i utbildningssystemet var kommiss-
ionens grönbok från juli 2008 och den efter-

följande konsultationsprocessen. Rådet konstat-
erade bl.a. att inkluderande utbildningssystem 
med stark betoning på likvärdighet och kvalitet 
är mest effektiva för att stödja elever med 
invandrarbakgrund. Det svenska ordförande-
skapet arbetade fram rådsslutsatser som innebar 
fortsatt samarbete på europeisk nivå inom den 
öppna samordningsmetoden. 

Andra frågor som uppmärksammades under 
ordförandeskapet var könsskillnader i utbild-
ningsresultat, yrkesutbildningens framtidsfrågor 
och  kvalitetssäkring av högre utbildning.  

Ministerrådet beslutade i maj 2009 att etablera 
det gemensamma strategiska ramverket 
Utbildning 2020. Detta strategiska ramverk 
följer upp arbetet som gjorts under programmet 
Utbildning 2010 där utbildningsministrarna 
enades om gemensamma mål för utbildnings-
systemen (se avsnitt 3.5.3 för en presentation av 
de framsteg som har gjorts för att uppnå dessa 
mål).  

Europarådet 

I Europarådet ligger fokus på kärnområdena 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstats-
principen. Arbetet inom utbildningsområdet har 
koncentrerats kring utbildning för demokratiskt 
medborgarskap och mänskliga rättigheter samt 
interkulturell förståelse. Ett nytt arbetsprogram 
för de fyra kommande åren (2010–2014) har 
antagits.  

Nordiska ministerrådet 

Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete 
som initierades av de nordiska statsministrarna 
sommaren 2007 har varit intensivt och haft hög 
prioritet. Målet är att rusta de nordiska länderna 
för att de framgångsrikt ska kunna hantera de 
utmaningar och möjligheter som globaliseringen 
medför samt bidra till ett kunnigare, synligare 
och mer välmående Norden. 

I fokus för globaliseringssatsningen inom 
utbildnings- och forskningsområdet står framför 
allt toppforskningsinitiativet. Det är den största 
nordiska forsknings- och innovationssatsningen 
någonsin och knyter samman de starkaste 
nordiska forsknings- och innovationsmiljöerna 
inom klimat, energi och miljö. Reformarbetet 
inom Nordiska ministerrådet för att uppnå en 
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effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet  
har framskridit väl. Ministerrådet för utbildning 
och forskning har bl.a. diskuterat hur arbetet 
inom rådet ska kunna förbättras, särskilt vad 
gäller beslutsformer och styrningsfrågor. 

OECD 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och 
utveckling (OECD) spelar en betydelsefull roll 
när det gäller analys av utbildningspolitik. 
Kärnan i verksamheten på utbildningsområdet 
utgörs av jämförande studier, analyser, statistik 
och indikatorer. 

Sverige deltar i Programme for International 
Student Assessment (PISA) som är ett av 
OECD:s flaggskeppsprojekt som syftar till att 
undersöka i vilken grad deltagande länders 
utbildningssystem bidrar till att femtonåriga 
elever, som snart kommer att ha avslutat den 
obligatoriska skolan, är rustade att möta 
framtiden. Genom olika prov undersöks 
elevernas förmågor inom tre kunskapsområden; 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse. 
Nästa rapport presenteras i slutet av 2010. 

Programme for the International Assessment 
of Adult Competencies (PIAAC), som in-
rättades 2008, är ett OECD-initierat program 
som avser att mäta den vuxna befolkningens 
kunskaper och kompetens i ett antal länder. 
Sverige deltar tillsammans med 24 andra länder i 
en pilotstudie under 2010. En första under-
sökning planeras till 2011 och en internationell 
jämförande rapport ska publiceras 2013. 
Programmet kommer att möjliggöra jämförelser 
mellan länder och ge indikatorer på vuxnas 
kunskaper och kompetens. Genom samarbete 
med Europeiska kommissionen är avsikten att 
resultaten även ska kunna användas till indika-
torer inom EU-samarbetet.  

Sverige deltar i OECD:s förstudie Assess-
ment of Higher Education Learning Outcomes 
(AHELO) om utvärdering och uppföljning av 
högre utbildning. Sverige deltar i den del av 
studien som behandlar ämnesmässiga förmågor 
när det gäller ingenjörsutbildningar. En första 
testperiod är planerad att genomföras vid 
svenska lärosäten under 2011. 

Sverige har under 2008 och 2009 tillsammans 
med fem andra länder deltagit i OECD:s projekt 
Thematic Review on Migrant Education. Syftet 
med projektet har varit att undersöka vilka 

insatser som ger bäst utbildningsresultat för 
första och andra generationens invandrarelever. 
En landsrapport för Sverige och en samman-
fattande rapport för hela studien presenterades 
våren 2010. OECD konstaterar att elever med 
invandrarbakgrund når sämre skolresultat än 
elever födda i landet. Skillnaden är särskilt tydlig 
för första generationens invandrarelever. Enligt 
OECD har Sverige en jämförelsevis väl 
utvecklad politik för integration i skolan. Sam-
tidigt innebär det stora utmaningar att få genom-
slag för dessa insatser i det starkt decentra-
liserade svenska systemet. I sin landrapport 
lyfter OECD frågor om t.ex. lärarutbildning, 
kommunens ansvar för skolan, segregation samt 
utvärdering av reformer och insatser. 

Under 2009 genomförde OECD även en s.k. 
Territorial Review av Sverige. I denna påtalas 
vikten av att utbildningssystemet på olika nivåer, 
inklusive universitet och högskolor i ökad 
utsträckning samverkar med det lokala och 
regionala näringslivet. OECD påtalar även be-
hovet av att den svenska arbetskraften behöver 
bli mer entreprenöriell och att en entreprenöriell 
kultur och medvetenhet bör grundläggas redan i 
tidiga skolår.  

Unesco 

Unesco är FN:s fackorgan för utbildning, 
vetenskap, kultur och kommunikation. Varje 
medlemsland ska enligt Unescos konstitution ha 
en nationalkommission. Denna ska utgöra en 
länk mellan landets regering och Unesco. 
Sveriges nationalkommission är Svenska 
Unescorådet. 

Svenska Unescorådets arbete baseras på den 
svenska Unescostrategin, som i sin tur utgör 
grunden för hela det svenska engagemanget i 
Unesco. 

Vartannat år äger Unescos beslutande 
församling, generalkonferensen rum. Under 
generalkonferensen 2009 drev Sverige att 
Unesco bör stärka sitt arbete med yttrande- och 
pressfrihet, att Unesco bör arbeta mer med 
jämställdhetsintegrering samt att Unesco bör 
integrera utbildning för hållbar utveckling i 
arbetet med utbildning för alla, som är ett av 
millennieutvecklingsmålen. Vidare var Sverige, 
tillsammans med de övriga nordiska länderna, 
drivande bakom förslag som syftar till en bättre 
målrelaterad styrning av organisationen.   
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Svenska Unescorådet har under 2009 bl.a. 
etablerat ett fördjupat samarbete med national-
kommissionen i Uganda, genomfört en nationell 
Unescokonferens samt varit aktivt i arbetet med 
generalkonferensen. Samarbetet med Styrelsen 
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 
har ökats för att förbättra samstämmigheten 
mellan den svenska Unescopolitiken och de 
bidrag som utgår till Unesco från utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd. Detta samarbete sker i 
enlighet med Unescostrategin och Sveriges 
politik för global utveckling. 

Bolognaprocessen 

Under 2009 hölls ett ministermöte i Leuven-
Louvain la Neuve. Mot bakgrund av hur ojämnt 
målen i  Bolognaprocessen hade uppnåtts och 
den bedömning som gjordes av de framtida stora 
utmaningarna för högre utbildning i Europa 
beslutades processen fortsätta till 2020. Vid 
mötet hölls ett ”Bologna policy forum” med 
inbjudna utbildningsministrar från länder utan-
för EU. Syftet var att tillmötesgå det intresse för 
processen som  de inbjudna länderna visat och 
att öppna en dialog mellan Europa och om-
världen. 

Besluten i kommunikén från Leuven-Louvain 
la Neuve låg till grund för det arbetsprogram för 
det fortsatta arbetet fram till 2012 som 
beslutades under ledning av det svenska EU-
ordförandeskapet. 

I mars 2010 högtidlighölls vid ett minister-
möte i Budapest-Wien de tio första åren av 
Bolognaprocessen och det gemensamma europ-
eiska området för högre utbildning etablerades. 
Även vid detta tillfälle samlades ett ”Bologna 
Policy Forum”. Nästa ministermöte kommer att 
äga rum i Bukarest 2012. 

3.5.2 Svensk utbildning i internationell 
jämförelse 

I följande avsnitt redovisas utfallet för EU och 
Sverige i förhållande till de riktmärken som EU:s 
utbildningsministrar som en följd av Lissabon-
processen enats om att uppnå 2010. Mot-
svarande uppgifter lämnas även i relation till de 
nya mål och riktmärken som ministrarna enades 
om 2009 och som ska uppnås 2020. 

Under 2010 pågår ett arbete inom EU-
kommissionen för att ta fram och föreslå ytter-
ligare riktmärken som ska gälla fram till 2020.   

Ministrarnas överenskommelse om upp-
följning och samarbetsformer inom utbildnings-
området har behandlats i avsnitt 3.5.1 under 
rubriken Internationellt samarbete. 

3.5.3 Uppföljning av EU:s gemensamma 
utbildningsmål 

I maj 2003 enades EU-ländernas utbild-
ningsministrar om fem utbildningspolitiska rikt-
märken, som skulle uppnås inom unionen som 
helhet 2010. I maj 2009 enades ministrarna om 
de riktmärken som ska vara vägledande fram till 
2020. Riktmärkena är följande: 

- Andelen 18–24-åringar som inte har en 
fullföljd gymnasieutbildning och som inte 
deltar i utbildning ska vara högst tio 
procent. Riktmärket gäller för såväl 2010 
som 2020. 

- Andelen 15-åringar med svag läsförmåga 
ska minska med 20 procent till 2010. 
Riktmärket för 2020 är att andelen låg-
presterande i läsförmåga, matematik 
respektive naturvetenskap ska uppgå till 
högst 15 procent.   

- Minst 85 procent av alla 20–24-åringar ska 
ha fullföljt en gymnasieutbildning. Detta 
riktmärke gäller för 2010. 

- Antalet högskoleexaminerade inom 
ämnesområdena matematik, naturveten-
skap och teknik ska öka med 15 procent 
samtidigt som könsskillnaden ska jämnas 
ut. Detta riktmärke gäller för 2010. 

- Av alla vuxna i åldern 25–64 år ska minst 15 
procent ha deltagit i någon form av 
utbildning under den senaste fyra-
veckorsperioden. Detta riktmärke gäller 
2020. Riktmärket för 2010 angav 12,5 
procent men var i övrigt identiskt med 
riktmärket för 2020.  

- Andelen barn i åldern 4 år fram till skolstart 
som går i förskola ska uppgå till minst 95 
procent. Detta riktmärke gäller för 2020. 

- Andelen personer i åldern 30–34 år med 
eftergymnasial utbildning (minst tvåårig) 
ska uppgå till minst 40 procent. Detta 
riktmärke gäller för 2020. 
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I det följande presenteras utvecklingen i Sverige 
för vart och ett av dessa riktmärken samt för-
hållandena inom unionen som helhet. 

Unga med låg utbildning 

Andelen svenska 18–24-åringar utan fullföljd 
gymnasieutbildning och som inte befann sig i 
utbildning låg 2008 på drygt elva procent, vilket 
är något sämre än EU:s riktmärke (diagram 3.1). 
De svenska värdena har försämrats sedan 2000, 
vilket till stor del förklaras av förändrade 
definitioner som orsakat tidsseriebrott. I EU 
som helhet har värdena förbättrats sedan 2000, 
men andelen uppgick trots det totalt sett till 14,9 
procent 2008. Män har genomgående sämre 
värden än kvinnor i detta mått såväl i Sverige 
som i EU. 

 
Diagram 3.1 Andelen 18–24 åringar utan fullföljd 
gymnasieutbildning och som inte befinner sig i utbildning 
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Anm.: Tidsseriebrott 2007. 
Källa: Eurostat. 

Unga med svag läsförmåga 

Enligt OECD:s internationella kunskaps-
mätning PISA, som genomförs vart tredje år, 
uppgick andelen svenska 15-åringar med svag 
läsförmåga till drygt 15 procent 2006, vilket är en 
försämring jämfört med resultaten 2000 
(diagram 3.2). I kunskapsmätningen såväl 2000 
som 2006 deltog 18 av de nuvarande EU-
länderna. Andelen svaga läsare var i genomsnitt 
24,1 procent i dessa 18 EU-länder i den senare 
mätningen. I både Sverige och andra deltagande 
EU-länder är andelen svaga läsare betydligt 
större bland pojkar än bland flickor. I december  

2010 offentliggörs resultat av 2009 års PISA-
mätning.   

 
Diagram 3.2 Andel 15-åringar med svag läsförmåga i PISA:s 
lästest 
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Anm.: Data för EU18 uppdelat på flickor och pojkar finns inte för 2000. 
Källa: OECD/ PISA 2000, 2006. 

Lågpresterande i läsförmåga, matematik och 
naturvetenskap 

Andelen 15-åringar som presterar på låg nivå 
(nivå 0–1) i de tre olika PISA-mätningarna ska 
uppgå till högst 15 procent 2020. 

I Sverige var ungefär 18 procent av eleverna 
svaga i matematik 2006, vilket är sämre än EU:s 
riktmärke (diagram 3.3). Andelen svaga i mate-
matik var i genomsnitt 22,8 procent i de 25 EU-
länder som deltog i undersökningen. Genom-
gående är andelen svaga i matematik större bland 
flickor än bland pojkar.   

 
Diagram 3.3 Andelen lågpresterande 15-åringar i matematik 
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Källa: OECD/PISA 2006. 

 
När det gäller naturvetenskap var andelen 
svenska lågpresterande 15-åringar högre än EU:s 
riktmärke 2006 (diagram 3.4). Genomsnittet för 
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de deltagande EU-länderna var 19,3. Genom-
gående var andelen lågpresterande i naturveten-
skap lägre bland flickor än pojkar. 

 
Diagram 3.4 Andelen lågpresterande 15-åringar i 
naturvetenskap 
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Källa: OECD/PISA 2006. 

Fullföljd gymnasieutbildning i åldern 20–24 år 

I Sverige har andelen ungdomar i åldern 20–24 år 
med fullföljd gymnasieutbildning under 
perioden 2000–2008 något överträffat riktmärket 
på 85 procent. På EU-nivå var andelen lägre, 78,5 
procent 2008, vilket endast är marginellt bättre 
än 2000 (diagram 3.5). Något fler kvinnor än 
män har fullföljt en gymnasieutbildning såväl i 
Sverige som i EU. 

 
Diagram 3.5 Andelen 20–24-åringar med fullföljd 
gymnasieutbildning 
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Högskoleexaminerade inom matematik, 
naturvetenskap och teknik 

Antalet högskoleexaminerade inom matematik, 
naturvetenskap och teknik ökade med drygt 30 
procent i EU27 mellan 2000 och 2007. 
Ökningen i Sverige under samma period var 14 
procent, vilket är lägre än EU:s riktmärke 
(diagram 3.6). 

 
Diagram 3.6 Ökning av antalet högskoleexaminerade inom 
matematik, naturvetenskap och teknik mellan 2000–2007 
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Källa: Eurostat 

 
I Sverige liksom i hela EU har ökningen varit 
störst för kvinnor men det är fortfarande långt 
kvar till en jämn könsfördelning bland de 
högskoleexaminerade i matematik, naturveten-
skap och teknik (diagram 3.7). Endast en tredje-
del är kvinnor, medan män står för två tredje-
delar såväl i Sverige som i EU. 

 
Diagram 3.7 Andelen kvinnor och män bland examinerade 
inom matematik, naturvetenskap och teknik 
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Källa: Eurostat. 
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Livslångt lärande 

Ett annat EU-gemensamt riktmärke som gällt 
sedan 2003 avser andelen vuxna i åldern 25–64 år 
som under den senaste fyraveckorsperioden före 
mätningen har deltagit i någon form av utbild-
ning. Riktmärket är minst 12,5 för 2010 och 15 
procent för 2020. Sverige ligger sedan länge långt 
över riktmärkena och trenden är stigande 
(diagram 3.8). Ökningen är speciellt kraftig 
bland kvinnorna. Män deltar i utbildning i betyd-
ligt lägre grad än kvinnor.  

Utvecklingen inom EU-området i sin helhet 
visar att det är en bit kvar innan målet om minst 
12,5 procent uppnås. Totalt deltog 9,5 procent 
av den vuxna befolkningen i någon form av 
utbildning, kvinnor i något högre grad än män. 

 
Diagram 3.8 Andelen i åldern 25–64 år som deltagit i 
någon form av utbildning 
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Anm.: Skattade värden för EU27 2000 och för Sverige 2007. 
Källa: Eurostat. 

Deltagande i förskola 

I Sverige är 94 procent av barnen i den aktuella 
åldersgruppen inskrivna i förskoleverksamhet 
vilket ligger strax under EU:s riktmärke som är 
95 procent (diagram 3.9). Motsvarande andel för 
EU27 är knappt 91 procent. Uppgifterna avser 
2008. Deltagandet i förskola har ökat såväl i 
Sverige som i EU mellan 2000 och 2008.   
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 3.9 Andelen deltagande i förskoleverksamhet 
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Källa: Progress towards the Lisbon objectives in education and training. EU-
kommissionen.  

Slutförd högre utbildning 

Andelen i åldersgruppen 30–34 år med uppnådd  
utbildning på minst tvåårig eftergymnasial 
utbildning uppgår i Sverige till 42 procent, vilket 
innebär att Sverige redan passerat riktmärket på 
40 procent till 2020 (diagram 3.10). EU ligger 
betydligt under riktmärket med ca 31 procent. 
Uppgifterna gäller 2008. Sedan 2000 har andelen 
med minst tvåårig slutförd eftergymnasial 
utbildning ökat i såväl Sverige som EU. 

 
Diagram 3.10 Andelen i åldern 30–34 år med slutförd 
högre utbildning 
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Källa: Progress towards the Lisbon  objectives in education and training. EU-
kommissionen.  
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Sammanfattning 

När Lissabonprocessen inleddes 2000 hade 
Sverige ett bra utgångsläge inom de delar av 
utbildningspolitiken som täcks in av de fem rikt-
märkena. De svenska resultaten när det gäller 
deltagande i livslångt lärande och avslutad 
gymnasieutbildning har därefter generellt sett 
stärkts ytterligare något.  

Antalet högskoleexaminerade inom mate-
matik, naturvetenskap och teknik har ökat i 
ungefär samma snabba takt som EU-snittet med 
undantag för 2007.  

När det gäller andelen svaga läsare har 
utvecklingen i Sverige fram till 2006 varit negativ 
och samma sak gäller inom EU som helhet.  

Vad gäller deltagande i förskoleverksamhet 
ligger Sverige nära riktmärket, medan EU-snittet 
ligger lägre. Här har betydande framsteg gjorts. 
Sverige hamnar över riktmärket i fråga om 
slutförd högre utbildning. EU-snittet ligger 
betydligt lägre. 

Flickor/kvinnor ligger i stort sett genom-
gående bättre till än pojkar/män i förhållande till 
riktmärkena. Det gäller i Sverige och inom 
unionen i sin helhet. 

3.6 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen granskar varje år myndigheternas 
årsredovisningar och delårsrapporter. För alla 
myndigheter  inom utbildnings- och forsk-
ningsområdena, förutom för Försvarshögskolan, 
Kungl. Konsthögskolan och Uppsala universitet, 
har Riksrevisionen lämnat revisionsberättelser 
utan invändningar, dvs. Riksrevisionen har 
bedömt att myndigheternas årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2009 i allt väsentligt är 
rättvisande. 

Försvarshögskolan fick för budgetåret 2009 
en revisionsberättelse med invändning. Av 
Riksrevisionens revisionsberättelse framgår att 
Försvarshögskolans årsredovisning innehåller 
brister som sammantaget innebär att årsredo-
visningen inte är upprättad enligt förordningen 
(2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag och som därmed inte ger en rättvisande 
bild. 

Kungl. Konsthögskolan och Uppsala universi-
tet fick för budgetåret 2009 revisionsberättelser 
med invändning. Av Riksrevisionens revisions-
berättelser framgår att Kungl. Konsthögskolan 

och Uppsala universitet lämnat årsredovisningar 
som inte är fullständiga, eftersom de vid 
inlämnandet inte var undertecknade av samtliga 
styrelseledamöter. 

Regeringen förutsätter att Försvarshögskolan, 
Kungl. Konsthögskolan och Uppsala universitet 
vidtar nödvändiga åtgärder med anledning av 
Riksrevisionens revisionsberättelser. 

Granskningsrapporter 

RiR 2007:30 Så förvaltas förmögenheten – fem 
stiftelsers kapitalförvaltning och regeringens roll 
som stiftare 
Riksrevisionen har granskat om kapital-
förvaltningen i fem statligt bildade stiftelser har 
hanterats på ett kvalificerat sätt och om rege-
ringen använt sina möjligheter att påverka 
kapitalförvaltningen i enlighet med riksdagens 
intentioner. 

Granskningen visade enligt Riksrevisionen att 
stiftelsernas styrelser förvaltat förmögenheten så 
att riskerna begränsats och möjligheterna till god 
avkastning tagits till vara. De levde därmed upp 
till stiftelsernas föreskrifter. 

Riksrevisionen konstaterade dock vissa 
brister, till exempel otydlig arbetsfördelning 
mellan styrelse, rådgivande organ och kapital-
förvaltning, överlåtelse av viktiga policybeslut till 
rådgivande organ, ingen regelbunden utvärdering 
av internkontrollen och placeringspolicy som 
avvek mot best practice. Vidare hade regeringen  
enligt Riksrevisionen i begränsad utsträckning 
påverkat kapitalförvaltningen i de granskade 
stiftelserna och hade otillräcklig kunskap om 
denna. 

Regeringen rekommenderades att förstärka 
utvärderingen av stiftelsernas kapitalförvaltning 
för att få dels ett mer kvalificerat underlag för att 
avgöra behovet av att ändra i stiftelsernas före-
skrifter, dels ett mer kvalificerat underlag för att 
utse styrelseledamöter, bl.a. för att kunna säker-
ställa att stiftelsernas styrelser har relevant 
kompetens inom kapitalförvaltning. Stiftelsernas 
styrelser rekommenderades att arbeta utifrån 
best practice enligt rapporten. 

Efter granskningen 
Regeringen föreslog i propositionen Ökad frihet 
för vissa stiftelser som finansierar forskning 
(prop. 2009/10:136) att regeringen inte längre 
ska utse och entlediga samtliga styrelseledamöter 
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i vissa stiftelser som finansierar forskning. För 
att tillgodose statens behov av insyn och 
kontroll i stiftelsernas verksamhet gjorde rege-
ringen bedömningen att det är tillräckligt att 
regeringen hädanefter utser en eller två styrelse-
ledamöter. Regeringen framhöll också att genom 
att stiftelsemodellen valts vid bildandet av 
stiftelserna så är den statliga kontrollen över de 
medel som tillförts stiftelserna begränsad efter 
det att stiftelserna har bildats. Mot bakgrund av 
bl.a. vad Rikrevisionen anfört i ovan nämnda 
granskningsrapport bedömde regeringen dock 
att en av de styrelseledamöter som utses av rege-
ringen bör ha relevant ekonomisk kompetens 
och att det i kompetensen bör ingå erfarenhet 
inom kapitalförvaltning. Regeringen menar att 
på så sätt garanteras att styrelsen besitter 
relevant ekonomisk kompetens inom kapital-
förvaltning, vilket är av stor betydelse mot bak-
grund av att stiftelserna förvaltar ett ansenligt 
kapital.  

Riksdagen har beslutat i enlighet med 
regeringens föreslag i propositionen (bet. 
2009/10:UbU17, rskr. 2009/10:254). Ärendet 
med ovan nämnda granskningsrapport är därmed 
slutbehandlat. 

RiR 2008:5 Högskolelärares bisysslor 
Riksrevisionen har granskat hanteringen av 
bisysslor vid 26 statliga universitet och 
högskolor. Bakgrunden till granskningen är att 
statliga högskolelärare har särskilda regler kring 
bisysslor inom forskning eller utvecklingsarbete. 
Riksrevisionens samlade bedömning är att det 
fanns brister i högskolornas kontroll. Enligt 
Riksrevisionen hade inte regeringen vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att högskolorna ska följa 
regelverket om bisysslor och regeringen hade 
inte heller följt upp i vilken utsträckning 
bisysslor faktiskt har bidragit till att stärka 
samverkan mellan forskning och samhälle trots 
att detta var motivet till de särskilda reglerna. 

Efter granskningen 
I prop. 2008/09:1 Förslag till statsbudget, 
finansplan m.m. avsnitt 10.2.4 underströk rege-
ringen  dels att det är av avgörande betydelse att 
myndigheterna har rutiner för bisysslor så att en 
sådan möjlighet inte missbrukas, dels att varje 
myndighets ledning är skyldig att säkerställa att 
den interna styrningen och kontrollen fungerar 
på ett betryggande sätt. 

Det är Högskoleverket som utövar tillsyn 
över universitet och högskolor och att de 

bestämmelser som finns följs. Högskoleverket 
har 2009, i enlighet med Riksrevisionens rekom-
mendation, genomfört en uppföljning av sin 
rapport från 2001 (HSV 2009:31 R Hög-
skolelärares bisysslor – en uppföljning). Enligt 
Högskoleverket var informationen om och 
kontrollen och uppföljningen av högskole-
lärarnas bisysslor mycket bättre 2009 än 2001. 
Högskoleverket har för avsikt att följa upp de 
lärosäten som ännu inte lever upp till gällande 
regler om högskolelärares bisysslor.  

Ärendet med ovan nämnda gransknings 
rapport är därmed slutbehandlat. 

RiR 2008:13 Svenskundervisning för invandrare 
(sfi). En verksamhet med okända effekter 
Riksrevisionen har granskat om regeringen har 
initierat någon utvärdering av sfi vad gäller dess 
effekter på deltagarnas ställning på arbets-
marknaden. Granskningen syftade också till att 
identifiera och redovisa åtgärder som i framtiden 
skulle kunna möjliggöra olika slags effekt-
utvärderingar av sfi. 

Riksrevisionen drog slutsatsen att sfi:s 
effekter är okända vad gäller t.ex. deltagarnas 
möjligheter på arbetsmarknaden och deras 
språkutveckling. Sådana effekter kan för när-
varande inte heller mätas. I granskningen rekom-
menderades regeringen att snarast möjligt låta 
genomföra utvärderingar av effekterna, bl.a. när 
det gäller deltagarnas ställning på arbets-
marknaden. För att möjliggöra sådana utvärde-
ringar bör regeringen enligt Riksrevisionen 
förbättra och utvidga statistiken, såväl över de 
specifika uppgifterna för sfi som över andra 
relevanta statistiska uppgifter, men också initiera 
någon form av kontrollerade experiment vad 
gäller sfi. 

Efter granskningen 
I februari 2008 gav regeringen Statskontoret i 
uppdrag att utvärdera sfi. I uppdraget ingick att 
lämna förslag till indikatorer för att mäta mål-
uppfyllelse i sfi. Inom ramen för utvärderingen 
deltog Riksrevisionen i en s.k. hearing anordnad 
av Statskontoret. Statskontoret avrapporterade 
utvärderingen i februari 2009. I Statskontorets 
rapport hänvisas till Riksrevisionens granskning. 
Statskontoret föreslog bl.a. att regeringen borde 
förbättra möjligheterna att följa upp sfi. 

Av budgetpropositionen 2010 (prop. 
2009/10:1) framgår att Statens skolverk har tagit 
fram ny officiell statistik över deltagare i sfi. Den 
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nya statistiken ger en tydligare bild av del-
tagarnas resultat på olika studievägar. 

I december 2008 beslutade regeringen om en 
ny kursplan för sfi som syftar till att förbättra 
undervisningens innehåll. Den tillsyn och 
kvalitetsgranskning som genomförs av Statens 
skolinspektion har också betydelse genom att 
granskningarna ökar förutsättningarna för att 
utbildningens kvalitet förbättras och säkerställs. 
I mars 2009 överlämnade regeringen en proposi-
tion till riksdagen med förslag om att införa 
försöksverksamhet med prestationsbaserad 
stimulansersättning, s.k. sfi-bonus. Den före-
slagna lagen syftar till att pröva i vilken utsträck-
ning ekonomiska incitament för deltagare i sfi 
kan bidra till att de snabbare lär sig svenska och 
därmed förbättrar sina möjligheter att få ett 
arbete. Förslaget om försöksverksamhet bygger 
bl.a. på Riksrevisionens rekommendationer om 
ökade effektutvärderingar. Riksdagen beslutade 
enligt propositionen i maj 2009. Det före-
dragande utskottet hänvisar i sitt betänkande i 
flera fall till Riksrevisionens granskning (prop. 
2008/09:156, bet. 2008/09:AU8, rskr. 
2008/09:255). Försöksverksamheten perma-
nentades den 1 september 2010 och regleras i 
lagen (2010:538) om prestationsbaserad 
stimulansersättning inom svenskundervisning 
för invandrare. Institutet för arbetsmarknads-
politisk utvärdering har fått i uppdrag av 
regeringen att utvärdera försöksverksamheten. 

Regeringen tillsatte i december 2009 en 
särskild utredare som ska undersöka hur fler 
nyanlända ska kunna lära sig svenska snabbare 
genom att reglerna ändras för hur lång tid det är 
möjligt att delta i sfi. I direktiven hänvisas till de 
statistiska samvariationer som redovisades i 
Riksrevisionens granskningsrapport (dir. 
2009:117). 

RiR 2008:19 Hög kvalitet i högre utbildning? 
Riksrevisionen har granskat regeringens insatser 
för att säkerställa kunskap om kvalitetsläget i 
högre utbildning. I granskningen undersöktes 
dessutom kvaliteten vid ett antal högskole-
utbildningar på grundnivå. 

Efter granskningen 
I budgetpropositionen för 2010 (prop. 
2009/10:1) redogjorde regeringen för rapportens 
iakttagelser och slutsatser och angav att frågan 
var under beredning. Regeringen hänvisade 
också till att man avsåg att återkomma till riks-
dagen. 

Regeringen lämnade i mars en proposition till 
riksdagen om kvalitet i den högre utbildning, 
Fokus på kunskap – kvalitet i den högre 
utbildningen (prop. 2009/10:139). I  proposi-
tionen presenterade regeringen  ett nytt 
kvalitetssäkringssystem. Propositionen har 
behandlats av riksdagen (bet. 2009/10:UbU20, 
rskr. 2009/10:320) 

Ärendet med ovan nämnda gransknings-
rapport är därmed slutbehandlat. 

RiR 2008:22 Rekrytering av internationella 
studenter till svenska lärosäten 
Riksrevisionen har granskat om regeringen och 
lärosätena styrt, genomfört och följt upp 
rekryteringen av internationella studenter i enlig-
het med riksdagens och regeringens mål och 
intentioner.  

Efter granskningen  
I budgetpropositionen för 2010 (prop. 
2009/10:1) redogjorde regeringen för rapportens 
iakttagelser och slutsatser och angav att frågan 
var under beredning. Regeringen hänvisade 
också till att man avsåg att återkomma till riks-
dagen. 

Regeringen aviserade i budgetpropositionen 
för 2010 att avgifter ska införas för studenter 
utanför EES-området och Schweiz, s.k. tredje-
landsstudenter. I februari 2010 lämnade rege-
ringen propositionen Konkurrera med kvalitet – 
studieavgifter för utländska studenter (prop. 
2009/10:65) som innehöll en sådan bedömning. 
Propositionen har behandlats av riksdagen (bet. 
2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230). Efter 
riksdagens behandling beslutade regeringen för-
ordningen (2010:543) om anmälningsavgift och 
studieavgift vid universitet och högskolor. 

De granskade lärosätena har bl.a. angett att 
ambitionen är att utveckla samarbetsformer och 
avtal med utländska universitet samt att göra 
insatser för att öka integrationen mellan olika 
studentgrupper. 

Under hösten 2008 skapades även ett forum 
för internationalisering i syfte att förbättra sam-
ordningen mellan myndigheter och organisa-
tioner som stöder universitets och högskolors 
internationaliseringsarbete. 

Ärendet med ovan nämnda gransknings-
rapport är därmed slutbehandlat. 
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RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det 
statliga stödet 
Riksrevisionen har granskat vissa statliga insatser 
som påverkat landstingens resurser för vården av 
psykiskt sjuka. Syftet var att få en tydligare bild 
av samspelet mellan staten och landstingen när 
det gäller resurserna till psykiatrin, både de till-
fälliga statliga ekonomiska bidragen och till-
gången på personal med högre utbildning, sär-
skilt psykiatrer och andra läkare. De statliga 
aktörer som berördes av granskningen var främst 
regeringen och Regeringskansliet (Social-, 
Utbildnings- och Finansdepartementen) samt 
Socialstyrelsen. Vidare berördes Högskoleverket 
och de lärosäten som ger relevanta utbildningar, 
främst universitet med läkarutbildning. 

Riksrevisionen rekommenderade regeringen 
att överväga att omfördela stödet till utveck-
lingen av vården av psykiskt sjuka och förstärka 
läkarutbildningen i psykiatri. Tillfälliga resurs-
tillskott bör ersättas med långsiktiga åtgärder 
som ligger inom det statliga ansvarsområdet och 
som stöder psykiatrin utan att försvaga lands-
tingens ansvar. Regeringen rekommenderades 
också att se över läkarutbildningens organisation 
och finansiering för att skapa ökad tydlighet i 
ansvarsförhållanden, dimensionering, styrning 
och uppföljning. 

Efter granskningen 
I Riksrevisionens regi hölls i november 2009 ett 
seminarium med särskilt fokus på utbildnings-
frågor och prioriteringar i vården. Deltagare var 
ett trettiotal företrädare för bl.a. Socialutskottet, 
Utbildningsutskottet, Socialdepartementet, 
Utbildningsdepartementet, myndigheter, 
Sveriges Kommuner och Landsting och läkar-
kåren. Dokumentationen vid seminariet 
skickades för kännedom till såväl Socialutskottet 
som Utbildningsutskottet liksom till samtliga 
seminariedeltagare. 

I december 2009 höll Socialdepartementet och 
Utbildningsdepartementen ett seminarium om 
främst utbildningsfrågor inom psykiatrin. 
Underlag var dels Riksrevisionens rapport, dels 
en rapport från Socialstyrelsen som särskilt 
behandlade psykiatrins ställning i grundutbild-
ningen för läkare respektive sjuksköterskor.  

Regeringen bereder frågan. 

RiR 2009:25 Resursstyrning i högskolans 
grundutbildning 
Riksrevisionen har granskat processer för en 
effektiv resursstyrning av grundutbildningen vid 

universiteten i Göteborg, Karlstad och Umeå. 
Granskningen visar att de tre lärosätenas kun-
skap om kostnader och resursanvändning 
behöver utvecklas. Förbättrad kunskap krävs för 
lärosätesledningens förmåga att effektivt fördela 
resurser. Dessutom skulle det stärka ledningens 
möjlighet att säkerställa ett utbildningsutbud i 
linje med lärosätets övergripande strategier. 
Riksrevisionen har i granskningen även under-
sökt intäkter, kostnader och undervisningsinsats 
för nio utbildningar. Resultatet synliggör stora 
skillnader mellan ämnen och mellan lärosäten. 
Riksrevisionens undersökning visar på en metod 
för att sammanställa information om hur mycket 
utbildning studenterna får för pengarna. Riks-
revisionen rekommenderar lärosätena att stärka 
sin resursstyrning genom utvecklad kostnads-
redovisning och uppföljning. 

Efter granskningen 
Granskningen riktar inga rekommendationer till 
regeringen. Regeringen har vidarebefordrat 
granskningen till samtliga statliga lärosäten för 
kännedom. 

Ärendet med ovan nämnda gransknings-
rapport är därmed slutbehandlat. 

RiR 2009:28 Studenternas anställningsbarhet – 
regeringens och högskolans insatser 
Riksrevisionen har granskat regeringens, Hög-
skoleverkets samt universitets och högskolors 
insatser för att främja studenternas anställnings-
barhet. Enligt högskolelagen (1992:1434) ska 
universitet och högskolor samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet. Ett krav på all högskoleutbildning 
är att den ska utveckla studenternas beredskap 
att möta förändringar i arbetslivet. En utgångs-
punkt för Riksrevisionens granskning var den 
s.k. Bolognaprocessen, där anställningsbarhet är 
ett av tre övergripande mål. Granskningen visar 
att det finns stora variationer mellan olika utbild-
ningsprogram när det gäller i vilken utsträckning 
studenterna under utbildningen får möjlighet att 
etablera kontakt med arbetslivet. Granskningen 
visar också att lärosätenas uppföljning av sina 
insatser för att främja studenternas anställnings-
barhet är outvecklad och att den arbets-
marknadsrelaterade informationen till blivande 
studenter är otillräcklig. Inom ramen för gransk-
ningen har fyra lärosäten granskats i särskild 
ordning. Dessa är Högskolan Kristianstad, 
Konstfack, Luleå tekniska universitet och 
Uppsala universitet. Dessa fallstudier presenteras 
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i fyra separata delrapporter. Till granskningen 
hör även en sammanställning av Riksrevisionens 
enkätundersökning till samtliga lärosäten samt 
en studie om arbetsmarknadsrelaterad informa-
tion till blivande studenter. 

Efter granskningen 
Regeringen bereder frågan. 

RiR 2009:29 Gäststudenter i högre utbildning 
Riksrevisionen har granskat regeringens och 
berörda myndigheters ansvar för att uppehålls-
tillstånd för studier nyttjas för sitt avsedda syfte. 
Granskningen visar att de två processerna för 
antagning och prövning av uppehållstillstånd är 
åtskilda och samverkan samt informations-
utbytet begränsat mellan berörda myndigheter. 
Riksrevisionens slutsats är att hanteringen av 
gäststudenter från tredje land är en tvärsektoriell 
fråga där samordningen mellan myndigheter 
behöver förbättras väsentligt. Riksrevisionen 
anser att regeringen bör tydliggöra myndig-
heternas uppdrag om utredning, uppföljning och 
kontroll av uppehållstillstånd för studier. Riks-
revisionen anser också att berörda myndigheter 
kan förbättra sin samverkan för att effektivisera 
handläggningen och minska riskerna för att 
uppehållstillstånden används felaktigt. 

Efter granskningen 
Regeringen gjorde i propositionen Konkurrera 
med kvalitet – studieavgifter för utländska 
studenter (prop. 2009/10:65) bedömningar som 
innebär att samordningen mellan de berörda 
myndigheterna bör öka och riskerna för att 
uppehållstillstånd används felaktigt minskar. 

Propositionen har behandlats av riksdagen 
(bet. 2009/10:UbU15, rskr. 2009/10:230). Efter 
riksdagens behandling beslutade regeringen om 
ändringar i förordningen (1993:1153) om 
redovisning av studier m.m. vid universitet och 
högskolor. Ändringen innebär bl.a. att univer-
sitet och högskolor ska meddela Migrations-
verket om att en studieavgiftsskyldig student har 
antagits till utbildning samt om en sådan student 
som antagits inte har registrerat sig på utbild-
ningen.  

Regeringen initierade i juni 2008 etablerandet 
av Forum för internationalisering (dnr. 
U2008/4073/UH) med syfte att främja sam-
arbete och samordning mellan de myndigheter 
som på olika sätt arbetar med internationali-
sering och  högre utbildning. I regleringsbreven 
för budgetåret 2009 avseende Högskoleverket 

respektive Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet har regeringen gett de båda 
myndigheterna i uppdrag att alternera som ord-
förande i forumet. 

RiR 2010:4 Klassificering av kurser vid 
universitet och högskolor – regeringens styrning 
och Högskoleverkets uppföljning  
Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av 
regeringens styrning och Högskoleverkets upp-
följning av klassificering av kurser vid universitet 
och högskolor. Klassificeringen är av stor 
betydelse för tilldelningen av resurser till läro-
sätenas grundutbildning. Enligt Riksrevisionen  
visar granskningen att lärosätena klassificerar 
kurser på olika sätt och utifrån olika principer 
samt att lärosätena över tid förändrat sin 
klassificering av  kurser till utbildningsområden 
med högre ersättningsbelopp. Enligt Riksrevi-
sionen har regeringen inte  gett tillräcklig vägled-
ning till lärosätena om hur de ska klassificera 
kurser samtidigt som Högskoleverkets upp-
följning av lärosätenas klassificering av kurser 
inte varit ändamålsenlig. 

Enligt Riksrevisionens bedömning har rege-
ringen och Högskolverket bidragit till att läro-
sätena klassificerar kurser olika och att de där-
med kan få olika ersättning för likvärdiga kurser. 
Riksrevisionen anser att regeringen bör se över 
systemet med klassificeringen av kurser för att 
skapa transparenta villkor för ersättning till läro-
sätena. Riksrevisionen rekommenderar också 
Högskoleverket att utveckla sin uppföljning av 
lärosätenas klassificering av kurser. 

Efter granskningen 
Regeringen ser det som angeläget att slå fast att 
de principer för resursfördelning som fastslogs 
genom riksdagens beslut om propositionen 
Högre utbildning för ökad kompetens (prop. 
1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 
1992/93:363) fortfarande gäller. Klassificeringen 
av kurser ska enligt nämnda proposition ske 
utifrån ämnesinnehåll. Sedan Riksrevisionens 
rapport publicerades i mars 2010 har regeringen 
tagit upp frågan på samtliga universitets och 
högskolors myndighetsdialoger. 

Regeringen bereder frågan. 

RiR 2010:17 Kapitalförvaltning i tider av 
kraftiga värdeförändringar 
Riksrevisionen har granskat om kapital-
förvaltningen vid statligt bildade stiftelser har 
hanterats på ett kvalificerat sätt. Granskningen 
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fokuserar på beredskap inför och hantering av 
kapitalförvaltningen i åtta stiftelser under en 
period med kraftiga värdeförändringar – åren 
kring 2008. Riksrevisionens övergripande slut-
sats är att såväl styrelser som ledningar i flera 
stiftelser kan förbättra sin beredskap, även om 
sex av åtta stiftelser bedöms ha haft en god 
beredskap för kraftiga värdeförändringar. Riks-
revisionens huvudintryck är att stiftelserna har 
haft en ändamålsenlig hantering av kapital-
förvaltningen under tiden med kraftiga värde-
förändringar. 

Enligt Riksrevisionens bedömning bör 
styrelsen inte delegera ansvar för beslut av 
principiell och strategisk betydelse för stiftelsens 
kapitalförvaltning i den omfattning som skett. 
Styrelsen bör inte delegera beslut om avkast-
ningsmål, om att fastställa högsta tillåtna risk i 
förvaltningen eller om att fastställa förvalt-
ningens förslag till strategier. Riksrevisionen 
lyfter fram regeringens ansvar för att se till att 
det sker en återkommande utvärdering av 
kapitalförvaltningen i de granskade stiftelserna. 
Riksdagen har våren 2010 beslutat att ge ökad 
frihet till flertalet av de granskade stiftelserna 
genom att regeringen framdeles endast ska utse 
två styrelseledamöter. Förändringen innebär 
enligt Riksrevisionen att regeringens möjligheter 
att utkräva ansvar av styrelsen begränsas.  

 
Efter granskningen 
Regeringen bereder frågan. 
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4 Politikens inriktning 

Globaliseringen är inget hot – den ger nya möj-
ligheter, om vi ser dem och utnyttjar dem. 
Utvecklingen innebär att vi har fått nya konkur-
renter. Om Sverige och dess olika delar ska 
kunna hävda sig i den allt hårdare internationella 
konkurrensen behöver vi ha ett utbildnings-
väsende av god kvalitet. Vår tids stora 
utmaningar möts bäst med mer kunskap. 

Men utbildning är också viktig för sin egen 
skull. Människan växer med kunskap. Genom att 
ge alla tillgång till en bra utbildning och kunskap  
uppväger vi för skillnader i livsvillkor och 
förutsättningar och ökar därmed rättvisan. 
Samtidigt förbättras barns och ungas framtida 
möjligheter att få arbete och kunna försörja sig. 

Det är därför regeringen föreslår en bred 
framtidsinvestering i kunskapsnationen Sverige. 
Totalt vill regeringen göra följande satsningar 
perioden 2010–2014,  omfattande totalt 7,7 
miljarder kronor. 

- Den största satsningen någonsin på 
lärlingsutbildning: 30 000 lärlingsplatser 
inrättas i gymnasieskolan och 5 900 inom 
vuxenutbildningen. 

- Ett lärarpaket med fortsatt lärarlyft, stärkt 
pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av 
obehöriga lärare, stärkt kompetens hos sfi-
lärare och forskarskolor för lärare. 

- Utvärdering av elevernas kunskaper med 
tidigare betyg och fler nationella prov. 

- Stöd till elever som behöver extra hjälp i 
skolarbetet genom en förlängd läsa-skriva-
räkna-satsning och en förlängd satsning på 
sommarskolor. 

- En fortsatt kamp mot diskriminering och 
mobbning genom förebyggande insatser, 

bland annat genom stärkt arbete med 
skolans värdegrundsuppdrag. 

- Stärkt undervisning i matematik, 
naturvetenskap och teknik genom en 
förlängd satsning i matematik, teknik och 
naturvetenskap, fler lektionstimmar i 
matematik i grundskolan och en 
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt 
år i gymnasieskolan. 

- Mer kreativa och företagsamma elever med 
en satsning på entreprenörskap och 
skapande verksamhet i skolan. 

- Möjlighet för vuxna att ställa om för ett 
föränderligt arbetsliv genom ytterligare 
10 000 platser inom yrkesinriktad 
gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) 
läsåret 2010/11. 

- Bättre skolor i utsatta områden genom 
incitament till skolor som utvecklar sitt 
arbete och blir bättre på att ge elever goda 
kunskaper. 

- Möjlighet för arbetslösa ungdomar 20–24 år 
som saknar fullständig gymnasieutbildning 
att komplettera sin utbildning genom att 
ytterligare 1 750 platser inom kommunal 
vuxenutbildning inrättas.  

- Mer kunskaper om reformernas genomslag 
och fungerande evidensbaserade arbetssätt 
och metoder genom en ny utvär-
deringsfunktion inom utbildningsområdet 
fr.o.m. den 1 januari 2012. 

- Stärkt elevhälsa genom en riktad satsning 
2012–2013. 

 
Inom högre utbildning och forskning fortsätter 
de kraftfulla satsningarna under 2011 och 2012. 
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Regeringen anser att det är angeläget att den 
redan aviserade resursförstärkningen fullföljs 
men även att ersättningssystemen såväl i 
forskning som i grundutbildning i högre 
utsträckning än i dag premierar kvalitet. För att 
uppnå målet om en högskola i världsklass anser 
regeringen också att arbetet med att öka 
lärosätenas självständighet bör fortsätta.  

- Resurserna till forskning beräknas ha ökat 
med 5 miljarder kronor 2012 sedan 2008. 
Under 2011 sker, som tidigare aviserats, en 
ökning med sammanlagt 500 miljoner kro-
nor som fördelas dels till lärosätenas direkta 
forskningsanslag, dels till de strategiska 
satsningarna. 

- En riktad kvalitetsförstärkning för utbild-
ningar inom samhällsvetenskap och 
humaniora inleds 2012. Ersättnings-
beloppen per helårsstudent ökar för att t.ex. 
möjliggöra högre lärartäthet. 

- Avgifter införs för tredjelandstudenter un-
der 2011. En väsentlig del av de resurser 
som frigörs ska användas för att finansiera 
den kvalitetspremie som införs 2013 för de 
utbildningar på grundnivå och avancerad 
nivå som får det högsta omdömet i 
Högskoleverkets utvärderingar.  

- Förbättrad ekonomi för studenterna ge-
nom att studiemedlets lånedel höjs med 
500 kronor per studiemånad fr.o.m. hösten 
2011. 

 
Till allt detta ska läggas det arbete som reger-
ingen redan har inlett för mer kunskap och ett 
bättre utbildningsväsende. Regeringen har 
påbörjat och genomfört en rad åtgärder för att 
förbättra utbildningssystemets olika delar under 
2007–2010, däribland höjda studiemedel, en ny 
lärarutbildning, en gymnasiereform, en ny 
skollag, införande av en lärarlegitimation och en 
omläggning av svensk grundskola. 

Åren 2011 och 2012 blir två av de mest 
reformintensiva åren i svensk utbildningshisto-
ria.  

Det kommer dock att dröja innan resultaten 
av regeringens satsningar kan utläsas. Eleverna 
som våren 2011 gör nationella prov i årskurs 3 i 
grundskolan lämnar gymnasieskolan först 2020. 
Det krävs långsiktighet, fokus och visioner för 
att höja resultaten i grundskolan, minska utslag-
ningen från gymnasieskolan och förbättra kvali-
teten inom högskolan. 

4.1 Barn- och ungdomsutbildning 

Regeringen har under de senaste åren lagt om 
svensk skolpolitik. En ny skollag, en ny gymna-
sieskola, nya läroplaner med kursplaner i 
grundskolan och motsvarande skolformer samt 
en betygsskala med fler steg är några av de 
reformer som just nu genomförs eller som 
kommer att genomföras under de närmaste åren. 

4.1.1 Lärarna är oumbärliga 

Lärarens kompetens och undervisningens ut-
formning är i hög grad avgörande för elevernas 
studieresultat och möjlighet att tillgodogöra sig 
rätten till utbildning. Läraren gör skillnad – det 
är därför regeringen vidtagit flera åtgärder för att 
lyfta lärarkårens kompetens. 
 
Steg 1: Locka duktiga personer till lärarutbild-
ningarna 
Lärarens egen kompetens är betydelsefull för 
elevernas resultat. Det gäller därför att kunna 
locka högpresterande ungdomar med ett genuint 
intresse för pedagogik och lärande till lärarut-
bildningarna. 

Under 2011 och 2012 genomför regeringen en 
informationskampanj för att marknadsföra den 
nya lärarutbildningen och för att göra läraryrket 
mer attraktivt. 

Som regeringen aviserat i budgetpropositio-
nen för 2010 (prop. 2009/10:1) ska 6 miljoner 
kronor avsättas för kampanjen under 2011. För 
2012 beräknar regeringen att 13 miljoner kronor 
avsätts för detta ändamål.  

 
Steg 2: Se till att lärarutbildningen håller hög 
kvalitet 
Lärarutbildningens kvalitet och kravnivåer har 
betydelse för rekryteringen till lärarprofessionen. 
Dessutom visar forskningen att lärarnas kunska-
per i sitt ämne, i ämnesdidaktik och i pedagogik 
påverkar elevernas resultat. 

I avsnitt 4.3.8 beskrivs regeringens insatser för 
att förbättra lärarutbildningen.  

 
Steg 3: Ge lärarna fortbildning 
Lärarutbildningen är grunden för lärarens yrkes-
verksamma liv. Vidare måste det finnas både 
fortbildning och karriärvägar som uppmuntrar 
läraren att gå vidare i sin professionella utveck-
ling. 
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Det s.k. lärarlyftet är den största statliga fort-
bildningssatsningen någonsin. Under 2007–2010 
har totalt 4,3 miljarder kronor avsatts för att ge 
behöriga lärare möjlighet att förstärka sin äm-
nesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens. 

Satsningen har utvecklats positivt och uppfölj-
ningar visar att lärarlyftet har bidragit både till 
lärarnas kunskapsutveckling och till att 
förbättrat undervisningen. Regeringen vill därför 
fortsätta satsningen, men ändra inriktningen mot 
lärare som undervisar i andra ämnen än de har 
behörighet för och som därför behöver 
komplettera sin utbildning. Regeringen föreslår 
att 826 miljoner kronor avsätts för lärarlyftet 
2011 och beräknar att 310 miljoner kronor, 
265 miljoner kronor respektive 115 miljoner 
kronor avsätts för 2012, 2013 och 2014. 

Det finns många personer som är verksamma 
som lärare i skolan, trots att de saknar en lärarex-
amen. För dessa pågår en särskild 
utbildningsinsats. Detta beskrivs mer utförligt i 
avsnitt 4.3.8. 

 
Steg 4: Fler vägar till utveckling och karriär 
En möjlig karriärväg för lärare, som regleras i 
skollagen, är att bli utnämnd till lektor. 
Regeringens satsning på forskarskolor för lärare, 
inom ramen för lärarlyftet, har gett fler chansen 
att genomgå forskarutbildning och därmed bli 
lektorer. Forskarskolorna stärker också den 
verksamhetsnära forskningen på skolans område 
(se även avsnitt 4.3.8). Denna satsning bör även 
fortsätta under 2011–2014.  

Läraryrket ska vara ett fritt akademiskt yrke, 
där professionell reflektion och utveckling av 
undervisningen är huvuduppdraget. Med frihet 
kommer också ansvar. Skolan finns för att ele-
verna ska kunna tillägna sig kunskaper och fär-
digheter. Det bör därför finnas tydliga system 
och instrument för ansvarstagande och ansvars-
utkrävande på alla nivåer i skolväsendet. Det ska 
även löna sig att vara en bra lärare och att bli en 
bättre lärare. Regeringen avser att tillsätta en 
arbetsgrupp för att analysera hur ett stimulansbi-
drag kan utformas som ska utgå till kommuner 
eller skolor som inför lönesättningsmodeller 
som belönar lärare som särskilt bidrar till elever-
nas förutsättningar att lära och nå goda resultat.  

Sedan 2009 har 200 miljoner kronor årligen 
satsats på det s.k. förskolelyftet. Syftet med 
satsningen är att utveckla förskolepersonalens 
kompetens i samband med att förskolans 
pedagogiska uppdrag förtydligas i läroplanen. 

Regeringen föreslår att 200 miljoner kronor 
avsätts för förskolelyftet även under 2011. 
Regeringen avser att under 2011 utvärdera 
förskolelyftet och därefter ta ställning till sats-
ningens framtid. 

 
Steg 5: Alla elever ska undervisas av legitime-
rade och behöriga lärare 
Lärarnas utbildning och kompetens är, som  
tidigare nämnts, avgörande för skolans kvalitet. 
Regeringen anser därför att alla elever ska få 
undervisning av lärare som både har utbildning 
för den undervisning de ska bedriva och 
legitimation som innebär att de har visat att de är 
lämpliga för yrket.  

Yrkeslegitimationer för lärare och förskollä-
rare är en viktig del av arbetet för att stärka dessa 
yrkens identitet. Regeringen har beslutat om 
propositionen Legitimation för lärare och 
förskollärare (U2010/11:20). I propositionen 
föreslås att nyutexaminerade lärare och 
förskollärare ska genomgå en ettårig 
introduktionsperiod. Under introduktionsperio-
den ska läraren eller förskolläraren ha en 
tidsbegränsad anställning och får stöd av en 
mentor. Rektor eller förskolechef ska intyga att 
läraren eller förskolläraren genomfört en 
godkänd introduktion. Efter detta ska läraren 
eller förskolläraren kunna ansöka om 
legitimation hos en skolmyndighet. Vissa 
arbetsuppgifter ska endast få utföras av legitime-
rade lärare och förskollärare. Av legitimationen 
ska det framgå i vilken verksamhet eller vilka 
skolformer, årskurser och ämnen läraren eller 
förskolläraren är behörig att undervisa. Detta 
stärker rättssäkerheten och möjligheten att 
åtnjuta rätten till utbildning för eleverna. Dess-
utom ska endast legitimerade lärare eller för-
skollärare kunna tillsvidareanställas och 
utnämnas till lektorer. Grov oskicklighet, grova 
brott eller missbruk ska kunna leda till indragen 
legitimation. Beslut om återkallelse, eller var-
ning, ska fattas av Lärarnas ansvarsnämnd. 
Systemet föreslås införas fullt ut fr.o.m. den 
1 juli 2012, men med övergångsbestämmelser för 
betygssättningen till halvårsskiftet 2015. 

Regeringen föreslår att ca 60 miljoner kronor 
avsätts för administration av systemet med 
yrkeslegitimationen för lärare och förskollärare 
under 2011 och beräknar att 160 miljoner kronor 
avsätts för 2012. Därefter beräknar regeringen 
att 260 miljoner kronor avsätts för ändamålet 
varje år varav en större del till kommunsektorn i 
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enligt med den kommunala finansierings-
principen. 

 
Steg 6: Satsa på det pedagogiska ledarskapet i 
skolan 
Ledarskapet är avgörande för en skolas kvalitet. 
Rektorn är som högsta chef för en skola ytterst 
ansvarig för skolans resultat och arbetsmiljö. 
Flera undersökningar visar att elever når högre 
resultat i skolor där rektorerna utövar ett aktivt 
pedagogiskt ledarskap och för en dialog med 
lärarna om undervisningen. 

Samtidigt har rektorerna inte alltid de kun-
skaper som behövs för att utöva ett aktivt ledar-
skap. Regeringen har därför skärpt kraven på hu-
vudmännen att de ska se till att alla nytillträdda 
rektorer går den nya statliga befattningsutbild-
ningen för nyanställda rektorer. 

Utöver den statliga rektorsutbildningen vill 
regeringen ge rektorerna möjlighet att fortbilda 
sig i styrnings- och ledarskapsfrågor så att de kan 
utveckla sitt pedagogiska ledarskap.  

Regeringen föreslår därför att 20 miljoner 
kronor avsätts under 2011 för ett särskilt rek-
torslyft. 

4.1.2 Höga kunskapskrav och positiva 
förväntningar på alla elever 

Genom grundskolan kan vi skapa ett mer jämlikt 
och rättvist Sverige. Regeringens vision är ett 
samhälle där alla barn och ungdomar kan åtnjuta 
rätten till utbildning, skapa mening i livet och 
möta utmaningar oavsett föräldrarnas sociala 
bakgrund, studietraditioner eller ekonomiska 
situation. 

En förutsättning för att nå dit är att grund-
skolan ställer höga kunskapskrav, men också har 
positiva förväntningar på alla elever och att stöd 
sätts in så tidigt som möjligt. 

Sedan hösten 2008 ska den individuella 
utvecklingsplanen innehålla skriftliga omdömen. 
Skolan får själv välja hur dessa omdömen ska 
utformas.  

 
Tidigare betyg 
När betygen under 1970-talet avskaffades på 
grundskolans låg- och mellanstadium fick det 
negativa konsekvenser för många barn – inte 
minst för barn från hem utan studietraditioner. 

För att förbättra uppföljningen, och därmed 
möjligheten att fånga upp elever som behöver 

extra stöd, vill regeringen införa tidigare betyg. 
Med tidigare betyg förbättras även informatio-
nen till föräldrarna om hur det går för deras barn 
i skolarbetet. 

Regeringen har den 2 september 2010 
överlämnat propositionen Betyg från årskurs 6 i 
grundskolan (prop. 2009/10:219) till riksdagen. 
Enligt propositionen ska betyg fr.o.m. årskurs 6 i 
grundskolan och motsvarande skolformer 
införas fr.o.m. höstterminen 2012.  

Tidigare betyg innebär en större arbetsbelast-
ning för lärarna. Det kommer också att finnas 
behov av fortbildningsinsatser. Regeringen före-
slår därför att 15 miljoner kronor avsätts för 
detta ändamål under 2011. Under 2012, 2013 
respektive fr.o.m. 2014 beräknar regeringen att 
74, 133 respektive 118 miljoner kronor avsätts. 
Av dessa medel avser knappt 59 miljoner kronor 
2012 och knappt 118 miljoner kronor fr.o.m. 
2013 ersättning till kommunsektorn, i enlighet 
med den kommunala finansieringsprincipen. 
Ersättningen avser de merkostnader som uppstår 
vid införandet av reformen och den nya uppgift 
som hanteringen av betyg från årskurs 6 i 
grundskolan och motsvarande skolformer in-
nebär. Regeringen anser att de ekonomiska 
konsekvenserna av reformen bör följas och 
analyseras i samråd med berörda aktörer. 

Som riksdagen tidigare har beslutat ska en 
betygsskala med sex steg användas i det offent-
liga skolväsendet (prop. 2008/09:66, 
bet. 2008/09:UbU5, rskr. 2008/09:169). Betygen 
A till E betecknar godkända resultat och F 
betecknar icke godkänt resultat. Om det på 
grund av elevens frånvaro inte går att bedöma 
hans eller hennes kunskapsutveckling i ämnet, 
ska detta markeras med ett horisontellt streck. I 
särskolan och vuxenutbildningen för utveck-
lingsstörda ska betyg inte sättas på icke 
godkända resultat. Den nya betygsskalan avses 
successivt införas med början läsåret 2011/12. 
Betygsskalan avses också att gälla för betygen i 
årskurs 6 och motsvarande skolformer från och 
med höstterminen 2012. 

 
Fler nationella prov 
Kontinuerlig uppföljning och utvärdering är 
nödvändigt i ett mål- och resultatstyrt skolvä-
sende. De nationella proven ger lärare ytterligare 
redskap i undervisningen och skapar förutsätt-
ningar för nationell likvärdighet och en rättvis 
betygssättning. Därför anser regeringen att 
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nationella prov bör ges i fler ämnen och i fler års-
kurser än i dag. 

Sedan 2009 genomför eleverna i årskurs 3 
nationella prov i svenska, svenska som 
andraspråk och matematik. De tidigare frivilliga 
nationella proven i årskurs 5 har blivit 
obligatoriska. Med anledning av att nya 
kursplaner samt nya kunskapskrav för årskurs 6 
införs, kommer dessa prov att ges i årskurs 6 
fr.o.m. vårterminen 2012. Utöver svenska, 
svenska som andraspråk, engelska och 
matematik genomför eleverna i årskurs 9 även 
nationella prov i de naturorienterande ämnena. 

Regeringen avser att gå vidare med arbetet att 
stärka uppföljningen av elevernas kunskapsut-
veckling genom att införa nationella prov i fler 
ämnen i årskurs 6 och 9. Vidare måste de 
nationella proven i gymnasieskolan anpassas till 
den reformerade gymnasieskolan. 

För dessa ändamål föreslår regeringen att 
82 miljoner kronor avsätts under 2011 och be-
räknar att 88 respektive 81 miljoner kronor 
avsätts under 2012 och 2013, varav 40 miljoner 
kronor per år som kompensation till 
kommunerna för de merkostnader som beräknas 
uppstå i samband med proven. 

 
Tydligare kunskapskrav 
Riksdagen beslutade i mars 2009 om riktlinjer 
för nya läroplaner för skolan i enlighet med re-
geringens proposition Tydligare mål och kun-
skapskrav – nya läroplaner för skolan 
(prop. 2008/09:87, bet. 2008/09:UbU9, 
rskr. 2008/09:189). Detta innebär att varje 
skolform i det obligatoriska skolväsendet – 
grundskolan, den obligatoriska särskolan, 
specialskolan och sameskolan – ska ha en egen 
samlad läroplan. 

Läroplanen ska innehålla skolans värdegrund 
och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för 
utbildningen samt kursplaner för respektive 
skolform.  

Beredningen av de nya läroplanerna pågår 
inom Regeringskansliet. För samtliga skolformer 
ska Statens skolverk också utarbeta 
kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskur-
serna 3 och 6 samt kunskapskrav för betygsste-
gen A, C och E i årskurs 9 i grundskolan och 
motsvarande skolformer. De nya läroplanerna 
avses successivt införas med början läsåret 
2011/12. Regeringen avser att ge Skolverket i 
uppdrag att ta fram kunskapskrav för årskurs 6 i 

grundskolan och motsvarande skolformer i 
enlighet med den nya betygsskalan.  

De implementeringsinsatser som riksdagen 
beslutade om i januari 2010 ska fortgå 
(U2010/259/S). Regeringen föreslår att 
94 miljoner kronor avsätts för 2011 samt beräk-
nar att 34 miljoner kronor avsätts 2012 för dessa 
insatser. 

 
Mer stöd 
Tidigare betyg och fler nationella prov gör det 
möjligt för lärarna att upptäcka och följa upp de 
elever som inte uppnår godkända resultat i 
undervisningen. Dessa elever måste också få stöd 
för att kunna komma i kapp. 

Sedan 2008 finns ett särskilt stimulansbidrag 
för att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och 
räkna. Det är elever i grundskolans tidigare 
årskurser som ligger i riskzonen för att inte nå 
målen som är den prioriterade gruppen, men 
statsbidraget får även användas för äldre elever i 
behov av särskilt stöd och vissa kompetenshö-
jande insatser. Skolverket har regeringens 
uppdrag att utvärdera statsbidraget. En 
delredovisning av uppdraget lämnades i februari 
2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 
april 2011. Regeringen föreslår att den pågående 
satsningen förlängs med två år. För 2011 föreslår 
regeringen att 400 miljoner kronor avsätts samt 
beräknar att 250 miljoner kronor avsätts under 
2012 för detta ändamål. 

Sommarskola finns för att ge elever som inte 
nått målen för utbildningen i grund- och 
gymnasieskolan under läsåret möjlighet att nå 
dessa under sommaren. Kommuner och 
fristående skolor kan ansöka om medel för detta 
hos Skolverket. Totalt har regeringen satsat ca 
165 miljoner kronor på sommarskolor 2006-
2010. Regeringen föreslår att den tillfälliga ut-
byggnaden av sommarskolan under 2010 för-
längs till 2011.  
 
Bättre undervisning i matematik, natur-
orientering och teknik 
Internationella kunskapsmätningar visar att 
svenska elevers kunskaper i matematik och 
naturorienterande ämnen har försämrats. 
Samtidigt visar ett antal nationella 
attitydundersökningar att elevernas intresse när 
det gäller dessa ämnen är svagt och dessutom 
tenderar att minska ju äldre eleverna blir. Detta 
är mycket oroande eftersom kunskaper och 
intresse när det gäller dessa ämnen är avgörande 
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för svensk industris försörjning av kvalificerade 
medarbetare. Regeringen avser därför att föreslå 
tre insatser för att komma till rätta med dessa 
problem. 

För det första bör den garanterade undervis-
ningstiden i matematik utökas med en timme i 
veckan under tre årskurser i grundskolan. 
Regeringen avser att låta undersöka i vilka 
årskurser en sådan utökning borde ge störst 
effekt och hur reformen i övrigt bäst kan 
utformas. Regeringen beräknar att kostnaden för 
detta, vid ett införande från hösten 2013, blir 
250 miljoner kronor 2013 och 500 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2014, varav den allra största 
delen består av ersättning till kommunsektorn. 

För det andra ska den nu pågående satsningen 
på matematik, naturvetenskap och teknik 
(MNT) förlängas ett år. Regeringen föreslår att 
200 miljoner kronor avsätts för detta ändamål 
2011 och beräknar att 200 miljoner kronor 
avsätts under 2012. 

För det tredje avser regeringen att inrätta en 
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i 
gymnasieskolan. I en promemoria 
(U2010/1388/G) redovisar en arbetsgrupp inom 
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 
sin analys av förutsättningarna för en 
försöksverksamhet inom den nuvarande 
gymnasieskolan med ett fjärde tekniskt år. 
Deltagande ska enligt promemorian vara 
frivilligt. Promemorian har remissbehandlats 
under våren 2010. Remissinstanserna är i 
huvudsak positiva till den föreslagna 
försöksverksamheten. Regeringen har gett 
Skolverket i uppdrag att informera om och 
förbereda en försöksverksamhet med ett fjärde 
tekniskt år med start hösten 2011. Om försöks-
verksamheten faller väl ut bör det fjärde tekniska 
året bli ett permanent inslag i gymnasieskolan. 
Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor 
avsätts för försöksverksamheten 2011 och beräk-
nar att 30 miljoner kronor 2012 respektive 
40 miljoner kronor per 2013 och 2014 avsätts. 
En del av dessa medel ska bekosta elevernas 
studiestöd. Se vidare i avsnitt 5.3. 

 
Utveckla skolor i stadsdelar med utbrett utan-
förskap 
Trots stora ansträngningar är kunskapsresultaten 
i stadsdelar där utanförskapet är utbrett alltför 
ofta mycket bristfälliga. Många elever når inte 
målen och andelen elever som når behörighet till 
gymnasieskolans nationella program är låg. 

Ett sätt att uppmuntra skolor att förbättra 
sina resultat är att införa tillfälliga ekonomiska 
incitament. Satsningen bör avgränsas till ett antal 
grundskolor inom ramen för stadsdelar som 
omfattas av regeringens urbana utvecklings-
arbete. Regeringen beräknar att 20 miljoner 
kronor per år avsätts för detta ändamål 2012–
2014. 
 
Skolgång för barn som ska avvisas eller utvisas 
Regeringen beslutade i augusti 2009 att tillkalla 
en särskild utredare med uppdrag att 
komplettera förslagen i betänkandet Skolgång 
för alla barn som ska avvisas eller utvisas 
(SOU 2007:34) genom att bland annat analysera 
förutsättningarna för och lämna förslag på hur 
rätten till skolgång samt tillgång till 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg kan 
utsträckas till att gälla för fler grupper av barn 
som vistas i landet utan tillstånd (dir. 2009:71). 
Utredningen överlämnade betänkandet Skolgång 
för alla barn (SOU 2010:5) till regeringen i 
januari 2010. I betänkandet föreslås i princip att 
rätten till utbildning ska utsträckas till att gälla 
alla barn och ungdomar, vars vistelsetid i Sverige, 
med eller utan tillstånd, inte kan förväntas bli 
helt tillfällig. Betänkandet har remissbehandlats 
och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 
 
Entreprenörskap 
Sverige står inför en skarp global konkurrens om 
jobb och investeringar. Sverige behöver därför 
ett bättre företagsklimat, fler företagare och 
större utrymme för entreprenörer. 

Entreprenörskap handlar inte bara om att 
starta företag, utan också om att tänka nytt, se 
möjligheter och lösa problem. Nyfikenhet och 
kreativitet är egenskaper som alla människor har 
nytta av – och som eleverna behöver för att klara 
sitt skolarbete. 

Regeringen tog 2009 fram en strategi för ent-
reprenörskap inom utbildningsområdet. Skol-
verket har fått i uppdrag att främja skolors sam-
arbete med arbetslivet, erbjuda kompetens-
utveckling, underlätta erfarenhetsutbyte samt 
fördela utvecklingsmedel och verksamhetsstöd. 
Verket ska även kartlägga, analysera och sprida 
erfarenheter av huvudmännens arbete med 
entreprenörskap. Regeringen vill fortsätta 
arbetet med entreprenörskapsstrategin och öka 
verksamhetsstödet till organisationer som 
framgångsrikt arbetar med entreprenörskap i 
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skolan. Regeringen föreslår att 15 miljoner 
kronor avsätts för arbetet med strategin och för 
verksamhetsstöd under 2011 och beräknar att 
15 miljoner kronor avsätts per år för 2012–2014. 

 
Försöksverksamhet med spetsutbildningar i 
grundskolan 
Regeringens fokus under de senaste åren har 
varit på elever som har svårt för skolarbetet. 
Även elever som har fallenhet och intresse för 
ett visst ämne måste dock få stimulans. I augusti 
2010 skickades därför en remisspromemoria med 
förslag om en begränsad försöksverksamhet med 
spetsutbildningar i årskurserna 7–9 i grundsko-
lan ut (dnr U2010/4818/S). Enligt förslaget ska 
tio klasser, med maximalt 30 elever i varje, kunna 
starta hösten 2012. 

Försöksverksamhet med flexibel skolstart 
Skolan ska vara anpassad efter eleverna. Några 
lär sig fort, andra behöver mycket tid och stöd 
för att nå målen. Möjligheten att börja tidigare 
eller senare liksom att gå om eller hoppa över ett 
år bör utnyttjas i större utsträckning. Regeringen 
har för avsikt att inleda en försöksverksamhet 
med flexibel skolstart och har därför givit en 
utredare i uppdrag att föreslå hur en sådan 
försöksverksamhet kan utformas (dir 2010:47). 
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete i 
oktober 2010. 

Omprövning av betyg 
Det är viktigt att stärka rättvisan och 
likvärdigheten i bedömning och betygssättning 
och regeringen har under de senaste åren 
föreslagit och genomfört en rad åtgärder i denna 
riktning. Betygsättningen är ett av skolans 
viktigaste områden för myndighetsutövning och 
har stora konsekvenser för den enskilde. I 
dagsläget finns inte någon möjlighet för elever 
att överklaga ett satt betyg eller att få det 
omprövat. Ur rättssäkerhetshänseende är 
omprövning av betyg en viktig fråga. En särskild 
utredare har därför fått i uppdrag att se över och 
föreslå hur en rätt för elever att få sina betyg 
omprövade kan införas (dir. 2009:102). 
Utredningen ska redovisa sitt förslag i december 
2010. 

 
Fler ska läsa språk 
De moderna språkens ställning i grundskolan 
och gymnasieskolan bör stärkas. Av olika skäl 
väljer elever bort språkstudier på grundskolan. 
Det är inte rimligt att mer än var tredje 

grundskolelev antingen aldrig väljer ett modernt 
språk eller hoppar av språkvalet under 
grundskolan. Ambitionen ska vara att alla elever 
ska läsa ett modernt språk i grundskolan. 
Regelverket för språkvalet i årskurs sex bör 
därför ses över. 

För att uppmuntra elever att fortsätta sina 
språkstudier har regeringen beslutat att elever 
som läser ett modernt språk ska få räkna 
17 ämnen i sitt slutbetyg från grundskolan i 
stället för 16 vid urval till gymnasieskolans na-
tionella program. En bestämmelse om detta ska 
tillämpas första gången vid antagningen till 
gymnasieskolan höstterminen 2014.  

4.1.3 Trygghet, elevhälsa och 
jämställdhet 

En förutsättning för att eleverna ska kunna till-
godogöra sig undervisningen och rätten till 
utbildning är att de mår bra, trivs och känner sig 
sedda, trygga och uppskattade.  

Flera rapporter visar att den psykiska ohälsan 
bland svenska barn och ungdomar har ökat. 
Dessa elever behöver stöd och här fyller skolans 
elevhälsa en viktig funktion. För att möjliggöra 
en förstärkning av elevhälsan föreslår regeringen 
ett tillfälligt stöd i form av ett riktat statsbidrag 
till skolhuvudmännen. Regeringen beräknar att 
250 miljoner kronor respektive 400 miljoner 
kronor avsätts för ändamålet 2012 och 2013. En 
del av resurserna ska kunna användas för 
fortbildningsinsatser riktade till personalen i 
elevhälsan. En förstärkt elevhälsa avlastar även 
lärarna vilket ger dem möjlighet att koncentrera 
sig mer på skolans huvuduppgift – att förmedla 
kunskap. 

Det pågår ett viktigt arbete med att stärka 
värdegrunden på varje skola. Detta kan ha en 
positiv påverkan på skolans psykosociala 
arbetsmiljö. I praktisk handling ska skolan 
förmedla värden som människors lika värde, 
respekt och empati samt arbeta för att motverka 
kränkningar. Att förmedla och förankra respekt 
för mänskliga rättigheter och samhällets 
grundläggande värden är vid sidan om 
kunskapsuppdraget skolans viktigaste uppgift. 
Som stöd till huvudmännen har Skolverket i 
uppdrag att genomföra insatser som främjar, 
stärker och sprider kunskap om skolans 
värdegrund. Uppdraget ska redovisas senast den 
31 mars 2011. 
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Regeringen har även stärkt lärares och rekto-
rers disciplinära befogenheter. Sedan 2007 är det 
tillåtet att beslagta föremål som används för att 
störa undervisningen och att som en sista åtgärd 
flytta mobbare till en annan skola. Med den nya 
skollagen (2010:800) får lärarna ytterligare 
verktyg för att förbättra studieklimatet i 
klassrummet. Därutöver avser regeringen att 
tillsätta en utredning för att förbättra ordning 
och reda i klassrummet. 

Regeringen har tillsatt en utredning om över-
syn av skolans arbete med utsatta barn 
(dir. 2009:80). I uppdraget ingår bl.a. att 
analysera det arbete som bedrivs, samt att 
kartlägga hur kommunala och fristående 
huvudmän inom förskoleverksamheten, skolan 
och skolbarnsomsorgen samverkar med 
socialtjänsten, polisen och hälso- och 
sjukvården. Utredningen ska vidare lämna 
förslag på åtgärder som kan förbättra arbetet 
med dessa barn. Syftet med utredningen är att 
ytterligare förstärka och effektivisera stödet för 
utsatta barn. Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 30 november 2010. 

Det är inte acceptabelt att elever utsätts för 
kränkande behandling och diskriminering i sko-
lan. Alla elever har rätt till en trygg studiemiljö 
som ger dem möjlighet att utvecklas som indivi-
der. Skolverket har fått i uppdrag att samman-
ställa och kartlägga forskningsbaserade metoder 
och åtgärder mot mobbning och utifrån kart-
läggningen utforma en utbildningssatsning rik-
tad till kommuner och skolor. Regeringen vill gå 
vidare med denna satsning och föreslår därför att 
10 miljoner kronor avsätts för fortsatt kamp mot 
mobbning under 2011, samt beräknar att 
10 miljoner kronor per år avsätts årligen 
2012−2014. 

Regeringen vill gå vidare och tydliggöra lärares 
skyldigheter att slå larm om en elev far illa i 
skolan. I den nya skollagen har det införts en 
skyldighet för lärare och annan personal att 
omedelbart rapportera om en elev utsätts för 
kränkande behandling eller diskriminering. 
Regeringen vill också införa en skyldighet att 
anmäla missförhållanden i skolor, förskolor och 
fritidshem, en motsvarighet till den lex Sarah 
som finns inom omsorgen av äldre och personer 
med funktionsnedsättning. En särskild utredare 
har fått i uppdrag att föreslå hur en sådan 
anmälningsskyldighet kan utformas 
(dir. 2010:44). Utredningen ska lämna sitt 
förslag i mars 2011. 

Under 2008–2010 har totalt 110 miljoner kro-
nor avsatts för en jämställdhetssatsning i skolan. 
I satsningen ingår bl.a. tillsättandet av en delega-
tion för jämställdhet i skolan (dir. 2008:75) som 
ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 
30 november 2010. Skolverket har även fått i 
uppdrag att genomföra ett flertal 
utvecklingsinsatser. Inom ramen för detta har 
Skolverket under 2008–2010 fördelat ett 
utvecklingsbidrag till ca 245 projekt i 
140 kommuner för bl.a. skolornas arbete för att 
motverka traditionella yrkesval, förbättra 
undervisningen i sex och samlevnad samt 
motverka skolstress bland flickor. Uppdraget 
ska slutrapporteras senast den 31 december 
2010.  

Regeringen avser att fullfölja 
jämställdhetssatsningen, bl.a. genom att följa 
upp slutsatser och förslag från Delegationen för 
jämställdhet i skola respektive Delegationen för 
jämställdhet i högskolan. 

4.1.4 Förskola och pedagogisk omsorg 

Det är i barndomen som många av de 
värderingar grundläggs som vi bär oss genom 
livet. Tryggheten, den första samvaron och den 
tidiga bekantskapen med omvärlden påverkar oss 
inte bara för stunden, utan finns närvarande 
långt efter det att vi har tagit steget ut i 
vuxenvärlden. 

Föräldrarna känner sina barn bäst. Därför är 
det också föräldrarna som bäst kan avgöra vilka 
behov barnet har under de första åren efter för-
äldraledigheten. Varje familj ska ha möjlighet att 
välja den verksamhetsform som passar just den 
familjen och dess barn. Det förutsätter att det 
finns en mångfald av olika verksamhetsformer 
att välja emellan. Alla verksamheter ska präglas 
av hög kvalitet samt erbjuda barnen såväl 
pedagogisk stimulans som trygghet och omsorg. 

Med utgångspunkt i den moderna familjens 
skiftande behov har regeringen lagt grunden för 
en politik som bättre ser till olika familjers situa-
tion och önskemål. Här ingår bl.a. en möjlighet 
till vårdnadsbidrag för familjer som vill vara 
hemma lite längre med sina barn och en jäm-
ställdhetsbonus som stöd för en mer jämnt för-
delad föräldraledighet. I och med införandet av  
barnomsorgspengen skapades etableringsfrihet 
inte bara för förskola och fritidshem utan även 
för annan pedagogisk omsorg, vilket också ökar 
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möjligheten till valfrihet i alla delar av landet. Då 
mycket tyder på att kunskapen om reformen är 
låg bland föräldrar och kommuner avser 
regeringen att ge Skolverket i uppdrag att göra 
en uppföljning av reformen. 

Svensk förskola är internationellt erkänd för 
sin höga kvalitet och tillgänglighet. Tillsammans 
med föräldrarnas fostran bidrar den till barnens 
utveckling och lärande och kan därmed lägga en 
grund för framtida skolgång. 

Barn har en naturlig vetgirighet och kun-
skapstörst. Förskolan ska erbjuda barnen en 
trygg miljö som utmanar och lockar till utveck-
ling och lärande. Regeringen har inlett ett 
omfattande arbete med att stärka förskolans 
pedagogiska uppdrag. Förskollärarna ska få ett 
tydligare ansvar för det pedagogiska arbetet. 
Målen i läroplanen har förtydligats och 
kompletterats och höjer ambitionerna för barns 
lärande i förskolan. Den pedagogiska 
förstärkningen ska ske med bibehållen respekt 
för förskolans identitet – där omsorg, fostran, 
lek och lärande bildar en helhet. Förskolan ska 
inte vara skola, men den ska vara lärorik. 

Forskning visar att nyckeln till all annan inlär-
ning är språket. Förskolans förtydligade läroplan 
ska stimulera barnens lärande, med tydligare mål 
och ett förstärkt innehåll för barns språkliga och 
matematiska utveckling. Eventuella svårigheter i 
lärande och utveckling kan då också upptäckas 
på ett tidigt stadium, vilket ger bättre möjlighe-
ter att förebygga problem med inlärningen vid 
skolstart.  

Uppföljning och utvärdering av förskolans 
verksamhet blir en del av förskolans uppdrag. 
För att ge bästa möjliga förutsättningar för bar-
nens lärande behöver verksamheten följas upp 
och utvecklas. I detta ingår att barnens utveck-
ling och lärande följs och dokumenteras. 

Föräldrarna har rätt att få god information om 
barnens utveckling och lärande i förskolan och 
det är viktigt att deras engagemang tas till vara på 
ett bra sätt under förskoleåren. Det är även vik-
tigt att de kunskaper som barnet besitter tas till 
vara när barnet börjar i skolan. På så sätt skapas 
förutsättningar för en ökad pedagogisk stimu-
lans och en mer individuellt utformad undervis-
ning redan från skolstart.  

Både förskollärare och barnskötare ska ha 
möjlighet att utveckla sin kompetens. Genom 
det s.k. förskolelyftet görs en särskild fortbild-
ningssatsning på personalen i förskolan. 

4.1.5 Gymnasieskolan 

Ungdomar är olika – de har olika mål, ambitio-
ner och förhoppningar. Vissa vill läsa vidare på 
högskolan efter gymnasieskolan, andra vill gå 
direkt ut i arbetslivet. Några vill lära sig 
yrkeskunskaper på en arbetsplats, för andra 
passar det bättre att lära sig yrkesämnen i skolan. 
Utgångspunkten för en modern gymnasieskola 
är att elever ska kunna välja olika vägar till 
kunskap. Det är ett av skälen till att regeringen 
nu reformerar gymnasieskolan. Tanken bakom 
reformen är att skapa en skola där alla elever ges 
möjlighet att utvecklas. 

Regeringens omläggning av gymnasieskolan 
beskrivs i propositionen Högre krav och kvalitet 
i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) 
som riksdagen fattade beslut om i maj 2009 
(bet. 2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8). 

Regeringens omläggning av det individuella 
programmet beskrivs i propositionen Den nya 
skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 
som riksdagen beslutat om i juni 2010 
(prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, 
rskr. 2009/10:370). 

 
Totalt 30 000 lärlingsplatser i gymnasieskolan 
2011–2014 
Det är dags att uppvärdera det praktiska yrkes-
kunnandet. Vårt välstånd bygger till stor del på 
människor med djupa yrkeskunskaper – alltifrån 
mekanikern på bilverkstaden och undersköters-
kan på äldreboendet till teknikern i tillverk-
ningsindustrin och barnskötaren på förskolan. 

Lärlingsutbildningar knyter skola och arbets-
liv närmare varandra. För näringslivet innebär 
utvecklingen ett större branschinflytande, men 
även ett större ansvarstagande för yrkesutbild-
ningen och därmed större möjligheter att trygga 
arbetskraftsförsörjningen. 

Sedan några år pågår en försöksverksamhet 
med gymnasial lärlingsutbildning enligt förord-
ningen (2007:1349) om försöksverksamhet med 
gymnasial lärlingsutbildning. Ungefär 
7 100 gymnasieungdomar lärde sig under våren 
2010 sina yrkesämnen på en arbetsplats. 
Försöksverksamheten är populär. Trots krisen 
står skolorna i kö för att få tillgång till 
utbildningsplatserna. 

En nationell lärlingskommitté 
(U2008:09, dir. 2008:106) har i uppdrag att 
främja verksamheten. Kommitténs arbete fort-
sätter under 2010 och 2011 och den ska bl.a. 
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studera hur lärlingsutbildningen svarar upp mot 
arbetslivets behov.  

Regeringen vill gå vidare och göra en gymna-
sial lärlingsutbildning till en permanent del av 
gymnasieskolan. Detta föreslogs i den nämnda 
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan. 

Under 2011–2014 vill regeringen satsa 
794 miljoner kronor på att skapa 
30 000 lärlingsplatser inom gymnasieskolan. 
Skolorna som anordnar lärlingsutbildning får ett 
stimulansbidrag. Till övervägande del ska stimu-
lansbidraget fördelas till arbetsplatsen där 
lärlingen genomgår sin utbildning. 

Den stora satsningen på gymnasial lärlingsut-
bildning markerar ett systemskifte för svensk 
yrkesutbildning. Som ett alternativ till att bygga 
upp kopior av bilverkstäder och bagerier i skolan 
ska de resurser och den kompetens som finns i 
arbetslivet utnyttjas.  

Lärlingssatsningen kommer att ge tusentals 
ungdomar, som kanske annars hade hoppat av 
gymnasieskolan, en utbildning. Där får de en 
yrkesidentitet, ett socialt sammanhang och ett 
kontaktnät som är ovärderligt när de efter avslu-
tad utbildning ska gå ut i arbetslivet.  

Regeringen föreslår att 44 miljoner kronor 
avsätts för gymnasial lärlingsutbildning i den nya 
gymnasieskolan under 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknar regeringen att 146 miljoner kro-
nor, 277 miljoner kronor respektive 327 miljoner 
kronor avsätts för ändamålet. 

I juli 2009 beslutade regeringen att tillsätta en 
utredning om lärlingsanställning. Dess uppdrag 
var bl.a. att analysera i vilken utsträckning regel-
verken för arbetsmarknaden och skolan är brist-
fälliga eller står i strid med varandra när det gäller 
gymnasial lärlingsutbildning. Utredaren skulle 
även utreda frågan om ansvar för skador som 
kan drabba lärlingen, arbetsgivaren eller tredje 
part. Utredaren skulle vidare föreslå en lämplig 
anställningsform. Utredaren överlämnade sitt 
betänkande Lärling – en bro mellan skola och 
arbetsliv (SOU 2010:19) i april 2010. Bland 
annat föreslogs en ny form för tidsbegränsad 
anställning, gymnasial lärlingsanställning. Betän-
kandet remitterades i oktober 2010. Regeringens 
avsikt är att återkomma med förslag om en 
särskild arbetsrättslig reglering så att lärlingarna 
ska kunna kombinera utbildning inom den nya 
gymnasieskolan med anställning på ett företag.  

4.1.6 Övrigt 

Skolinspektionens intensifierade granskning 
Den 1 oktober 2008 inrättades en ny myndighet 
för tillsyn och kvalitetsgranskning, Statens 
skolinspektion. Myndighetens uppgift är att 
genom granskning av huvudmän och verksam-
heter verka för att alla barn, elever och vuxen-
studerande får tillgång till en likvärdig utbildning 
av god kvalitet i en trygg miljö. Skolinspektionen 
har från 2008 fått kraftigt förstärkta resurser och 
ett tydligt uppdrag att fokusera på elevernas 
kunskapsutveckling. Från och med den 1 januari 
2010 utgår tillsynen från en ny modell med 
behovsanpassade granskningar, där en mer 
omfattande granskning görs av verksamheter där 
det finns indikationer om brister. På så sätt kan 
resurserna användas mer effektivt och 
Skolinspektionen kan bidra till förbättringar av 
förutsättningar och resultat där det bäst behövs. 

 
Distansundervisning 
I propositionen Från erkännande till egenmakt – 
regeringens strategi för de nationella minorite-
terna (prop. 2008/09:158) har regeringen uttalat 
att möjligheter att på frivillig väg införa distans-
undervisning som ett sätt att tillhandahålla 
modersmål bör undersökas ytterligare. Skolver-
ket har, på regeringens uppdrag, redovisat 
förslag för att möjliggöra bl.a. 
modersmålsundervisning på distans. 

I en promemoria om distansundervisning som 
arbetats fram av en arbetsgrupp inom Reger-
ingskansliet (Utbildningsdepartementet), och 
som remitterats under september 2010, lämnas 
förslag till bestämmelser för distansundervis-
ning. Enligt förslagen i promemorian ska det bli 
möjligt för huvudmän att anordna viss distans-
undervisning. Förslaget syftar dels till att fler 
elever ska få tillgång till undervisning av behöriga 
lärare, dels till att underlätta för skolhuvudmän-
nen att erbjuda undervisning när det finns få ele-
ver eller där bristen på lärare är stor. 

Huvudregeln ska vara att eleven befinner sig i 
sin hemskola, där en lärare som är handledare 
finns, medan läraren som är behörig att under-
visa i ämnet befinner sig på distans. 

Vad som föreslås få anordnas genom distans-
undervisning är: modersmålsundervisning, 
modersmålsundervisning i minoritetsspråk, kur-
ser i moderna språk och teckenspråk. För elever 
som återvänder från en svensk utlandsskola i ett 
land där engelska är officiellt språk, ska även 
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engelska få erbjudas genom distansundervisning. 
Därutöver bör studiehandledning på moders-
målet få anordnas på distans. 

 
Dansarutbildning  
Regeringen har i september 2010 beslutat om 
propositionen Ett steg framåt – en ny dansarut-
bildning, m.m. som innehåller förslag om en 
förbättrad dansarutbildning med inriktningar 
mot klassisk balett och modern dans inom 
grund- och gymnasieskolan (prop. 2010/11:19). 
De föreslagna förändringarna bygger på Yrkes-
dansarutredningens betänkande Ta klass (SOU 
2009:27) som lämnades i mars 2009. Syftet är att 
skapa förutsättningar för en dansarutbildning på 
elitnivå som leder till att eleverna efter avslutad 
gymnasieutbildning ska vara anställningsbara på 
nationella och internationella scener. Åtgärderna 
som föreslås rör bl.a. antagning, urval, rekryte-
ring, utökat läsår, kurs- och ämnesplaner, lärar-
kompetens, ökat statsbidrag och tydligare statlig 
styrning. 
 
Utvärdering av förändringen av huvudmanna-
skapet för skolan 
Förändringen av huvudmannaskapet för skolan 
som skedde 1991 ska utvärderas. Regeringen 
avser dock inte att vidta någon förändring av 
huvudmannaskapet under mandatperioden. 

 
Gymnasiesärskolan 
Regeringen beslutade i september 2009 om 
kommittédirektiven Den framtida gymnasiesär-
skolan (dir. 2009:84). En särskild utredare ska 
föreslå en framtida utformning av gymnasiesär-
skolan. En principiell utgångspunkt är att gym-
nasiesärskolans utbildningar ska kunna anpassas 
individuellt inom ramen för de olika studievä-
garna. Utredarens förslag ska vara anpassat till 
strukturen för den nya gymnasieskolan. Utreda-
ren ska även utreda vilka konsekvenser förslagen 
får för vuxenutbildning för utvecklingsstörda på 
gymnasial nivå och föreslå nödvändiga föränd-
ringar. Utredaren ska därutöver bl.a. analysera 
konsekvenserna av ett eventuellt införande av en 
utökad rätt för gymnasiesärskolans elever att 
studera i en annan kommun än hemkommunen 
eller i motsvarande utbildning i en fristående 
gymnasiesärskola. Vidare ska utredaren analysera 
konsekvenserna av en utvidgning av målgruppen 
för den s.k. riksgymnasiesärskolan för döva och 
hörselskadade elever i Örebro till att omfatta 
även elever med utvecklingsstörning i kombina-

tion med synskada och ytterligare funktionsned-
sättning. 

Genom regeringens beslut om tilläggsdirektiv 
till Gymnasiesärskoleutredningen (U 2009:04) 
den 18 mars 2010 utvidgades uppdraget och 
utredningstiden förlängdes så att uppdraget ska 
redovisas senast den 15 januari 2011. Utredaren 
ska kartlägga hur beslut om urval och antagning 
fattas samt göra en bedömning om nuvarande 
bestämmelser svarar mot den berörda elevgrup-
pens behov.  

 
Lika villkor för fristående skolor 
Fristående skolor är en del av skolväsendet för 
barn och ungdomar. De nationella målen är 
desamma för alla elever, oavsett huvudman. 
Därför bör i princip samma villkor gälla för fri-
stående skolor som för skolor med kommunal 
huvudman. Likvärdiga ekonomiska villkor för 
verksamhet i offentlig och enskild regi är en för-
utsättning för en verklig valfrihet som ger alla 
barn och föräldrar möjlighet att välja förskola, 
fritidshem och skola. 

Riksdagen har, i enlighet med regeringens för-
slag i propositionen Offentliga bidrag på lika 
villkor, beslutat att förtydliga skollagens 
(1985:1100) bestämmelser om kommunernas 
bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser 
(prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, 
rskr. 2008/09:280). Bidragen ska beräknas efter 
samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till den egna verksamheten 
av motsvarande slag. Samtidigt infördes en möj-
lighet för huvudmän för sådan enskilt bedriven 
verksamhet att överklaga en kommuns beslut 
om bidragets storlek hos allmän förvaltnings-
domstol enligt förvaltningslagen (1986:223). De 
nya bestämmelserna tillämpas första gången på 
bidrag för kalenderåret 2010. Motsvarande regler 
har även införts för bidrag till pedagogisk om-
sorg (prop. 2009/10:157, bet. 2009/10:UbU22, 
rskr. 2009/10:322). 

 
Fristående sameskolor 
En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet 
har fått i uppdrag att ta fram beslutsunderlag och 
göra en konsekvensanalys om överförande av 
Sameskolstyrelsens uppgifter till Sametinget. 
Arbetsgruppen ska också utreda hur ett system 
med fristående sameskolor skulle kunna inrättas 
och regleras samt överväga och undersöka möj-
ligheten för kommuner att växelvis ta emot barn 
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till renskötande samer. I arbetsgruppen ingår 
även representanter för andra departement. 
Arbetsgruppen ska samråda med berörda myn-
digheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 
januari 2011. 

 
Olovlig frånvaro ska redovisas 
Det finns olika skäl till att en elev inte kommer 
till skolan eller går till skolan men inte närvarar 
vid undervisningen. Att skolan på ett tidigt sta-
dium upprättar kontakt med vårdnadshavaren 
om elevens frånvaro är en viktig del av skolans 
tillsynsansvar för och arbete med den enskilda 
eleven. Regeringskansliet  (Utbildningsdeparte-
mentet) har i augusti 2010 remitterat en 
promemoria med förslag som innebär att 
uppgifter om olovlig frånvaro förs in i vissa 
betygsdokument. Förslagen syftar till att 
synliggöra elevers behov av särskilt stöd och 
skolans behov av samverkan med hemmet avse-
ende elevens skolsituation. Med förslagen ges 
skolan ytterligare verktyg för att förmå eleverna 
att närvara i skolan och ge elever ytterligare inci-
tament att närvara vid undervisningen. Vidare 
avser regeringen att se över frågan om rätt till 
studiehjälp vid olovlig frånvaro. 

 
Skollagen 
Propositionen om den nya skollagen 
(prop. 2009/10:165) är ett av de största 
lagstiftningsarbetena i modern svensk 
rättshistoria på över 1 200 sidor och nästan 
700 lagparagrafer. Beredningsarbetet pågick i 
över ett decennium. Riksdagen antog förslaget 
till ny skollag i juni 2010. Den nya skollagen 
innebär en modern, sammanhållen och 
överskådlig lagstiftning som är anpassad till 
utvecklingen på skolans område. Den nya 
skollagen utgör en viktig del av och stöd för det 
reformarbete som regeringen bedriver på 
skolområdet. Den förtydligar att utbildningen 
ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingarna. 

Den nya skollagen bedöms medföra vissa 
ekonomiska konsekvenser för bl.a. skolhuvud-
männen. Därför föreslås att 39 miljoner kronor 
avsätts 2011. Vidare beräknas att 75 miljoner 
kronor avsätts 2012 och 72 miljoner kronor 
fr.o.m. 2013, varav den största delen avser 
kompensation till kommunsektorn i enlighet 
med den kommunala finansieringsprincipen.  
 

Utvärdering av skolväsendet 
Arbetet med att förbättra utvärderingen av 
beslut, reformer, resultat och måluppfyllelse 
inom utbildningsområdet måste fortsätta. 
Regeringen avser därför att inrätta en 
utvärderingsfunktion inom utbildningsområdet 
fr.o.m. den 1 januari 2012. 

 
Spetsutbildningar i gymnasieskolan 
Sedan 2008 pågår en försöksverksamhet med 
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i 
matematik samt i naturvetenskapliga, samhälls-
vetenskapliga och humanistiska ämnen. Försö-
ket omfattar utbildningar som startar 2009–2014 
och är begränsat till totalt 20 utbildningar och 
högst 30 elever per utbildning, dvs. maximalt 
600 elever per årsintag. Utbildningarna ska 
erbjuda eleverna särskild breddning och 
fördjupning inom det ämne eller ämnesområde 
utbildningarna avser. Skolverket ska följa upp 
och utvärdera försöket och avsikten är att 
resultatet ska utgöra underlag för ett beslut om 
en eventuell permanentning av verksamheten. 

4.2 Vuxenutbildning 

Kompetenskraven i arbetslivet förändras 
kontinuerligt. Yrken försvinner och nya uppstår 
samtidigt som kraven inom befintliga 
yrkesområden förändras och ökar. Nya yrken 
som växer fram kräver nya kompetenser. Genom 
den offentligt finansierade vuxenutbildningen 
kan den enskilde på eget initiativ ställa om för att 
kunna möta kraven i ett föränderligt arbets- och 
samhällsliv. Därmed får människor i hela Sverige 
förutsättningar för att konkurrera med kunskap 
och kompetens. 

Sverige är på väg ut ur den värsta 
internationella ekonomiska krisen sedan 1930-
talet. Tidigare lågkonjunkturer har visat att ett 
antal av de personer som blir arbetslösa har svårt 
att återkomma till arbetsmarknaden. Detta trots 
att efterfrågan på arbetskraft ökar. Regeringens 
stora satsningar med fler utbildningsplatser inom 
yrkesvux, yrkeshögskolan samt universitet och 
högskolor syftar till att bl.a. förbättra de 
enskildas möjlighet till omställning för nya 
arbetsuppgifter. Samtidigt är det enligt 
regeringens mening viktigt att den enskilde ges 
möjlighet till personlig utveckling och till 
kompetensutveckling. 
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De satsningar som har gjorts inom 
vuxenutbildningen ska inte enbart ses som ett 
sätt att möta de utmaningar vi ställs inför i dag 
utan också i ett framtidsperspektiv, vilket 
innebär en beredskap för kommande utmaningar 
i samhälls- och arbetslivet. Den demografiska 
utvecklingen med bl.a. förväntad arbetskrafts-
brist gör att Sverige inte har råd att låta 
människor lämna arbetsmarknaden i förtid eller 
att den enskilde inte vinner inträde på 
arbetsmarknaden. En flexiblare vuxenutbildning 
ger bl.a. redan yrkesverksamma möjlighet att 
studera mer anpassat utifrån yrkeslivet. 
Regeringen vill pröva möjligheten att förverkliga 
en valfrihetsmodell för vuxenutbildningen. I 
denna budgetproposition föreslår regeringen 
dessutom satsningar på lärarnas kompetens 
inom svenskundervisning för invandrare (sfi), 
lärlingsutbildning inom ramen för den 
gymnasiala vuxenutbildningen, fortsatta 
satsningar på yrkesvux och en fortsatt 
reformering av vuxenutbildningen för att möta 
såväl den enskildes som arbets- och 
samhällslivets behov. 

Därutöver föreslår regeringen att 50 miljoner 
kronor tillförs 2011 för kommunal 
vuxenutbildning (komvux). Totalt planerar 
regeringen att komvux ska tillföras 87,5 miljoner 
kronor för 2011–2013. Det innebär att 
motsvarande 1 750 platser kan tillskapas under 
denna period så att fler arbetslösa ungdomar 
mellan 20–24 år som saknar fullständig 
grundskole- och gymnasieutbildning får 
möjlighet att komplettera sin utbildning. Dessa 
bör ges möjlighet att studera med studiemedel 
med den högre bidragsnivån fr.o.m. den 1 januari 
2011. 
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Tabell 4.1 Statliga riktade satsningar (inklusive studiestöd) inom behörighetsgivande vuxenutbildningar 2009–2012 
 

  2009 2010 2011 2012 

BP 2011 och hösttilläggsbudget:     

– Utbildningspaket, vuxenlärlingar    150 

– Utbildningspaket, yrkesvux  490 490  

–  komvux 20–24 år   210 105 

BP 2011 och hösttilläggsbudget, 

årsplatser, antal  

 5 000 6 000 1 800 

Tidigare förslagna och beslutade  

satsningar, miljoner kronor 

646 2 028 1 648  

Tidigare föreslagna och beslutade 

årsplatser, antal 

5 600 18 800 18 800  

Totalt miljoner kronor 646 2 518 2 348 255 

Summa årsplatser 5 600 23 800 25 300 1 800 

 
 

Tabell 4.2 Statliga satsningar (inklusive studiestöd) inom yrkeshögskolan 2009–2012 
 

  2009 2010 2011 2012 

Tidigare föreslagna och beslutade  

satsningar, miljoner kronor 

150 478 554 100 

Tidigare föreslagna och beslutade 

årsplatser, antal 

1 500 4 750 5 500 1 000 

 
4.2.1 Nya satsningar på yrkesvux  

Yrkesvux är regeringens satsning på 
yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom 
komvux. Syftet med satsningen är främst att ge 
arbetslösa möjlighet till utbildning men också att 
motverka brist på yrkesutbildade personer 
genom att ge den enskilde möjlighet att 
genomgå grundläggande yrkesutbildning. 
Satsningen riktar sig till de grupper som saknar 
gymnasieutbildning eller som har en gymnasial 
yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det 
ska också vara möjligt för den som har läst en 
studieförberedande utbildning att växla om och 
skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning. Om 
platserna inte räcker till alla behöriga sökande, 
ska företräde ges till den som har en svag 
ställning på arbetsmarknaden.  

Intresset för utbildningarna hos allmänhet och 
kommuner i hela landet har varit stort och 
söktrycket från kommunerna har överstigit 
antalet platser. Mot bakgrund av konjunktur-
läget och för att motverka arbetslösheten 
bedömer regeringen att det är motiverat med en 
utökad satsning på yrkesvux. Regeringen föreslår 
därför i propositionen Hösttilläggsbudget för 
2010 (prop. 2010/10:11) en utökad satsning 

hösten 2010 på yrkesvux. Regeringen föreslår att 
denna satsning fortsätter 2011, vilket innebär att 
totalt 980 miljoner kronor inklusive studiestöd 
avsätts, varav 490 miljoner kronor för 2011. 
Sammantaget motsvarar det cirka 10 000 
årsplatser.  

Som ett stöd till personer i Västra 
Götalandsregionen som särskilt drabbats av 
varsel och arbetslöshet har medel tillförts 
motsvarande 500 nya årsplatser inom yrkesvux 
under 2010 och medel motsvarande 500 
årsplatser föreslås för 2011.  

4.2.2 Satsningar på yrkeshögskolan  

Yrkeshögskolan erbjuder yrkesutbildningar av 
hög kvalitet som kan möta arbetslivets behov av 
kvalificerad arbetskraft. Utbildningarna ska 
tillgodose efterfrågan på arbetskraft från såväl 
etablerade branscher som de nya branscher som 
växer fram på en snabbt förändrad 
arbetsmarknad. 

På regeringens förslag har också 
yrkeshögskolans anslag och därmed platserna  
inom yrkeshögskolan utökats under 2009 och 
2010. Anslagen föreslås att utökas även 2011 så 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 16  

63 

att platserna kan bli fler även detta år. För 2012 
har regeringen tidigare aviserat en utökning av 
platserna. I Västra Götalandsregionen har en 
extra förstärkning med cirka 500 årsplatser 
genomförts mot bakgrund av att regionen 
drabbats extra hårt av varsel och arbetslöshet. 
Utbildningar som främjar omställning till nya 
och innovativa tillväxtbranscher är prioriterade. 
Arbetet med att utveckla sådana utbildningar 
sker i samverkan med det lokala och regionala 
arbetslivet samt Arbetsförmedlingen och 
kommuner. I det sammanhanget är även de 
regionala kompetensplattformarna ett viktigt 
stöd. 

Mot bakgrund av globaliseringens utmaningar 
är det regeringens uppfattning att yrkeshög-
skolan på längre sikt får en allt viktigare roll i 
utbildningsväsendet. 

4.2.3 Nya satsningar på lärlingsutbildning 
inom vuxenutbildningen  

Lärlingsutbildningar bedrivs som försöks-
verksamhet inom gymnasieskolan. I gymnasial 
vuxenutbildning kan utbildningar genom 
entreprenadavtal bedrivas på arbetsplatser, men i 
många kommuner saknas arbetsplatsanknuten 
utbildning. 

Regeringen anser att lärlingsutbildningar även 
ska kunna bedrivas inom gymnasial 
vuxenutbildning. För att ytterligare stimulera 
kommunerna att inrätta och bedriva lärlings-
utbildning avser regeringen att skapa ett särskilt 
statsbidrag för lärlingsutbildning inom 
vuxenutbildningen, liknande statsbidraget för 
yrkesvux. Samtidigt bör ett regelverk skapas för 
lärlingsutbildningar i vuxenutbildningen. Bi-
draget bör användas bl.a. för själva utbildningen 
och för utbildning av handledare på arbets-
platsen. Handledarutbildningen bör bl.a. omfatta 
handledarrollen, handledarmetodik, system-
kunskap samt bedömning och betygssättning. 

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för 
kommunerna att erbjuda lärlingsutbildning inom 
vuxenutbildningen fr.o.m. hösten 2011. 

Regeringen beräknar att 150 miljoner kronor 
avsätts för 2012, 185 miljoner kronor för 2013 
och 231 miljoner kronor för 2014. Detta 
motsvarar cirka 5 900 årsplatser 2011–2014. 
Beloppen inkluderar kostnader för studiestöd.  

4.2.4 Reformering av kommunernas 
vuxenutbildning  

För att den enskilde ska kunna byta 
yrkesinriktning eller få fotfäste i arbetslivet är 
det viktigt att grundläggande yrkesutbildningar 
även blir tillgängliga för vuxna. Regeringen avser 
därför att även för vuxna införa en yrkesexamen 
på gymnasial nivå, i likhet med vad som gäller i 
den nya gymnasieskolan för ungdomar. 

Den gymnasiala vuxenutbildningen ska vara 
likvärdig med utbildningen i gymnasieskolan när 
det gäller nivåer och kvalifikationer, men 
behöver inte vara det när det gäller utförandet. 
Vuxenutbildning ska utformas utifrån den 
vuxnes behov, förutsättningar och önskemål 
varför den inte kan vara en spegelbild av 
gymnasieskolan. Validering blir t.ex. ett viktigt 
inslag i den reformerade gymnasiala 
vuxenutbildningen. Detta är inte minst viktigt 
vad gäller nyanlända invandrare som många 
gånger har med sig kompetenser från hemlandet. 

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att  
göra en översyn av kursplanerna och utarbeta 
nya betygskriterier för grundläggande vuxen-
utbildning, grundläggande vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda och sfi. Översynen av 
kursplanerna kommer att innebära att den nya 
betygsskalan, som riksdagen beslutat om när den 
antog propositionen En ny betygsskala (prop.  
2008/09:66, bet.  2008/09:UbU5, rskr.  
2008/09:169), även ska börja användas inom 
vuxenutbildningen. 

4.2.5 Sfi 

Kunskaper i det svenska språket är en viktig 
förutsättning för att en person ska kunna få ett 
jobb och bli delaktig i samhället samt kunna 
tillvarata sina rättigheter och fullgöra sina 
skyldigheter. 

Regeringen har föreslagit flera satsningar för 
att stärka sfi. Det s.k. lärarlyftet, som fortsätter 
under 2011, ger sfi-lärare en möjlighet att höja 
kompetensen och därigenom öka elevernas 
måluppfyllelse. I den stora satsningen på lärare 
som regeringen planerar för 2011–2014 ingår 
även fortsatta satsningar på sfi-lärare. 

Försöksverksamheten med sfi-bonus 
(prestationsbaserad stimulansersättning) som 
inleddes under 2009 har permanentats under 
2010. Avsikten med bonusen har varit att öka 
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genomströmningen i sfi. Institutet för 
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har 
fått i uppdrag av regeringen att utvärdera 
försöksverksamheten.  

Regeringen beslutade i december 2009 om en  
utredning som ska undersöka hur fler nyanlända 
ska kunna lära sig svenska snabbare genom att 
reglerna ändras för under hur lång tid det är 
möjligt att delta i sfi. Utredningens förslag ska 
bl.a. syfta till att effektivisera utbildningen så att 
det skapas gynnsammare förutsättningar för 
invandrare att integreras i samhället och för att 
dessa snabbare ska kunna etablera sig på 
arbetsmarknaden. 

Folkhögskolor ska kunna anordna sfi för att 
skapa fler utbildningsvägar. För att göra 
villkoren för vuxenutbildning mer lika, oavsett 
vem som anordnar utbildningen, har det också 
införts en möjlighet för enskilda utbildnings-
anordnare att på vissa villkor få utfärda betyg, 
bl.a. när vuxenutbildning läggs ut på entre-
prenad. 

Med tanke på att goda kunskaper i det svenska 
språket är en mycket viktig grund för 
utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden är 
en stärkt sfi en viktig arbetsmarknads- och 
integrationsfråga. Med anledning av reformen 
om nyanlända invandrares arbetsmarknads-
etablering ska kommunerna aktivt verka för att 
vissa nyanlända ska kunna påbörja 
undervisningen inom en månad från det att den 
nyanlände anmält sig till en sfi-kurs hos 
kommunen. Regeringen avser att noga följa hur 
resultaten i sfi utvecklas. 

Valfrihet och individuell anpassning har 
förstärkts genom införandet av en möjlighet för 
folkhögskolor att bedriva sfi. Regeringen vill öka 
möjligheten för den som ska gå sfi att välja den 
anordnare som bäst svarar mot de egna behoven. 
Möjligheten att införa sfi-peng ska därför 
utredas. 

4.2.6 Folkbildning  

Genom folkbildningen erbjuds människor i alla 
åldrar möjlighet till studier, fortbildning, 
bildning och personlig utveckling. Folkhög-
skolor och studieförbund gör viktiga insatser för 
det livslånga lärandet och är i många fall ett 
alternativ och komplement till andra aktörer 
inom utbildningsområdet.  

En annan angelägen uppgift för 
folkbildningen är att anordna såväl behörighets-
givande utbildningar som eftergymnasiala 
yrkesutbildningar. 

Folkbildningen, som har en särställning inom 
det svenska utbildningsväsendet, ska bidra till att 
stärka och utveckla demokratin, höja bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället och öka 
människors samhällsengagemang. Folkbild-
ningen är också en viktig aktör i det 
gemensamma arbetet med att bryta människors 
utanförskap. Regeringen ser positivt på 
folkbildningens eget utvecklings- och 
kvalitetsarbete. 

Under 2010 genomförs även en satsning inom 
folkhögskolorna för ungdomar som deltar i 
jobbgarantin för ungdomar och som saknar 
slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. 
Målgruppen bör vidgas så att insatsen kan 
erbjudas samtliga arbetslösa ungdomar under 
25 år som saknar slutbetyg från grund- eller 
gymnasieskolan, dvs. både ungdomar inom 
jobbgarantin för ungdomar och jobb- och 
utvecklingsgarantin samt ungdomar utanför 
garantierna som är arbetslösa och inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen. Satsningen beräknas 
omfatta cirka 1 000 årsplatser under 2011. 

Dessa ungdomar får därigenom en möjlighet 
att komma tillbaka till arbetsmarknaden genom 
den unika miljö som folkhögskolorna erbjuder. 

Folkbildningsrådet har under 2007–2009 
bedrivit ett omfattande arbete när det gäller 
kvalitetsfrågor. Syftet har varit att utveckla en 
kultur där det systematiska kvalitetsarbetet blir 
en viktig och naturlig del i den löpande 
verksamhet som bedrivs på olika nivåer inom 
folkhögskolor och studieförbund.  

Tillsammans med folkhögskolor och 
studieförbund kommer Folkbildningsrådet att 
utvärdera processen under 2010. Avsikten är 
sedan att anta en ny strategi för uppföljning av 
folkhögskolornas och studieförbundens 
kvalitetsarbete och dess effekter. Denna strategi 
ska börja gälla fr.o.m. 2011. 

Regeringen har under 2010 initierat en 
uppföljning av folkhögskolornas verksamhet för 
deltagare med funktionsnedsättning. Mot 
bakgrund av det omfattande statliga stödet anser 
regeringen att det finns ett behov av att förstärka 
och utveckla den statliga granskningen av 
folkbildningen. Även Riksrevisionen har inlett 
en studie. 
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4.2.7 Samarbete mellan politikområden  

Regeringens ståndpunkt är att den påbörjade 
utvecklingen av  samråd och samarbete mellan 
kommunala företrädare för komvux, 
företrädare för arbetsmarknads-, närings- och 
utbildningspolitiken samt det omgivande 
samhället är utomordentligt viktig och att 
utvecklingen måste drivas längre. Här skiljer 
sig det offentliga utbildningssystemet från 
arbetsmarknadsutbildningen som delvis har 
andra mål för verksamheten.  

En samverkan mellan huvudmän och 
verksamheter bör även återfinnas på den 
regionala nivån, något regeringen tagit initiativ 
till. Detta behov har inte minst identifierats i 
samband med det arbete som bedrivs på regional 
nivå med anledning av konjunkturnedgången 
och de kraftiga strukturomvandlingarna i dess 
kölvatten. För att exempelvis satsningen inom 
yrkesvux och yrkeshögskolan ska uppfylla sitt 
syfte är en samverkan på såväl den regionala som 
nationella nivån av stor betydelse, liksom 
samverkan nivåerna emellan. På detta sätt ges 
bättre förutsättningar för ett optimalt resurs-
utnyttjande samtidigt som risken för konkurrens 
om målgrupper mellan olika politikområden och 
dubbelfinansiering minskar. För att underlätta 
och stärka samarbetet inom kompetens-
försörjningsområdet har regeringen gett 
regionala självstyrelseorgan och samverkans-
organ eller – där dessa organ inte finns – 
länsstyrelserna i uppdrag att under 2010 etablera 
s.k. regionala kompetensplattformar. Etable-
ringen av en kompetensplattform ska bygga på 
redan etablerade samverkansformer när det gäller 
kompetensförsörjning i länet. Vidare har ett 
antal berörda myndigheter fått i uppdrag att 
samverka kring kompetensförsörjningsfrågor på 
nationell nivå. Myndigheten för yrkeshögskolan 
samordnar detta uppdrag. 

4.3 Universitet och högskolor 

4.3.1 En högskola i världsklass 

Sveriges välstånd beror i hög grad på vår förmåga 
att förmedla och producera ny kunskap. Både i 
materiell och i samhällelig mening är högre 
utbildning och forskning av hög kvalitet 
avgörande för tillväxt lika väl som för enskilda 

individers utveckling. Regeringen vill framhålla 
vikten av ett bildningsideal som uppmuntrar 
människor att ständigt upptäcka ny kunskap och 
nå nya insikter. Ett sådant bildningsideal berikar 
såväl den enskilde som samhället i stort. I en 
hårdnande internationell konkurrens krävs en 
högskola i världsklass för att gamla framgångar 
ska kunna följas av nya. 

I ett demokratiskt samhälle fungerar 
universitet och högskolor som samhällets 
självkritiska spegel, ett uppdrag som kräver 
distans mellan stat och akademi. Det finns också 
ett tydligt samband mellan en hög nivå av frihet 
och en hög kvalitet i högre utbildning och 
forskning. En utveckling mot större autonomi 
för lärosätena måste dock kombineras med ett 
väl fungerande system för kvalitetsutvärdering 
och statsmakternas behov av ekonomisk 
kontroll, uppföljning och ekonomiskt ansvars-
tagande.  

Det har aldrig varit så många studenter 
inskrivna i högskolan som i dag och efterfrågan 
på högre utbildning är fortsatt stor. Regeringen 
har därför gjort en tillfällig satsning på nya 
högskoleplatser under 2010 och 2011. För att 
värna kvaliteten sker dock all utbyggnad utifrån 
lärosätenas egna bedömningar av möjligheterna 
att med bibehållen kvalitet tillfälligt kunna öka 
antalet platser. En ytterligare resursförstärkning 
tillkommer också för att stärka de utbildningar 
som har störst behov.  

4.3.2 Kvalitet 

Ökad frihet innebär ett ökat ansvar för 
universitet och högskolor att utforma sin 
verksamhet så att hög kvalitet utvecklas och 
bibehålls. Samtidigt har samhället ett intresse av 
att säkerställa att uppställda mål nås och att 
skattemedel används effektivt. En verksamhet 
som till största delen finansieras av det offentliga 
och som är central för samhällets utveckling bör 
utvärderas regelbundet. 

I propositionen Fokus på kunskap – kvalitet i 
den högre utbildningen (prop. 2009/10:139, bet. 
2009/10:UbU20, rskr. 2009/10:320) redogör 
regeringen för sina bedömningar vad gäller ett 
nytt kvalitetssäkringssystem. Det nya systemet 
ska bestå av kvalitetsutvärdering av utbildning 
och prövning av examenstillstånd. Utbildning 
som leder till examina på grundnivå och 
avancerad nivå ska utvärderas av Högskoleverket 
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i fyraårscykler och främst avse bedömning av 
utbildningens resultat. Med utbildningens 
resultat avses att utbildningarna uppfyller de mål 
för respektive examen som anges i högskole-
lagen (1992:1434) och i bl.a. högskole-
förordningen (1993:100). Eftersom regeringens 
högskolepolitik syftar till att utöka lärosätenas 
frihet och självbestämmande, är det viktigt att 
utvärderingarna genomförs på ett sätt som inte 
riskerar att resultera i en indirekt statlig styrning 
av utbildningarnas utformning. Utvärderingarna 
kommer därför inte att avse hur verksamheten 
utformas och bedrivs, utan kommer att fokusera 
på vilka resultat som uppnås. Det nya systemet 
ska introduceras i början av 2011. 

Kvalitetsbaserad resurstilldelning 

Det måste löna sig ekonomiskt att erbjuda 
utbildning av hög kvalitet. Det nuvarande 
resurstilldelningssystemet för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå utgår främst från 
antalet studenter och deras prestationer i form av 
antal avklarade högskolepoäng. Riksdagen 
beslutade i juni 2010 att resurser för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas 
även på grundval av kvalitetsutvärderingar av 
utbildningars resultat (prop. 2009/10:139, bet. 
2009/10:UbU20, rskr. 2009/10:320). Lärosäten 
med utbildningar som vid en kvalitetsutvär-
dering ges högsta omdömet uppmuntras och får 
bekräftelse genom en ökad resurstilldelning. 
Detta blir ett viktigt kvalitetsincitament. 

Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen ska 
påbörjas 2013 och vara fullt utbyggd 2015. Fullt 
utbyggd omfattar den kvalitetsbaserade resurs-
tilldelningen 295 miljoner kronor. De första 
medlen som tilldelas 2013 avses omfatta 95 
miljoner kronor och kommer att baseras på 
utbildningsutvärderingar genomförda av Hög-
skoleverket 2011 och 2012.  

Ökad lärarresurs för humaniora och 
samhällsvetenskap 

Inom många utbildningar är konsekvenserna av 
den mycket kraftiga expansionen av högskole-
platser och de medföljande besparingarna på 
ersättningsbeloppen från 1990-talet fortfarande 
kännbara. Den historiska resursurholkningen 
har bl.a. resulterat i att den lärarledda tiden har 

minskat parallellt med att studentgrupperna har 
ökat. För att inte kvaliteten på den högre 
utbildningen ska äventyras beräknar regeringen 
en höjning av grundutbildningsanslagen på 
inledningsvis 200 miljoner kronor 2012 och 
därefter 400 miljoner kronor. En sådan höjning 
bör läggas på utbildningar inom humaniora och 
samhällsvetenskap, där behovet bedöms vara 
som störst, genom att ersättningen per 
helårsstudent inom dessa områden höjs. 
Ersättningen per helårsstudent inom samhälls-
vetenskap och humaniora skulle därmed öka 
med ca 1 600 kronor eller ca 7 procent 2012. 
Ökningen skulle motsvara 3 200 kronor eller ca 
15 procent fr.o.m. 2013.  

Denna ökning medför betydande tillskott till 
lärosäten med sådan utbildning. Allra störst 
tilldelning skulle Stockholms universitet få med 
en årlig ökning på i storleksordningen 60 
miljoner kronor fr.o.m. 2013. För ett antal 
högskolor, exempelvis Högskolan Dalarna och 
Malmö högskola, handlar det om årliga tillskott 
på mellan 12 och 15 miljoner kronor. 

Utvecklingsprogram för högskolelärare  

För att högsta möjliga kvalitet ska kunna uppnås 
inom såväl forskning som utbildning bör en 
fungerande balans mellan de olika anställnings-
kategorierna på landets lärosäten eftersträvas. 
Regeringen framhöll i propositionen Ett lyft för 
forskning och innovation (prop. 2008/09:50) att 
i den situation som generellt råder inom svensk 
forskning är de bristande karriärmöjligheterna 
för yngre forskare ett av de allra största 
problemen. Det är därför av stor betydelse att på 
olika sätt förbättra situationen för just denna 
grupp inom högskolesystemet. Forsknings-
beredningen, som presenterade sin slutrapport 
under 2010, konstaterade att bristande karriär-
vägar utgör en allvarlig utmaning för lärosätenas 
förmåga att attrahera forskartalanger och före-
språkade särskilda insatser.  

Regeringen ser positivt på de initiativ som tas 
på flera lärosäten för att utveckla karriärvägar för 
yngre forskare och följer noga utvecklingen.  
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4.3.3 Nya steg mot självständighet för 
universitet och högskolor  

Ökad autonomi för universitet och högskolor är 
en trend som växer sig allt starkare internatio-
nellt, parallellt med utvecklingen mot utökad 
samverkan mellan lärosäten och det omgivande 
samhället. Regeringen ser tre huvudskäl till att 
statliga universitet och högskolor i Sverige ska få 
ökad frihet att själva bestämma över sin 
verksamhet. För det första är det en viktig 
principfråga med hänsyn till universitets och 
högskolors grundläggande uppgift att utgöra en 
självständig och kritiskt reflekterande kraft i 
samhällsutvecklingen. För det andra främjas 
kvaliteten i verksamheten när universitet och 
högskolor får större frihet att verka utifrån 
lärosätets egna förutsättningar och behov. För 
det tredje är ökad handlingsfrihet en 
förutsättning för att universitet och högskolor 
ska kunna konkurrera framgångsrikt på en allt 
mer internationell utbildningsmarknad.  

Den s.k. Autonomiutredningen överlämnade 
sitt betänkande Självständiga lärosäten (SOU 
2008:104) i december 2008. Regeringen 
överlämnade därefter propositionen En akademi 
i tiden – ökad frihet för universitet och 
högskolor (prop. 2009/10:149) till riksdagen i 
mars 2010. De förslag som lämnades och de 
bedömningar som gjordes i propositionen syftar 
till att öka friheten för statliga universitet och 
högskolor inom ramen för den nuvarande 
myndighetsformen och att avreglera de 
omfattande och detaljerade bestämmelser som 
finns i högskolelagen (1992:1434) och i bl.a. 
högskoleförordningen (1993:100) om den 
interna organisationen och läraranställningar vid 
universitet och högskolor. Riksdagen har 
beslutat i enlighet med regeringens förslag 
(bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337).  

Till följd av riksdagens beslut och regeringens 
bedömningar i propositionen har regeringen 
beslutat förordning (2010:1064) om ändring i 
högskoleförordningen.  

Frågan om att öka lärosätenas handlings-
möjligheter för att möta den svåra bostads-
bristen i vissa storstadsregioner uppmärksam-
mades också i propositionen. Regeringen har 
därefter i juli fattat beslut om att ge Uppsala 
universitet, Lunds universitet, Göteborgs 
universitet, Stockholms universitet, Karolinska 
institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Malmö 
högskola, Södertörns högskola och Sveriges 

lantbruksuniversitet möjlighet att upplåta 
lägenheter för bostadsändamål till alla studenter 
under en försöksperiod 2010–2015 
(dnr U2010/4277/UH). 

Enligt bedömningar i nämnda proposition bör 
redovisningen av universitets och högskolors 
resultat ske utifrån de uppgifter som lärosätena 
har enligt högskolelagen och förordningar som 
ansluter till lagen. Regeringen avser att ändra 
regleringsbreven för lärosätena i enlighet med 
detta. 

Som aviserats i propositionen lämnar 
regeringen förslag i vissa ekonomiska frågor som 
redovisas i det följande. 

Kapitaltillskott till holdingbolag  

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011–2014 besluta om kapitaltillskott till 
holdingbolag knutna till universitet och 
högskolor. Sådana kapitaltillskott ska finansieras 
med medel som har överlåtits till ett universitet 
eller en högskola genom gåva eller 
testamentariskt förordnande (donationsmedel). 
Kapitaltillskottet får uppgå till högst 
100 000 000 kronor per år och holdingbolag.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 
beslutade  enligt regeringens förslag i propo-
sitionen Forskning för kunskap och framsteg 
(prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, rskr. 
1992/93:338) att vissa universitet och högskolor 
skulle ges möjlighet att bilda bolag för forskning 
(prop. 1992/93:170, bet. 1992/93:UbU15, 
rskr. 1992/93:338). Bildandet av bolag ska ses 
som en av flera möjliga vägar för att tillgänglig 
kunskap ska nå tillämpning, främst industriell 
sådan. De första elva holdingbolagen bildades 
1994 och 1995 och knöts till Uppsala universitet, 
Lunds universitet, Göteborgs universitet, 
Stockholms universitet, Umeå universitet, 
Linköpings universitet, Karolinska institutet, 
Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska 
universitet, Högskolan i Halmstad och Sveriges 
lantbruksuniversitet. Med anledning av 
propositionen FoU och samverkan i inno-
vationssystemet beslutade riksdagen om nya 
principer för bildande av holdingbolag knutna 
till universitet och högskolor som innebar att 
även andra lärosäten än de universitet och 
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högskolor som hade holdingbolag skulle få 
möjlighet att bilda sådan bolag (prop. 2001/02:2, 
bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98-100). År 
1998 överfördes förvaltningen till lärosätena. 
Under 2002 tillkom holdingbolag knutna till 
Karlstads universitet, Högskolan i Kristianstad 
och Högskolan i Borås och under  2007 till 
dåvarande Växjö universitet. Totalt finns det 15 
holdingbolag vid de statliga universiteten och 
högskolorna. Förvaltningen av holdingbolagen 
låg ursprungligen på Näringsdepartementet.  

Kapitaltillskott till holdingbolagen, som är 
helägda av staten och förvaltas av universitet och 
högskolor, kan endast ske genom att staten 
tillskjuter kapital. Lärosätena har inte rätt att 
själva tillföra kapital till de holdingbolag som 
förvaltas av lärosätena, eftersom det rör sig om 
statliga medel. Denna ordning har dock medfört 
att donationer inte har kunnat överföras till 
universitet och högskolor. Det finns exempel på 
när stiftelser eller privatpersoner har varit villiga 
att ge bidrag till ett lärosäte för innovations-
verksamhet men hittills avstått på grund av 
svårigheter för lärosätena att fullt ut använda 
sådana resurser. Om förutsättningarna för 
universitet och högskolor att använda sådana 
medel förbättras, bedömer regeringen att 
förutsättningarna ökar för att fler blir villiga att 
donera medel för kommersialisering av resultat 
som uppnåtts vid universitet och högskolor.  

I propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation (prop. 2008/09:50) framhåller 
regeringen vikten av att ytterligare stärka 
finansieringen av bl.a. de holdingbolag som har 
byggts upp i nära anslutning till vissa universitet 
och högskolor. Det är viktigt att holdingbolagen 
tillsammans med berörda aktörer ges goda 
förutsättningar att utveckla goda miljöer för 
kommersialisering. Ett sätt som presenterades 
redan i propositionen En akademi i tiden – ökad 
frihet för universitet och högskolor (prop. 
2009/10:149) för att möjliggöra finansieringen av 
holdingbolagen och deras verksamhet är att 
universitet och högskolor ges möjlighet att 
överföra donationsmedel till holdingbolagen 
som kapitaltillskott. För att möjliggöra 
regeringens ambition, uttryckt i såväl denna 
proposition som de senaste forskningspropo-
sitionerna Forskning för ett bättre liv (prop. 
2004/05:80) och Ett lyft för forskning och 
innovation (prop. 2008/09:50), om att holding-
bolagen vid behov även bör fungera i förhållande 
till andra lärosäten än det egna bör samtliga 

universitet och högskolor ges möjlighet att 
överföra donationsmedel till holdingbolag. Detta 
bör även gälla de lärosäten som i dag inte har 
holdingbolag knutet till det egna lärosätet. 
Samarbeten som möjliggör detta bör regleras 
genom avtal mellan holdingbolagen och 
lärosätena. Med donationsmedel avses egendom 
som i form av gåvor och testamentariska 
förordnanden från enskilda (donationer) tas 
emot av staten. En förutsättning är dock att det 
är frågan om nya donationer till ett lärosäte. Det 
bör framgå att det är donatorns uttryckliga vilja 
att donationen faller in under bolagets 
verksamhetsområde.  

Regeringen föreslår därför att ett 
bemyndigande ges till regeringen att under 
2011–2014 besluta om kapitaltillskott till 
holdingbolag. Sådana kapitaltillskott ska 
finansieras med medel som har överlåtits till ett 
universitet eller en högskola genom donations-
medel. Eftersom det i dag råder viss osäkerhet 
om vilken storlek sådana ägartillskott kan 
komma att uppgå till, föreslås att ett tillskott får 
uppgå till högst 100 000 000 kronor per år och 
per holdingbolag. Innebörden av detta är att 
berörda universitet och högskolor sammantaget 
inte kan tillföra holdingbolagen mer kapital per 
år än upp till denna limit. Regeringen bör efter 
en fyraårsperiod utvärdera detta system. 

Möjlighet för lärosäten att ta emot vinstmedel 
från holdingbolag  

 
Regeringens bedömning: Utdelning från 
holdingbolag som är knutna till ett universitet 
eller en högskola bör få användas för finansiering 
av lärosätenas forsknings-, utbildnings- och 
innovationsverksamhet. Sådana utdelningar bör 
redovisas mot inkomsttitel och medel tilldelas 
lärosätena över anslag. Utdelningen bör som 
högst uppgå till 20 000 000 kronor per år och 
holdingbolag. 

 

 
Skälen för regeringens bedömning: Av 
propositionen En akademi i tiden – ökad frihet 
för universitet och högskolor (prop. 
2009/10:149) framgår att regeringen avser att 
möjliggöra att eventuell vinst i holdingbolagen 
som härrör från kommersialiseringsverksamhet 
bör kunna återföras till universitet och hög-
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skolor. En möjlighet att överföra eventuell vinst 
från verksamhet vid holdingbolag som är knutna 
till universitet och högskolor, efter beslut av 
respektive holdingbolags bolagsstämma, innebär 
ett tydligt incitament att driva och utveckla 
kommersialiseringsarbetet genom att sådana 
resurser kan användas i lärosätenas utbildnings-, 
forsknings- och innovationsverksamhet. Här-
igenom kan lärosätena också generera ytterligare 
kommersialiserbar verksamhet. Förutsättningen 
för holdingbolagens verksamhet är att 
universitet och högskolor kan få fram resultat 
som sedan kan användas i kommersiellt arbete 
vid holdingbolagen. Det är viktigt att utdelning 
från holdingbolag kan överföras till de lärosäten 
som har bidragit med verksamhetsidéer och som 
tecknat avtal med holdingbolag. Inkomster och 
utgifter ska budgeteras och redovisas brutto på 
statsbudgeten. Detta innebär att utdelningar från 
statliga bolag redovisas mot inkomsttitel. För att 
utdelningarna ska komma lärosätena till godo 
behöver medel anvisas över anslag. 

Mot denna bakgrund gör regeringen bedöm-
ningen att eventuell utdelning från holdingbolag 
som är knutna till lärosäten bör få användas för 
finansiering av lärosätenas forsknings-, utbild-
nings- och innovationsverksamhet. Sådana 
utdelningar bör redovisas mot inkomsttitel och 
medel tilldelas lärosätet över anslag. Utdelningen 
bör som högst uppgå till 20 000 000 kronor per 
år och holdingbolag. När en utdelning blir 
aktuell avser regeringen att återkomma med en 
tydlig redovisning av hur utdelningen har 
påverkat ett förslag till anslag. 

Fortsatt arbete för ökad självständighet 

Regeringen har i propositionen En akademi i 
tiden – ökad frihet för universitet och högskolor 
(prop. 2009/10:149) aviserat att den avser att 
återkomma till frågan om ytterligare åtgärder för 
ökad frihet för universitet och högskolor. 
Regeringen avser bl.a. att utreda möjligheten att 
skapa gemensamma beslutsorgan för statliga 
universitet och högskolor.  

Regeringens uppfattning är att det är viktigt 
att ha en helhetssyn på styrningen av högskole-
sektorn oberoende av huvudmannaskap. I syfte 
att minska den statliga styrningen har regeringen 
i propositionen aviserat en översyn av styrningen 
av verksamheten vid enskilda utbildnings-

anordnare, inklusive de avtal som staten har 
ingått med vissa enskilda utbildningsanordnare. 

Autonomiutredningen föreslog i 
SOU2008:104 att statliga universitet och 
högskolor skulle övergå i en ny offentligrättslig 
organisationsform, en egen juridisk person 
kallad självständiga lärosäten. Flera frågor kring 
detta måste dock utredas vidare och remiss-
opinionen kring förslaget var splittrad. 
Regeringen avser att ytterligare utreda frågan om 
att öka autonomin för universitet och högskolor 
och därefter återkomma till riksdagen.  

4.3.4  Satsningen på högskoleplatser  

Söktrycket till universitet och högskolor har 
varit fortsatt stort inför höstterminen 2010. För 
att mildra effekterna av konjunkturnedgången 
har regeringen gjort flera satsningar, bl.a. ökat 
antal högskoleplatser. Redan i januari 2009 
presenterade regeringen ett åtgärdsprogram i 
propositionen Åtgärder för jobb och omställ-
ning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, 
rskr. 2008/09:183). Riksdagen beslutade i 
enlighet med regeringens förslag om en 
omfördelning av anslag mellan lärosäten på drygt 
93 miljoner kronor för högskoleplatser under 
2009 och 2010. Med anledning av budget-
propositionen för 2010 blev denna omfördelning 
permanent fr.o.m. 2010. 

I början av 2010 beslutade riksdagen efter 
förslag av regeringen om en tillfällig satsning på 
500 högskoleplatser under 2010 till fyra läro-
säten i Västra Götalands län med anledning av de 
svårigheter som regionen stod inför (prop. 
2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 
2009/10:348). I denna proposition föreslås att 
satsningen fortsätter under 2011. 

I budgetpropositionen för 2010 presenterade 
regeringen en tillfällig satsning under 2010 och 
2011 på 10 000 platser till 25 universitet och 
högskolor till en kostnad om totalt 700 miljoner 
kronor per år.  

Med anledning av införandet av studieavgifter 
för studenter från länder utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz 
fr.o.m. höstterminen 2011 föreslår regeringen att 
ca 110 miljoner kronor dras in från universitet 
och högskolor 2011. Under 2012 avses ingen 
motsvarande neddragning göras. Antalet 
studieavgiftsskyldiga studenter beräknas då 
omfatta motsvarande ca 330 miljoner kronor. På 
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detta sätt kan dessa medel, som motsvarar ca 
4 500 platser, användas för att trappa ner den 
tillfälliga satsningen på högskoleplatser under 
2010 och 2011. 

I budgetpropositionen för 2010 aviserade 
regeringen permanenta omfördelningar fr.o.m. 
2012 på totalt 38 miljoner kronor från de 
lärosäten som fortfarande bedöms ha 
ekonomiskt utrymme inom takbeloppet till de 
lärosäten som har starkt söktryck. Dessa 
omfördelningar bidrar till att den tillfälliga 
satsningen med nya platser 2010 och 2011 kan 
genomföras på bästa sätt. 

De tillfälliga satsningarna fasas ut i enlighet 
med den bedömning som gjordes i 
budgetpropositionen för 2010. Regeringen följer 
noga utvecklingen och avser att återkomma om 
utvecklingen så kräver. 

4.3.5 Tillträdesfrågor  

För den enskildes möjlighet till utveckling och 
för att samhället inte ska gå miste om begåvning 
är det av stor betydelse att alla som har 
förutsättningar att tillgodogöra sig högskole-
utbildning också har möjlighet att studera vid 
högskolan. Därför är det viktigt att det finns 
flera vägar in i högskolan. En grundläggande 
princip i fråga om konkurrens vid tillträde till 
högre utbildning är att urval ska göras utifrån de 
sökandes meriter.  

Ingen individ ska stängas ute från utbildning 
på grund av sitt kön. Därför har regeringen, efter 
att först ha informerat riksdagen med skrivelsen 
Urval till högskoleutbildning utan hänsyn till 
kön (skr. 2009/10:186, bet. 2009/10:UbU20, 
rskr. 2009/10:320), tagit bort möjligheten i 
högskoleförordningen att vid urval vid tillträde 
till högskoleutbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå ta hänsyn till kön vid i övrigt 
likvärdiga meriter. 

När det gäller antagning till utbildning som 
påbörjas efter utgången av maj 2010 får bl.a. 
sökande med betyg utfärdade enligt gymnasie-
skolans nu gällande kursplaner tillgodoräkna sig 
meritpoäng när de söker till högskolan. 
Meritpoäng ges för fördjupningskurser i ämnena 
engelska, moderna språk och matematik samt 
för vissa andra kurser som är särskilt relevanta 
för den sökta utbildningen. Syftet med de nya 
bestämmelserna är att sända tydliga signaler till 
elever i gymnasieskolan att fördjupning och 

ansträngning lönar sig. Skolverkets statistik visar 
att reformen redan har gett positiva resultat 
genom att t.ex. andelen elever som har valt att 
läsa fördjupningskurser i engelska har ökat. 
Även andra ändringar i bestämmelserna om 
tillträde till högskolan har tillämpats första 
gången vid antagningen till utbildning som 
påbörjas efter utgången av maj 2010. Inte minst 
har incitamenten att prestera i gymnasieskolan 
stärkts i förhållande till att i efterhand läsa upp 
redan godkända betyg. Samtidigt har dock 
erfarenheterna från antagningsomgången till 
högskolan inför höstterminen 2010 visat att det 
finns grupper av sökande som kan missgynnas av 
de nya reglerna. Syftet med modellen med en 
särskild urvalsgrupp för sökande med vissa 
utländska gymnasiebetyg, som inte tillgodo-
räknas meritpoäng, var att ge dessa sökande 
villkor som är likvärdiga med de som gäller för 
sökande med svenska betyg. Om en utbildning 
har få platser, kan dock modellen i vissa fall 
medföra att urvalsgruppen inte tilldelas någon 
plats. Regeringen avser att se över tillträdes-
bestämmelserna i denna del. Regeringen ser det 
vidare som angeläget att se över hur sökande 
med äldre betyg kan tillgodoräknas meritpoäng.  

4.3.6 Avgifter för utomeuropeiska 
studenter  

Under de senaste åren har en global 
utbildningsmarknad vuxit fram där våra 
lärosäten i allt högre grad konkurrerar om 
studenter med lärosäten i andra länder. 
Regeringen anser att svenska lärosäten ska 
konkurrera med kvalitet och inte främst med 
gratis utbildning. Bara under det senaste 
decenniet har antalet utländska studenter i 
Sverige tiodubblats. Läsåret 2008/09 utgjorde 
utländska nybörjare en fjärdedel av alla 
nybörjare. Riksdagen beslutade under våren 2010 
propositionen Konkurrera med kvalitet – 
studieavgifter för utländska studenter (prop. 
2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 
2009/10:230). I enlighet med förslagen och 
bedömningarna i propositionen införs fr.o.m. 
hösten 2011 studieavgifter för studenter som 
inte är medborgare i länder inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz, 
s.k. tredjelandsstudenter. Varje lärosäte ska 
bestämma avgifternas nivå så att full kostnads-
täckning uppnås för den studieavgiftsfinansi-
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erade verksamheten i sin helhet. Intäkterna ska 
disponeras av lärosätena. 

Genom att låta universitet och högskolor ta ut 
en studieavgift av tredjelandsstudenter frigörs ett 
ekonomiskt utrymme inom ramen för 
lärosätenas ordinarie takbelopp, motsvarande det 
utrymme som beräknas användas för tredje-
landsstudenter. Som en följd av detta föreslås 
vissa förändringar av anslagen för grund-
utbildning. I likhet med den bedömning som 
regeringen gjorde i budgetpropositionen för 
2010 (prop. 2009/10:1) föreslås anslagen minska 
2011. Under 2012 avses ingen motsvarande 
neddragning göras. Se vidare avsnitt 4.3.4. 
Fr.o.m. 2013 bedöms anslagen minska perma-
nent med de belopp som beräknas motsvara 
omfattningen av avgiftsbelagda tredjelands-
studenter (se tabell 4.3). Minskningen av 
anslagen baseras på antalet tredjelandsstudenter 
2008 och är beräknat så att det inte överstiger tio 
procent av takbeloppet för något lärosäte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.3 Anslagsminskningar 2011 och beräknade 
minskningar 2013 till följd av införandet av studieavgifter 
Tusental kronor 

Universitet och högskola 2011 
Förslag 

2013 
Beräknat 

Uppsala universitet 7 950 28 874 

Lunds universitet 9 000 41 470 

Göteborgs universitet 2 600 25 012 

Stockholms universitet 7 200 22 516 

Umeå universitet 6 100 18 482 

Linköpings universitet 2 500 37 638 

Karolinska institutet 2 100 3 906 

Kungl. Tekniska högskolan 17 800 104 683 

Luleå tekniska universitet 1 450 7 177 

Karlstads universitet 2 500 1 608 

Linnéuniversitetet 3 200 10 146 

Örebro universitet 4 200 6 768 

Mittuniversitetet 1 500 4 522 

Blekinge tekniska högskola 5 700 25 904 

Malmö högskola 2 000 8 242 

Mälardalens högskola 3 000 19 564 

Högskolan i Borås 3 500 19 298 

Högskolan Dalarna 5 900 16 421 

Högskolan på Gotland 500 903 

Högskolan i Gävle 2 000 15 726 

Högskolan i Halmstad 3 500 11 659 

Högskolan Kristianstad 1 000 9 736 

Högskolan i Skövde 1 800 11 650 

Högskolan Väst 2 000 2 553 

Södertörns högskola 2 000 1 628 

Chalmers tekniska högskola 7 000 61 430 

Högskolan i Jönköping 3 000 16 963 

Summa 111 000 534 479 
Anm.: Därutöver beräknas anslaget minska 2013 för Sveriges lantbruksuniversitet 
med 4 524 000 kronor, vilket beräknas under utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel. 

 
Regeringen avser att använda minskningen av 

anslagen till insatser för att öka kvaliteten i 
utbildningen på grund- och avancerad nivå. För 
en kvalitetshöjning av grundutbildningsanslagen 
beräknas 200 miljoner kronor per år fr.o.m. 
2013. Den kvalitetsbaserade resursfördelningen 
beräknas omfatta 95 miljoner kronor 2013 och 
fullt utbyggd att omfatta 295 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2015. Regeringen avser även att 
använda medel som frigörs från de minskade 
anslagen för stipendier och information till 
tredjelandsstudenter. För detta ändamål beräk-
nas 45 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2013. 
Regeringen avser att återkomma med förslag om 
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användningen av de medel som ännu inte 
beräknats under 2013 och 2014. 

En fortsatt internationalisering av den högre 
utbildningen är viktig för att utveckla kvaliteten i 
högskolan och för att attrahera kunskap och 
kompetens till Sverige. I propositionen 
Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för 
utländska studenter presenterade regeringen 
därför två stipendieprogram för tredjelands-
studenter. Det ena stipendieprogrammet riktar 
sig till studenter från länder som Sverige har ett 
långsiktigt utvecklingssamarbete med och 30 
miljoner kronor föreslås avsättas för detta 
ändamål fr.o.m. 2011 från utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Bistånds-
verksamhet. Ambitionen är att programmet, i 
enlighet med de principer som redovisades i 
propositionen Konkurrera med kvalitet, på sikt 
bör utökas. Stipendierna ska användas för att 
täcka både studieavgifter och levnadskostnader 
och ska administreras av Svenska institutet. Det 
andra stipendieprogrammet riktar sig till särskilt 
kvalificerade studenter från tredjeland, exklusive 
studerande som kan få stipendier från stipendie-
programmet riktat till studenter från de länder 
som Sverige har långsiktigt utvecklingssamarbete 
med. Stipendierna ska användas enbart för att 
täcka hela eller delar av studieavgiftskostnaden. 
Stipendiemedlen ska fördelas till lärosätena via 
Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet. Därefter ska lärosätena avgöra 
vilka studenter som ska tilldelas stipendium. 
Under 2011 föreslås 30 miljoner kronor anvisas 
under utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning och fr.o.m. 2012 beräknas 
60 miljoner kronor avsättas för stipendierna. 
Medel för detta beräknas under anslaget 2:53 
Särskilda utgifter för universitet och högskolor 
m.m. De stipendiemedel som avser studenter 
från länder vilka enligt OECD:s bistånds-
kommitté DAC får räknas som biståndsländer 
(s.k. ODA-länder), bör avräknas mot bistånds-
ramen i enlighet med gällande DAC-regler.  

4.3.7 Studentinflytande  

Studenternas möjlighet till inflytande över 
universitets och högskolors utveckling är en 
viktig förutsättning för utbildning av hög 
kvalitet. Med anledning av regeringens propo-
sition Frihet och inflytande – kårobligatoriets 
avskaffande beslutade riksdagen i juni 2009 att 

avskaffa kårobligatoriet fr.o.m. den 1 juli 2010 
(prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 
2008/09:275). År 2011 blir således det första året 
helt utan kårobligatorium vid de statliga 
universiteten och högskolorna. Regeringen är 
övertygad om att ett frivilligt deltagande vitali-
serar studentinflytandet och stärker kårernas 
legitimitet. I det nya systemet för student-
inflytande betonas den enskilde individens 
rättigheter snarare än studentkollektivets. Mot 
den bakgrunden överväger regeringen att bl.a. 
införa en skyldighet för universitet och hög-
skolor att samla och tillgängliggöra de regler som 
avser rättigheter och skyldigheter som gäller 
mellan lärosäte och student.  

Ett nytt system för studentinflytande kräver 
dock insatser för att säkerställa att det finns 
fungerande strukturer och i övrigt goda förut-
sättningar för studenterna att medverka i och 
utöva inflytande över lärosätenas utvecklings- 
och kvalitetsarbete. Det är också viktigt att värna 
den verksamhet som studentkårer och nationer 
har bedrivit. Regeringen planerar därför om 
medel anvisas att det årligen ska fördelas 30 
miljoner kronor fr.o.m. 2011 för att stödja 
studentinflytandet vid universitet och högskolor 
samt enskilda utbildningsanordnare utan lokala 
beslut om obligatoriskt medlemskap i en 
studentkår. Vidare har lärosätenas ansvar för 
vissa studiesociala frågor ytterligare förtydligats.  

Sveriges förenade studentkårer har också 
under 2010 tilldelats 2,5 miljoner kronor för att 
inrätta en tillfällig stödfunktion för studentkårer, 
studentnationer och fakultetsföreningar med 
syfte att ge studentsammanslutningarna råd och 
stöd i ekonomiska, juridiska och organisatoriska 
frågor som uppkommer i övergången från 
obligatoriskt till frivilligt medlemskap. En 
slutrapport om stödfunktionen ska lämnas i 
januari 2011. Regeringen kommer att noga följa 
utvecklingen på området.  

4.3.8 Insatser för läraryrket 

Som delar av det omfattande åtgärdsprogram, 
det s.k. lärarlyftet, som beskrivs under avsnitt  
4.1.1 med insatser för att stärka lärarnas 
kompetens och yrkets attraktivitet ingår bl.a. 
ytterligare satsningar på forskarskolor för lärare 
och förskollärare samt vidareutbildning av 
obehöriga lärare. En viktig del i regeringens 
satsning på lärarna och läraryrket är också den 
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nya lärar- och förskollärarutbildning som  
beräknas starta höstterminen 2011. Ett land med 
höga ambitioner för sitt utbildningsväsende 
måste satsa på sina lärare. 

En ny lärarutbildning 

En viktig del i regeringens satsning på lärare och 
läraryrket är omläggningen av lärarutbildningen. 
I propositionen Bäst i klassen – en ny lärar-
utbildning (prop. 2009/10:89) som riksdagen 
beslutade om i april 2010 (bet. 2009/10:UbU16, 
rskr. 2009/10:248) anges bl.a. att dagens lärar-
examen ska ersättas av fyra nya yrkesexamina: 
förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämnes-
lärarexamen och yrkeslärarexamen. Högskole-
förordningen (1993:100) har ändrats i enlighet 
härmed. De nya utbildningarna beräknas kunna 
starta höstterminen 2011. Högskoleverket har 
fått i uppdrag att förbereda tillståndspröv-
ningarna för de nya examina. Beslut om 
examenstillstånd beräknas kunna fattas av 
Högskoleverket i slutet av 2010. 

Under de närmaste åren kan medel komma att 
behöva omfördelas mellan lärosäten eller dras 
tillbaka beroende på t.ex. Högskoleverkets 
beslut om examenstillstånd.  

Forskarskolor för lärare och förskollärare 

Genom möjligheten att gå en forskarutbildning 
som är relevant för verksamheten kan en lärare 
eller förskollärare bidra till att bygga upp sin 
skolas eller förskolas kunskapsbas. Forskar-
utbildade lärare och förskollärare skapar en 
naturlig koppling mellan verksamheten och den 
aktuella forskningen. 

Inom ramen för lärarlyftet och förskolelyftet 
genomförs satsningar på forskarutbildning för 
lärare respektive förskollärare. Satsningarna 
innebär att lärare eller förskollärare på deltid ska 
kunna genomföra en sammanlagt två år lång 
utbildning som leder fram till en licentiatexamen 
antingen i sådana ämnen som den enskilde 
läraren redan har utbildning att undervisa i eller i 
sådana ämnesområden som medför en förstärk-
ning av den enskilde förskollärarens kunskaper 
och kompetens inom barns lärande och 
utveckling, särskilt barns språkliga och matema-
tiska utveckling. 

Regeringen bedömer att de pågående 
satsningarna på forskarskolor för lärare och 
förskollärare fr.o.m. 2011 bör utvecklas till en 
gemensam satsning som syftar till karriär-
möjligheter för båda yrkesgrupperna och bör 
löpa vidare t.o.m. 2014. Regeringen föreslår att 
51 miljoner kronor avsätts 2011 för ändamålet. 
Under 2012, 2013 respektive 2014 beräknas 70, 
115 respektive 15 miljoner kronor avsättas. 
Vetenskapsrådet bör få i uppdrag att utlysa 
medel för forskarskolor samt bedöma och 
besluta om vilka lärosäten som ska få medel till 
forskarskolorna. 

Utbyggd speciallärarutbildning 

Såväl nationella som internationella studier visar 
att elevernas resultat i grundskolan har 
försämrats över tid. Därför beslutade regeringen 
i juni 2007 att ge nio universitet och högskolor i 
uppdrag att under 2008 starta en special-
lärarutbildning på avancerad nivå. Utbildningen 
ger lärare, med utgångspunkt i vetenskap och 
beprövad erfarenhet, förmåga att stödja elever 
som behöver utveckla och förbättra sina 
grundläggande kunskaper. 

Speciallärarexamen saknar i dag speciali-
seringar som svarar mot särskolans respektive 
specialskolans behov. Detta innebär att det är 
osäkert om lärare får de kunskaper som behövs 
om elevernas olika funktionsnedsättningar. 
Regeringen anser därför att speciallärarexamen 
ska utökas med specialiseringar mot dövhet eller 
hörselskada, synskada, grav språkstörning och 
utvecklingsstörning för att tillgodose special-
skolans och särskolans behov av speciallärare 
med specifika kunskaper om de elevgrupper 
skolformerna vänder sig till. 

Obehöriga lärare 

Alltför många lärare saknar utbildning för den 
undervisning de i huvudsak bedriver. Regeringen 
har därför genomfört en satsning som innebär 
att erfarna lärare som saknar lärarexamen ges en 
möjlighet att komplettera sin utbildning. 

Regeringen har gett Göteborgs universitet, 
Stockholms universitet, Umeå universitet, Lin-
köpings universitet, Karlstads universitet, Hög-
skolan Dalarna och Malmö högskola i uppdrag 
att med start hösten 2010 anordna utbildningar 
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för obehöriga lärare. Genomförandet av utbild-
ningarna ska samordnas av Umeå universitet och 
ske i samverkan med berörda skolhuvudmän. 

För att underlätta och i viss mån förkorta 
studietiden för personer som önskar genomgå 
högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare 
som saknar lärarexamen, ska lärosätena erbjuda 
möjlighet till validering av tidigare erfarenheter, 
studievägledning och individualiserade studie-
program som kan omfatta högst 120 högskole-
poäng. 

För 2011 föreslås totalt 50 miljoner kronor 
anvisas för detta ändamål. För 2012 beräknas 100 
miljoner kronor och för 2013 respektive 2014 
beräknas 150 miljoner kronor avsättas per år.  

4.3.9 Tillstånd att utfärda examen på 
forskarnivå 

I propositionen Forskarutbildning med profi-
lering och kvalitet (prop. 2008/09:134) före-
slog regeringen att alla lärosäten, inklusive de 
konstnärliga, ska ges möjlighet att ansöka om 
examenstillstånd inom ett smalare område än 
vetenskapsområde. Riksdagen beslutade den 
10 juni 2009 i enlighet med regeringens förslag 
(bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276). 
Enligt propositionen ska Högskoleverket 
besluta om tillstånd om att utfärda generella 
examina på forskarnivå för högskolor som inte 
är universitet och om tillstånd för konstnärliga 
examina på forskarnivå för såväl universitet 
som högskolor. Ändringar i högskolelagen 
(1992:1434) med angiven innebörd trädde i 
kraft den 1 januari 2010. 

Gymnastik- och idrottshögskolan, Hög-
skolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan 
i Halmstad, Högskolan i Skövde, Malmö 
högskola, Södertörns högskola och Högskolan 
i Jönköping har getts tillstånd att utfärda 
examina på forskarnivå för sammanlagt 15 
områden.  

Lunds universitet och Göteborgs universitet 
har sökt och fått examenstillstånd för konst-
närlig examen på forskarnivå. 

Regeringen framhöll också i propositionen att 
utbildningar på forskarnivå inte ska särbehandlas 
och föreslog att om Högskoleverket i sina 
granskningar uppdagar brister i kvaliteten på 
sådan utbildning kan examensrätt eller tillstånd, 
inom det område bristerna avser, återkallas för 

såväl universitet som högskolor. Doktorander 
som berörs av en indragen examensrätt eller ett 
återkallat tillstånd har rätt att fullfölja sin 
utbildning. 

4.3.10 Övrigt inom universitets- och 
högskoleområdet 

Läkarutbildningen  

Bristen på läkare i den svenska sjukvården har 
varit ett problem under många år och prognoser 
visar att efterfrågan förväntas öka till följd av en 
åldrande befolkning. Om Sverige ska kunna bli 
självförsörjande på läkare krävs en fortsatt 
utbyggnad av antalet nybörjarplatser på läkar-
utbildningen. För att mildra den nuvarande 
underskottet på läkare har landstingen de senare 
åren rekryterat läkare från utlandet. Under 
senare år har det utfärdats fler legitimationer till 
läkare med utländsk utbildning, över 1 000 per 
år, än till läkare med svensk utbildning, ca 800 
per år. Regeringen har utökat antalet platser på 
läkarutbildningen med drygt 25 procent under 
mandatperioden 2006–2010 och välkomnar att 
ytterligare ett lärosäte fått tillstånd att utfärda 
läkarexamen, nämligen Örebro universitet. 
Örebro universitet är berett att inom sitt 
ordinarie takbelopp ta ett betydande ekonomiskt 
ansvar för att bygga upp läkarutbildningen. 
Regeringen  avser att återkomma i frågan. 

Jämställdhet  

I grunden är jämställdhet vid högskolan en fråga 
om rättvisa, men det är även en fråga om kvalitet 
och om hur vi i dagens kunskapsintensiva 
samhälle förvaltar våra mänskliga resurser. För 
att få kunskap och nya verktyg att hantera 
problemen med bristande jämställdhet tillsatte 
regeringen i januari 2009 en delegation för 
jämställdhet i högskolan (dir. 2009:7). Delega-
tionens uppdrag är att främja jämställdhet i 
högskolan genom att stödja insatser och föreslå 
relevanta åtgärder. Medel har utlysts och 
fördelats såväl 2009 som 2010. Sammanlagt 
närmare 48 miljoner kronor har fördelats på 35 
olika projekt. Totalt har vid de båda utlys-
ningarna 22 lärosäten samt Sveriges förenade 
studentkårer och Sverige universitetslärar-
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förbund beviljats bidrag. Under 2009 och 2010 
har Delegationen för jämställdhet i högskolan 
också initierat ett antal studier och 
forskningsprojekt. Delegationen ska slutredovisa 
sitt uppdrag senast den 1 januari 2011.  

Utbildning för personer med examen från 
tredjeland  

Det är angeläget att de erfarenheter, kunskaper 
och formella kvalifikationer som människor 
tillägnat sig genom utländsk utbildning tas till 
vara i utbildningssystemet och på arbets-
marknaden i Sverige. Regeringen gav under 2010 
Högskoleverket i uppdrag att i samråd med 
Verket för högskoleservice, Skolverket och 
Myndigheten för yrkeshögskolan föreslå insatser 
som kan stärka samordningen av bedömning av 
utländsk utbildning. Regeringen avser att ta 
ställning till de förslag som presenteras av 
Högskoleverket.  

I budgetpropositionen för 2009 (prop. 
2008/09:1) presenterade regeringen en utökad 
satsning på 48,2 miljoner kronor per år, 
exklusive studiemedel, under perioden 2009–
2011 för integrationsinsatser inom högre 
utbildning. Detta innebär att 93,6 miljoner 
kronor avsätts per år under perioden. Insatserna 
innebär framför allt anordnande av komplette-
rande högskoleutbildningar för personer med 
utländsk examen. I dag pågår kompletterande 
utbildningar för ett antal yrkesgrupper, bl.a. 
jurister, lärare, läkare och sjuksköterskor, som 
anordnas enligt förordningen (2008:1101) om 
högskoleutbildning som kompletterar avslutad 
utländsk utbildning. Under hösten 2010 startar 
även en kompletterande utbildning för tand-
läkare. Det finns ett stort behov av dessa 
utbildningar, varför ytterligare yrkesgrupper bör 
beredas plats inom motsvarande utbildningar 
under 2011.  

Samverkan mellan lärosäten 

Profilering och ökad samverkan mellan lärosäten 
kan enligt regeringens uppfattning öka kvaliteten 
i den högre utbildning och forskningen. En ökad 
koncentration av kompetens kan stärka 
utbildnings- och forskningsmiljöerna och öka 
lärosätenas konkurrenskraft, samtidigt som 
resurserna utnyttjas mer effektivt. Regeringens 

grundläggande uppfattning är att lärosätena ska 
utföra sin verksamhet med stor frihet och 
självständighet. Förstklassig utbildning och 
forskning kan bedrivas vid både större och 
mindre lärosäten och det är regeringens 
uppfattning att initiativet till eventuella 
sammanslagningar bör tas av lärosätena själva.  

Under de senaste åren har Växjö universitet 
och Högskolan i Kalmar tagit initiativ till 
bildandet av Linnéuniversitetet, och Teater-
högskolan i Stockholm och Dramatiska 
institutet har påbörjat bildandet av den nya 
högskolan Stockholms dramatiska högskola. 
Erfarenheterna från sammanslagningen mellan 
Växjö universitet och Högskolan i Kalmar 
liksom mellan Teaterhögskolan i Stockholm och 
Dramatiska institutet visar att processen med 
samgåenden är komplicerad och ofta kostnads-
krävande. På framställan från lärosäten kommer 
regeringen även fortsättningsvis att pröva om 
bidrag bör utgå för att stödja frivilliga och 
framgångsrika samarbeten eller samman-
slagningar av lärosäten. 

Entreprenörskap inom utbildningsområdet 

Regeringen beslutade 2009 en strategi för 
entreprenörskap inom utbildningsområdet 
(U2009/3635/G). Eget företagande måste bli ett 
lika naturligt val som anställning efter avslutade 
studier. För att nå dit har utbildningsväsendet en 
viktig funktion att fylla genom att hjälpa 
studerande att utveckla de kunskaper, kompe-
tenser och förhållningssätt som behövs. Utbild-
ning som inspirerar till entreprenörskap kan 
bidra till att fler unga människor kan och vill 
starta och driva företag.  

Tillväxtverket har fått i uppdrag att stimulera 
entreprenörskap på universitets- och högskole-
nivå och har genomfört ett antal insatser, bl.a. 
med syfte att kvinnor som studerar på vissa 
utvalda utbildningar ska starta och utveckla 
företag. 

Vidare har regeringen i enlighet med strategin 
beslutat om tilldelning av medel för spetsutbild-
ningar inom entreprenörskap och innovation vid 
Lunds universitet, Göteborgs universitet och 
Chalmers tekniska högskola AB.  
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Tillstånd att utfärda examen för 
Newmaninstitutet AB  

Regeringen har gett Newmaninstitutet AB 
tillstånd att utfärda högskole- och kandidat-
examen i teologi enligt lagen (1993:792) om 
tillstånd att utfärda vissa examina. Utbildningen 
är studiemedelsberättigande. Regeringen föreslår 
att 1,5 miljoner kronor ska tilldelas Newman-
institutet AB för att bedriva utbildning under 
2011. För 2012 beräknas 3,5 miljoner kronor 
avsättas för detta ändamål. För 2013 beräknas 4,5 
miljoner kronor avsättas vid vilken tidpunkt 
utbildningen beräknas vara fullt utbyggd.  

4.4 Samverkan mellan 
politikområden 

Kunskapstriangeln 

Den s.k. kunskapstriangeln är ett begrepp som 
syftar på kontinuerlig och systematisk 
interaktion mellan utbildning, forskning och 
innovation. Interaktionen skapar mervärde av de 
investeringar som görs inom dessa områden. 
Sverige lyfte fram begreppet under det svenska 
ordförandeskapet i EU 2009. Vikten av en 
fungerande kunskapstriangel har också 
understrukits av EU:s ministerråd. Syftet med 
att stärka samspelet i kunskapstriangeln är att 
öka förutsättningarna för att snabbare omsätta 
kunskap till nytta för hela samhället. En 
fungerande kunskapstriangel skapar ökade 
förutsättningar för förbättrad kompetens-
försörjning, högre kvalitet i utbildning och 
forskning, forskningsframsteg och ökad 
innovation i näringsliv och offentlig sektor. 
Detta leder till ökad konkurrenskraft i Sverige 
och EU. Regeringen ser positivt på lärosätenas 
engagemang i forskningsanknytning av utbild-
ning, nyttiggörande av forskning och utbildning, 
entreprenörskap i utbildning och samverkan 
med näringsliv och samhälle regionalt, nationellt 
och internationellt, som exempel på områden 
med anknytning till kunskapstriangeln. Reger-
ingen ser det som angeläget att olika aktörer för 
frågan vidare. 

Globaliseringsrådet 

I december 2006 inrättade regeringen ett 
globaliseringsråd med uppgift att utröna vilka 
utmaningar Sverige står inför i en alltmer global-
iserad värld. Rådet, som bestod av representanter 
från såväl näringsliv som offentlig sektor och 
civilsamhälle, skulle lämna förslag på åtgärder för 
hur Sverige ska kunna stå sig i den globala 
konkurrensen. I maj 2009 lämnade Globaliser-
ingsrådet sin slutrapport ”Bortom krisen – Om 
ett framgångsrikt Sverige i den nya globala 
ekonomin” (Ds 2009:21). Betänkandet remiss-
behandlades under hösten 2009 och en remissa-
mmanställning har upprättats (U2009/3571/IS). 
I slutrapporten lyfter Globaliseringsrådet frågor 
som rör olika politikområden. 

4.5 Forskning 

Regeringens mål är att stärka Sveriges ställning 
som forskningsnation och därmed stärka 
konkurrenskraften i en globaliserad värld.  

I forsknings- och innovationspropositionen 
Ett lyft för forskning och innovation redovisade 
regeringen sin bedömning av forsknings- och 
innovationspolitikens inriktning under perioden 
2009–2012. Regeringen presenterade då mycket 
kraftfulla satsningar på forskning och 
innovation. År 2012 beräknas resurserna till 
forskning ha ökat med 5 miljarder kronor 
jämfört med 2008. I denna proposition föreslås, i 
enlighet med vad som aviserades i forsknings- 
och innovationspropositionen, en ökning av 
resurserna till forskning med 500 miljoner 
kronor för 2011. Av detta belopp fördelas 
300 miljoner kronor för satsningar på strategiska 
forskningsområden. Vidare tillförs lärosätenas 
anslag för forskning och utbildning på forskar-
nivå 200 miljoner kronor.  

4.5.1 Strategiska forskningsområden 

Den enskilt största satsningen i forsknings- och 
innovationspropositionen är satsningen på 
strategiska forskningsområden. Regeringen 
menar att koncentrerade satsningar på hög-
kvalitativ forskning och forskning av stor 
betydelse för samhället och näringslivet, 
inklusive en  utvecklad forskningsinfrastruktur, 
behövs för att stärka konkurrenskraften inom 
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svensk forskning och svenskt näringsliv. 
Strategiska satsningar görs främst inom tre 
övergripande områden: medicin, teknik och 
klimat.  

På regeringens uppdrag föreslog 
Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande (Formas), 
Verket för innovationssystem (Vinnova) och 
Energimyndigheten i samråd med Forsknings-
rådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) en 
fördelning av de strategiska medlen till läro-
sätena efter att ha genomfört utlysning, 
beredning och kvalitetsbedömning av ansök-
ningar. För de strategiska satsningarna fördelas 
500 miljoner kronor till lärosäten och 
Vetenskapsrådet 2010. I denna proposition 
föreslås att ytterligare 300 miljoner kronor 
fördelas för de strategiska satsningarna fr.o.m. 
2011, varav huvuddelen av medlen fördelas till 
lärosäten och 36 miljoner kronor fördelas till 
Vetenskapsrådet för särskilda infrastruktursats-
ningar.  

Regeringens förslag för 2011 innebär att de 
strategiska medlen till forskning och infrastruk-
tur fortsatt fördelas i enlighet med myndig-
heternas förslag. Medlen till varje områdes-
projekt bör fördelas till huvudsökande lärosätes 
anslag för forskning och forskarutbildning. De 
medel som i ansökningarna om strategiska medel 
har beräknats till medsökande bör inledningsvis 
tilldelas dessa av den huvudsökande. På längre 
sikt har huvudansvarigt lärosäte i samverkan med 
medsökande ett ansvar för att målen för de 
strategiska satsningarna uppnås, vilket kan 
innebära behov av omfördelning av resurser. Se 
tabell 9.2 för fördelningen 2010 och 2011 samt 
den beräknade fördelningen 2012. 

4.5.2 Kvalitetsbaserad fördelning av 
forskningsmedel 

I forsknings- och innovationspropositionen 
bedömde regeringen att en ny modell för 
resurstilldelning för forskning och utbildning på 
forskarnivå borde införas. På samma sätt som i 
budgetpropositionen för 2010 föreslår 
regeringen för 2011 att anslagsmedel till 
lärosätena tillförs utifrån deras resultat mätt med 
resultatindikatorerna externa medel och 
vetenskaplig produktion. Sammanlagt 
200 miljoner kronor föreslås bli anvisade på detta 
sätt.  

Regeringen föreslår också att forskningsmedel 
omfördelas i enlighet med ovan redovisade 
indikatorer. Sammanlagt 1 036 miljoner kronor 
föreslås omfördelas. De medel som föreslås 
omfördelas är de 1 006 miljoner kronor som 
ingick i omfördelningen i budgetpropositionen 
för 2010 samt 10 procent av de 
300 miljoner kronor i resurstillskott som då 
tillfördes lärosätena. De strategiska forsknings-
medlen ingår inte i de medel som omfördelas. 
Ett resultat av omfördelningen är att drygt 
3 miljoner kronor omfördelas från universitet till 
högskolor. 

Utvärderingar av forskning som en del av 
systemet för resurstilldelning 

Det är angeläget att det finns starka incitament 
för att öka kvaliteten på svensk forskning. I 
förlängningen leder detta till att dess inter-
nationella konkurrenskraft ökar. I samband med 
att den nya modellen för tilldelning av 
anslagsmedel till lärosätena för forskning och 
utbildning på forskarnivå infördes 2009, gjorde 
regeringen bedömningen att det skulle vara 
önskvärt att resurstilldelningen på sikt även 
bygger på utvärderingar, s.k. peer-review, av 
kvaliteten inom olika forskningsområden.  

En utredare har därför fått i uppdrag att lämna 
förslag om hur utvärderingar av kvaliteten i 
forskningen kan ingå som ett viktigt komple-
ment i systemet för resurstilldelning. I uppdraget 
ingår att överväga hur hänsyn ska kunna tas till 
olika forskningsområdens förutsättningar. 
Utredaren ska också utreda hur en bedömning 
av lärosätenas kvalitet i fråga om samverkan med 
omvärlden och nyttiggörande av forsknings-
resultat kan bli en del av resurstilldelnings-
systemet (U2010/4151/SAM). Uppdraget ska 
rapporteras senast den 19 september 2011. 

4.5.3 Infrastrukturanläggningar 

ESS 

Sedan drygt ett år är det klart att European 
Spallation Source (ESS) ska byggas i Lund. Det 
är en stor framgång för svensk forskning att 
anläggningen förläggs i Sverige. Det handlar om 
att bygga och driva en av världens största 
forskningsanläggningar. 
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En konstruktion av ESS i Sverige kommer att 
främja utvecklingen av svensk forskning. 
Utländska forskare kommer i ännu högre 
utsträckning än i dag att komma till Sverige för 
att forska och för att samarbeta inom forskning. 
Vidare beräknas byggandet och driften av ESS i 
Sverige leda till positiva effekter för näringslivet 
både regionalt och nationellt. Detta kommer 
även att tydliggöra Skandinavien som en 
högteknologisk region i Europa och världen. 

I april 2010 bildades det svenska bolaget 
European Spallation Source ESS AB som ska 
planera, uppföra och driva spallationskällan. I ett 
inledande skede ägs bolaget av svenska staten, 
men avsikten är att också andra länder ska ingå 
som ägare. Det danska Folketinget beslutade i 
maj 2010 att Danmark ska köpa aktier i bolaget. 
Danmark kommer därför så snart som möjligt 
att bli delägare i ESS. Allt eftersom kommer 
andra länder som är med i projektet också att bli 
delägare i bolaget.  

Arbetet med ESS är för närvarande inriktat på 
en uppdatering av projektplanen. Denna avser en 
uppdatering av kostnaderna för konstruktionen 
av anläggningen, inklusive den senaste teknik-
utvecklingen av accelerator och målstation, samt 
en kommersiell bedömning av projektet. 
Svenska staten finansierar en stor del av denna 
fas. Övriga länder deltar i finansieringen främst 
genom s.k. in-kind insatser med egen teknisk 
och vetenskaplig expertis. 

Regeringen har erbjudit övriga europeiska 
länder att Sverige ska finansiera ca 35 procent av 
totalkostnaden för konstruktionen och 
ca 10 procent av driftskostnaden. En del av den 
svenska finansieringen är avsedd att komma från 
Lunds universitet och Region Skåne. Förutom 
Danmark har Norge beslutat att delta i och 
finansiera ESS. Sammantaget innebär detta att 
ca 50 procent av konstruktionskostnaderna 
kommer att finansieras av de nordiska länderna 
Sverige, Danmark och Norge. 

Fler länder har meddelat att de avser att delta i 
projektet, bl.a. Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Schweiz, Italien, Spanien, Tyskland och 
Frankrike. Nyligen har även Tjeckien och 
Nederländerna meddelat att de är intresserade av 
att delta i samarbetet.  

När projektplanen är uppdaterad och 
finansiering från andra intressenter är klar följer 
konstruktionen av anläggningen. Det finns alltid 
en osäkerhet i kostnadsberäkningen för anlägg-
ningar av den här storleken och därmed en risk 

för fördyringar. När projektplanen är 
uppdaterad är avsikten att slutgiltiga beslut ska 
fattas om att gå vidare med konstruktionen. 

Konstruktionskostnaderna beräknades 2009 
uppgå till 1 438 miljoner euro för en byggnads-
period om ca 10  år. Därefter följer driftsfasen, 
som planeras pågå i 40 år. Kostnaderna för 
driftsfasen beräknas uppgå till ca 90 miljoner 
euro per år, varav Sverige har erbjudits sig att 
svara för ca 10 procent.  

Tid för forskning vid den färdiga anlägg-
ningen kommer att fördelas utifrån kvaliteten på 
de olika forskningsprojekten. Målsättningen är 
att avtalen om ESS med varje land ska vara väl 
balanserade med avseende på forskningstid och 
andel av konstruktions- respektive drifts-
kostnader.  

Max IV 

Vetenskapsrådet har i sin bedömning av behovet 
av större infrastruktur för forskning lyft fram 
synkrotronen Max IV som en av de högst 
prioriterade anläggningarna för svensk forsk-
ning. I forsknings- och innovationspropo-
sitionen bedömde regeringen det som angeläget 
att Max IV kommer till stånd. Vetenskapsrådet, 
Vinnova, Lunds universitet och Region Skåne 
har 2009 enats om en inledande finansiering av 
anläggningens konstruktion. Konstruktionen av 
Max IV är nu i en inledande fas. 

När det gäller insatser över statsbudgeten sker 
finansieringen av Max IV, både första och andra 
fasen, inom befintliga ramar, inklusive de 
ökningar som presenterades i forsknings- och 
innovationspropositionen. Med anledning av 
denna proposition och fr.o.m. budgetproposi-
tionen för 2009 tillförs Vetenskapsrådet särskilda 
medel för forskningsinfrastruktur som, till-
sammans med en del av medlen för de 
strategiska satsningarna, möjliggör satsningar på 
Max IV och andra infrastrukturanläggningar. 

SciLifeLab 

I samband med fördelning av medel för de 
strategiska satsningarna beviljades totalt 
190 miljoner kronor för en satsning på 
molekylär biovetenskap 2010–2012. Denna 
delades upp i två bidrag för att initiera 
satsningen, en del på ca 100 miljoner kronor till 
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Kungl. Tekniska högskolan tillsammans med 
Karolinska institutet och Stockholms universitet 
samt en del på ca 45 miljoner kronor till Uppsala 
universitet för en för båda bidragen samlad 
satsning på molekylär biovetenskap. Vidare 
tillförs Vetenskapsrådet 80 miljoner kronor för 
2010 och föreslås tillföras 36 miljoner kronor i 
denna proposition för forskningsinfrastruktur 
inom de strategiska satsningarna. En del av dessa 
medel avser den satsning som redovisades i 
forsknings- och innovationspropositionen på 
SciLifeLab för sekvensering av DNA, avbild-
ning, proteomik och bioinformatik. Den byggs 
upp med noder i Stockholm och Uppsala. 
Lärosätena i Stockholm har inrett ett gemensamt 
komplex vid Karolinska institutet för denna 
satsning. Uppsala universitet bygger upp en 
motsvarande anläggning inom genomik och 
proteomik. Satsningarna inleddes under 2010.  

Satsningen på SciLifeLab kommer att skapa en 
resurs för molekylär biovetenskap nationellt. En 
särskild utredare har haft i uppdrag att utreda de 
närmare förutsättningarna för satsningen 
(U2009/2361/F). Utredaren anger en ambitions-
nivå som vid full utbyggnad uppgår till 
ca 1 miljard kronor per år. För att en satsning av 
denna omfattning ska bli möjlig förutsätts 
förutom statliga anslag och externa forsknings-
medel även ytterligare medel från Karolinska 
institutet, Kungl. Tekniska högskolan, 
Stockholms universitet och Uppsala universitet. 
Vidare förutsätts att respektive landsting i 
Stockholm och Uppsala samt Solna, Stockholms 
och Uppsala kommuner också bidrar med 
medel. Dessa har gett besked om att de är 
beredda till en medfinansiering av 200 miljoner 
kronor per år. 

Regeringens bedömning är att Sverige med 
denna satsning skulle få goda förutsättningar att 
spela en internationellt ledande roll vad gäller 
forskning inom livsvetenskaperna och även 
förutsättningar att erbjuda en attraktiv miljö för 
företagande inom området. En förutsättning för 
ett ökat statligt åtagande är medfinansiering från 
de deltagande universiteten, landstingen i 
Stockholm och Uppsala samt från de tre 
kommunerna. Regeringen avser att återkomma 
till denna fråga i den kommande 
forskningspropositionen. 

4.5.4 Internationell strategi för 
forskningspolitiken 

Regeringen utlovade i propositionen Ett lyft för 
forskning och innovation att utveckla en 
internationell strategi för forskningspolitiken. 
Strategin är under utarbetande inom 
Regeringskansliet. Ett viktigt inslag kommer att 
vara formerna för förstärkning av samarbetet 
med de länder med vilka Sverige har ett bilateralt 
avtal om forskningssamarbete. Det arbetet har 
inletts under 2010 med särskild betoning på att 
förstärka samarbetet med Kina. Samtliga 
lärosäten och forskningsfinansierande myndig-
heter har också i uppdrag i regleringsbreven för 
2010 att beskriva sina respektive samarbeten 
med forskningsaktörer i fyra av de länder med 
vilka Sverige har ett bilateralt forskningsavtal 
(Indien, Japan, Sydafrika och Sydkorea). 
Regeringen avser att i regleringsbrev för 2011 ge 
ett motsvarande uppdrag för beskrivning av 
samarbeten med ytterligare avtalsländer.  

Regeringen har även inlett närmare 
samarbeten med några länder inom EU med 
strategisk betydelse för svensk forskning. 
Sverige och Tyskland kommer att öka sina 
samarbeten inom materialforskning och inom 
strukturbiologi i samband med konstruktionen 
av Max IV och ESS i Lund samt XFEL och Petra 
III i Hamburg. Med Frankrike har närmanden 
skett inom forskning som använder neutroner 
och synkrotronljus. Samarbeten kommer även 
att ska inom klimat- och miljöforskning. 

4.5.5 Ökad självständighet för 
forskningsstiftelserna 

Regeringen har under mandatperioden genom-
fört flera reformer som syftat till att öka den 
akademiska friheten i forskning och högre 
utbildning. I propositionen Ökad frihet för vissa 
stiftelser som finansierar forskning lämnade 
regeringen förslag som innebär minskad statlig 
styrning av ett antal av de forsknings-
finansierande stiftelser som bildades av medel 
från de tidigare löntagarfonderna (prop. 
2009/10:136). Förändringen, som har beslutats 
av riksdagen, innebär att styrelseledamöterna till 
övervägande del kommer att utses efter förslag 
från forskarsamhället (bet. 2009/10:UbU17, 
rskr. 2009/10:254). 
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4.5.6 Innovationskontoren  

I propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation gjorde regeringen bedömningen att 
sju lärosäten, Uppsala universitet, Lunds 
universitet, Umeå universitet, Linköpings 
universitet, Karolinska institutet, Kungl. 
Tekniska högskolan och Chalmers tekniska 
högskola AB, borde få medel för att kunna 
utveckla innovationskontor.  

I enlighet med vad utbildningsutskottet 
anförde har även Mittuniversitetet, Karlstads 
universitet, Linnéuniversitet och Örebro 
universitet getts möjlighet att inrätta ett 
gemensamt innovationskontor (bet. 
2008/09:UbU4).  

Regeringen gav den 17 december 2009 
Vinnova i uppdrag att redovisa överväganden 
och förslag på fördelning av 50 miljoner kronor 
per år under perioden 2010–2011 till de ovan 
angivna lärosätena.  

En förutsättning för att få medel för 
innovationskontor var att mottagande lärosäten 
verkar för att forskningsresultat tillkomna även 
vid andra lärosäten än de ovan nämnda kommer 
till nytta. 

Vinnova inkom den 15 april 2010 med förslag 
på fördelning av medlen. Regeringen har den 
23 juni 2010 beslutat om fördelning av totalt 
100 miljoner kronor med utgångspunkt i den 
inkomna redovisningen från Vinnova. 

4.5.7 Anmälan om uppfinning 

Det är av stor betydelse att universitet och 
högskolor, utöver utbildning och forskning, 
även ägnar sig åt nyttiggörande och 
kommersialisering av forskningsresultat mot 
bakgrund av de stora satsningar som görs på 
svensk forskning. I propositionen Ett lyft för 
forskning och innovation gjorde regeringen 
bedömningen att en lärare vid ett universitet eller 
en högskola bör ha en skyldighet att underrätta 
sin arbetsgivare om en patenterbar uppfinning 
som han eller hon har gjort. Regeringen framhöll 
i propositionen att ett informationsflöde mellan 
lärare och ett universitet eller en högskola är en 
första förutsättning för ett effektivt system för 
nyttjande av patenterbara uppfinningar. 
Regeringen avser att återkomma i denna fråga. 

4.5.8 Klinisk forskning 

Genom avtalet om läkarutbildning och forskning 
(ALF-avtalet) mellan svenska staten och vissa 
landsting regleras frågor om samarbete om 
grundutbildning av läkare, medicinsk forskning 
och utveckling av hälso- och sjukvården samt 
statens ersättning till landsting för medverkan i 
läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk 
forskning. Regeringen betonade i propositionen 
Ett lyft för forskning och innovation vikten av 
att kvalitetsaspekten blir vägledande för hur 
ALF-medlen för klinisk forskning fördelas och 
att ALF-medel fördelas i konkurrens inom varje 
landsting. 

Vetenskapsrådet har haft regeringens uppdrag 
att i samråd med Statens beredning för 
medicinsk utvärdering utveckla och föreslå en 
enhetlig modell för uppföljning och utvärdering 
av klinisk forskning som helt eller delvis 
finansieras av ALF-medel (U2009/2644/F). 
Uppdraget redovisades i mars 2010 i rapporten 
Transparens och kvalitet (2010:8). Förslaget till 
modell innehåller en uppföljningsdel som 
genomförs årligen och en utvärderingsdel som 
genomförs vart tredje till vart femte år. 
Utvärderingarna föreslås omfatta såväl veten-
skaplig kvalitet och klinisk betydelse som 
samhällsekonomisk betydelse av den ALF-
finansierade forskningen. Regeringen avser att 
återkomma i denna och andra frågor om den 
kliniska forskningen. 

Regeringen beslutade den 10 december 2009 
om att säga upp ALF-avtalet. En uppsägning 
gäller enligt avtalet från det kalenderårskifte som 
inträffar fem år efter uppsägningen. Regeringen 
har för avsikt att förhandla fram ett nytt ALF-
avtal. 

4.5.9 Leveransplikt för elektroniska 
dokument 

Publiceringsutvecklingen på Internet med bl.a. 
växande volymer unikt material, nya 
medieformer och nya kanaler för publikation, 
medför förändrade förutsättningar för Kungl. 
bibliotekets insamlingsverksamhet och forskares 
framtida tillgång till dagens material. 
Regeringskansliet uppdrog den 19 februari 2009 
åt en utredare att klarlägga hur den framtida 
pliktlagstiftningen ska ta hänsyn till de 
förändrade förutsättningarna (U2009/721/F). 
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Utredningen slutrapporterade i november 2009 
och departementspromemorian Leveransplikt 
för elektroniska dokument (Ds 2009:61) har 
remitterats. Regeringen avser att återkomma till 
riksdagen i denna fråga. 

4.6 Internationella frågor 

Många av de utmaningar svensk utbildning står 
inför delas av andra länder. Genom att aktivt 
vara en del av det internationella samarbetet, 
delta i internationella jämförande studier och 
analyser samt ta del av andra länders erfarenheter 
får vi stöd i vårt eget reformarbete. Det skapar 
förutsättningar för ökad kvalitet i den svenska 
utbildningen och främjar enskildas möjligheter 
att studera och arbeta utomlands.  

Det internationella samarbetet och de olika 
ländernas reformarbeten stöds av olika program. 
Inom EU är Europa 2020 ramverket för det 
europeiska samarbetet för att främja utveckling 
och tillväxt. Utbildningssamarbetet i EU fok-
useras mot de gemensamma mål som utbild-
ningsministrarna har satt upp i Utbildning 2020. 
Det finns flera program för att stödja de gemen-
samma målen i Utbildning 2020, där det mest 
omfattande är Programmet för livslångt lärande. 
Hösten 2010 presenterade kommissionen ett 
särskilt initiativ, Unga på väg, KOM(2010)477. 
Regeringen välkomnar initiativet som en del i det 
gemensamma arbetet med att öka kvaliteten  i 
det svenska utbildningssystemet och ytterligare 
förstärka rörligheten. 

Internationella jämförelser och analyser ger 
värdefull information om resultaten i svenska 
utbildningar. Resultaten i OECD:s mätningar av 
15-åringars kunskaper (PISA) har varit ett bra 
underlag för svenska reformer. OECD har också 
initierat en mätning av vuxnas kompetenser, 
Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies (PIAAC). Programmet 
syftar till att mäta den vuxna befolkningens  
kognitiva och arbetsmarknadsrelaterade kun-
skaper och kompetenser som är viktiga för ett 
framgångsrikt deltagande i samhälls- och arbets-
livet. Regeringen anser att PIACC är ett viktigt 
program som kommer att ge möjlighet att ta 
fram indikatorer på de vuxnas kunskaper och 
kompetens.  

Sverige deltar även i OECD:s förstudie 
Assessment of Higher Education Learning 
Outcomes (AHELO) om utvärdering och 

uppföljning av högre utbildning. Syftet med 
förstudien är att undersöka möjligheten att 
utveckla tester som mäter studenternas 
studieresultat i förhållande till lärandemål. 
Regeringen följer utvecklingsarbetet med stort 
intresse.  

Utbildningssystemen skiljer sig åt i de olika 
länderna och det kan vara svårt för enskilda 
individer, arbetsgivare, utbildningsanordnare 
m.fl. att förstå dem. Inom det internationella 
samarbetet, framför allt inom EU, pågår därför 
en rad projekt för att öka förståelsen för de olika 
ländernas system med syfte att främja studenters 
och arbetstagares ökade rörlighet. I Europa sker 
reformsamarbetet främst inom Bologna-
processen för högre utbildning och Köpen-
hamnsprocessen för yrkesutbildning. De senaste 
åren har arbetet i EU fokuserat på att bestämma 
nivån på kvalifikationer, att skapa ett struktur-
erat system för meritöverföring och att länderna 
arbetar för att kontinuerligt förbättra sina 
kvalitetssäkringssystem både inom yrkesutbild-
ning och högre utbildning. Regeringen anser att 
de rekommendationer som EU:s utbildnings-
ministrar har beslutat om är viktiga instrument i 
arbetet med att öka rörligheten och det livslånga 
lärandet inom och mellan länderna. Som 
exempel på antagna rekommendationer de 
senaste åren kan nämnas:  

- Den europeiska referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande, 
European Qualifications Framework 
(EQF), antogs av Europeiska unionens råd 
och Europaparlamentet den 23 augusti 
2008 och genomförs för närvarande inten-
sivt i de europeiska länderna. Myndigheten 
för yrkeshögskolan har utsetts till nationell 
samordningspunkt för arbetet med EQF 
och har också getts i uppdrag att ta fram ett 
förslag till ett nationellt ramverk för 
kvalifikationer (NQF), som ska länkas till 
EQF.  

- Inrättande av ett europeiskt system för 
meritöverföring inom yrkesutbildningen, 
European Credit system for Vocational 
Education and Training (ECVET).  

- Den europeiska referensramen för 
kvalitetssäkring av yrkesutbildning, 
European Quality Assurance Reference 
Framework for Vocational Education and 
Training (EQARF). 
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Regeringen ställer sig positiv till samarbete om 
dessa frågor och avser att genomföra rekommen-
dationerna. Den nationella referensramen för 
kvalifikationer för livslångt lärande ska vara 
samordnad med det nationella ramverk för 
kvalifikationer för högre utbildning som Hög-
skoleverket har haft i uppdrag att ta fram inom 
ramen för arbetet med Bolognaprocessen.  
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5 Barn- och ungdomsutbildning 

5.1 Omfattning 

Barn- och ungdomsutbildning består av 
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskole-
klass och skola. Förskoleverksamhet bedrivs i 
form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen 
förskola. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av 
fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen 
fritidsverksamhet. I pedagogisk omsorg ingår 
sedan den 1 juli 2009 bl.a. familjedaghem (prop. 
2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 
2008/09:220). I övrigt omfattar barn- och 
ungdomsutbildning förskoleklass, grundskola, 
obligatorisk särskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

5.2 Resultatredovisning 

5.2.1 Resultat i den kommunala 
verksamheten och motsvarande 
skolformer 

Förskoleverksamhet 

Förskoleverksamheten ska erbjuda en peda-
gogisk verksamhet och underlätta för föräldrar 
att förena förvärvsarbete eller studier med ansvar 
för barn. 

Antalet barn i förskoleverksamhet har ökat 
med 18 procent mellan 2004 och 2009. 
Ökningen beror både på att barnkullarna har 
blivit större och att andelen barn av samtliga 
barn i befolkningen som deltar i förskole-
verksamhet fortsätter att öka. 

 

Diagram 5.1 Antal barn 1−5 år i förskoleverksamhet 2004-
2009 
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År 2009 var 86 procent av alla barn i 
befolkningen i åldern ett till fem år inskrivna i 
antingen förskola eller pedagogisk omsorg. 
Andelen har på fem år ökat från 76 till 
82 procent i förskolan och minskat från 6,6 till 
3,8 procent i pedagogisk omsorg. 

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till 
barn i åldrarna ett till tolv år i den utsträckning 
som behövs för att föräldrarna ska kunna 
förvärvsarbeta eller studera eller utifrån barnens 
behov. Ett barn som är i behov av en plats i 
förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska 
erbjudas det utan oskäligt dröjsmål, dvs. inom 
tre till fyra månader från det att föräldrarna 
anmälde behov av plats. I mars 2009 räknade 42 
av landets 290 kommuner inte med att klara av 
att erbjuda plats i förskoleverksamhet inom tre 
till fyra månader enligt Statens skolverks rapport 
Tillgänglighet till förskoleverksamhet 
2008/2009. Brist på lokaler, ökade födelsetal eller 
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ökad inflyttning, liksom kommunens ekonomi, 
var de vanligaste förklaringarna till att kom-
muner inte klarade av att erbjuda plats i tid. 
Endast åtta kommuner menade att problemen 
berodde på brist på personal. En jämförelse med 
den undersökning som Skolverket gjorde hösten 
2008 visar att kommunernas beredskap att ta 
emot barn i förskolan var betydligt sämre på 
våren. Det var tre gånger så många kommuner i 
mars 2009 som inte räknade med att klara att 
erbjuda plats inom tre till fyra månader jämfört 
med i september 2008. En av förklaringarna är 
att många förskoleplatser blir lediga först på 
hösten när sexåringarna börjar i förskoleklass. 

Gruppstorlekar och personal 
Statistik från Skolverket ger följande bild av 
personal och gruppstorlekar i förskolan. All 
personalstatistik är omräknat till heltids-
anställningar.  

1. Hösten 2009 gick det 5,3 barn per 
anställd i förskolan. Detta är oförändrat 
sedan föregående år och kan jämföras 
med en personaltäthet på 5,4 barn fem 
år tidigare. Sammantaget var det 1 600 
fler anställda i förskolan 2009 jämfört 
med 2008.  

2. Barngrupperna har blivit mindre under 
de senaste fem åren. I genomsnitt gick 
16,8 barn per grupp i förskolan 2009, 
vilket kan jämföras med 16,9 ett år 
tidigare och 17,2 fem år tidigare.  

3. Könsfördelningen bland de anställda i 
förskolan är mycket ojämn. Av de 
93 200 som är anställda och arbetar med 
barn var 97 procent kvinnor och 
3 procent män. Andelen har varit i stort 
sett konstant under senare år.  

4. Andelen pedagogiskt högskoleutbildad 
personal var 54 procent. Av dessa hade 
50 procent förskollärarutbildning, 
3 procent lärarutbildning och 1 procent 
fritidspedagogutbildning. 

5. Andelen personal med pedagogisk 
högskoleutbildning i förskolan har ökat 
något under de senaste åren. Antalet 
årsarbetare med pedagogisk högskole-
utbildning har ökat med över 13 000 
jämfört med år 2000. 

6. Personal med barnskötarutbildning 
utgjorde 39 procent av årsarbetarna i 
förskolan 2009. Andelen barnskötare i 

förskolan har minskat med omkring 
3 procentenheter sedan år 2000. Antalet 
anställda barnskötare har emellertid 
ökat med drygt 8 000. 

Enskilda förskolor, pedagogisk omsorg och öppen 
förskola 
Hösten 2009 gick 19 procent av alla barn i 
förskolan i en förskola med enskild huvudman. 
Andelen barn i förskola med enskild huvudman 
har ökat med två procentenheter jämfört med 
2004. 

 
Diagram 5.2 Andelen barn i förskolor med enskild 
huvudman 2009 
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I storstäder och förortskommuner är det relativt 
sett vanligare med enskilda förskolor. I 
förortskommunerna var andelen barn i förskolor 
med enskild huvudman i genomsnitt tre gånger 
högre än i glesbygdskommunerna. 

Hösten 2009 fanns drygt 20 000 barn i åldern 
1−5 år i pedagogisk omsorg, vilket var 2 400 
färre än föregående år. Av dessa gick nästan alla 
barn (98 procent) i familjedaghem. Cirka en 
procent av barnen deltog i flerfamiljslösningar 
och en lika stor andel deltog i andra varianter av 
pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg är 
ojämnt fördelad över landet. Den är vanligast i 
glesbygdskommuner där i genomsnitt 7 procent 
av 1−5-åringarna gick i pedagogisk omsorg. Det 
kan jämföras med storstadskommunerna där 
motsvarande andel var 2 procent. 

Hösten 2009 fanns det sammanlagt 472 öppna 
förskolor i 172 av landets kommuner. Under de 
första åren på 2000-talet var antalet ca 750, men 
under de senaste fem åren har antalet öppna 
förskolor varit mellan 440 och 480. 
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Kostnader  
Den totala kostnaden för förskolan beräknas 
uppgå till 50,6 miljarder kronor 2009. Det 
innebär en ökning med 4,9 procent jämfört med 
föregående år. Kostnadsökningen beror bland 
annat på att antalet inskrivna barn har ökat med 
3,1 procent. Kostnaden per barn har ökat med 
1,7 procent och uppgår till 114 400 kronor. 

Skolbarnsomsorg 

Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera 
skolan samt att erbjuda barn en meningsfull 
fritid. 

Antalet barn inom skolbarnsomsorgen var 
359 000 hösten 2009, vilket motsvarar 80 
procent av det totala antalet barn i åldern 6−9 år 
och 14 procent av det totala antalet barn i åldern 
10−12 år. 

Personaltätheten i fritidshemmen har minskat 
under de senaste fem åren. Mellan 2004 och 2009 
ökade antalet barn per årsarbetare med 15 pro-
cent från 18,2 till 20,9. 

 
Diagram 5.3 Antal barn per årsarbetare i fritidshem 
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Även gruppstorlekarna fortsatte att öka. År 2009 
var den genomsnittliga gruppstorleken 
36,7 barn. Jämfört med 2004 har den 
genomsnittliga gruppstorleken i fritidshem ökat 
med 5,7 barn, vilket är en ökning med 
18 procent. 

Tillgången till öppna fritidsverksamheter för 
barn i åldern 10 till 12 år varierar kraftigt mellan 
kommunerna. Hösten 2009 fanns det samman-
lagt 640 öppna verksamheter i 69 av landets 
kommuner.  

Det är ovanligt att skolbarn deltar i peda-
gogisk omsorg. Hösten 2009 var knappt en halv 

procent av 6−9-åringarna inskrivna och bland 
10−12-åringarna var andelen ännu lägre.  

Hösten 2009 gick 9,7 procent av alla barn i 
fritidshem i ett enskilt fritidshem. Detta mot-
svarar en ökning med cirka en procentenhet 
jämfört med fem år tidigare. Enskilda fritidshem 
är betydligt vanligare i storstäder och förorts-
kommuner än i övriga kommungrupper. 

Personaltätheten i de enskilda fritidshemmen 
var lägre än i de kommunala fritidshemmen, 
däremot var barngrupperna mindre i de enskilda 
fritidshemmen. 

Kostnader  
Den totala kostnaden för fritidshem beräknas 
uppgå till 11,9 miljarder kronor 2009, vilket är en 
ökning med 5,3 procent från föregående år. 
Antalet barn ökade med 3,3 procent mellan 2008 
och 2009. Kostnaden per barn ökade med 
2 procent till  33 900 kronor. 

Förskoleklass 

Verksamheten i förskoleklasserna ska stimulera 
varje barns utveckling och lärande samt ligga till 
grund för fortsatt skolgång. Förskoleklass är en 
frivillig skolform inom det offentliga skol-
väsendet som finns i samtliga av landets 
kommuner. Läsåret 2009/2010 gick 95 procent 
av alla sexåringar i förskoleklass.  

Knappt nio procent av eleverna gick i en 
förskoleklass med fristående huvudman. 
Andelen elever i förskoleklass med fristående 
huvudman har ökat med omkring två procent-
enheter under de senaste fem åren. Andelen 
elever i fristående verksamhet varierar mycket 
mellan kommunerna och är högst i storstäder 
och förortskommuner.  

Personal 
Antalet elever i förskoleklass ökade 2,8 procent 
läsåret 2009/10 jämfört med 2008/09, samtidigt 
som antalet anställda var oförändrat. Antalet 
årsarbetare per 100 barn minskade från 6,5 
föregående år till 6,3 läsåret 2009/10. Det är den 
lägsta nivån sedan skolformen infördes 1998. 

Kostnader 
Den totala kostnaden för kommunal 
förskoleklass beräknas uppgå till drygt 
4,4 miljarder kronor 2009. Detta är en ökning 
med  6 procent jämfört med 2008. Antalet elever 
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ökade 2009 med 2,8 procent, och kostnaden per 
elev ökade med 2,1 procent till 48 500 kronor. 

Grundskola 

Grundskolans uppdrag är att förmedla kunskap 
och främja flickors och pojkars utveckling och 
lärande för att därigenom förbereda dem för att 
leva och verka i samhället. Alla barn har rätt till 
utbildning. 

Läsåret 2009/10 gick 892 000 elever i 
grundskolan, vilket är en minskning med 14 000 
elever jämfört med läsåret innan. Antalet elever i 
grundskolan var som störst under 2000–2002, 
men sedan dess har elevtalen minskat. 
Kommande år kommer elevantalet att fortsätta 
minska och beräknas nå sin lägsta nivå läsåret 
2011/12.  

Andelen elever som går i fristående grund-
skolor har ökat kontinuerligt och uppgick läsåret 
2009/10 till 11 procent, vilket är en ökning med 
1 procentenhet sedan läsåret innan.  

Totalt fanns det 4 660 grundskolor läsåret 
2009/10, vilket är en minskning med 95 skolor 
(2 procent) jämfört med förra året. Antalet 
kommunala skolor minskade med 127 stycken 
(3 procent) till 3 946. Samtidigt ökade antalet 
fristående skolor med 32 stycken (5 procent) till 
709.  

Fristående skolor fanns i 63 procent 
(185 stycken) av landets kommuner och knappt 
34 procent av samtliga fristående skolor åter-
fanns i Stockholms län.  

Flertalet barn börjar grundskolan vid sju års 
ålder. Läsåret 2009/10 var 1 321 elever (1,3 pro-
cent) i årskurs 1 sex år eller yngre. Av sex-
åringarna i årskurs 1 var 62 procent flickor och 
38 procent pojkar.  

Läsåret 2009/10 var 19 procent av samtliga 
elever berättigade till modersmålsundervisning. 
Andelen har ökat kontinuerligt de senaste sex 
åren. Omkring 53 procent av de berättigade 
eleverna deltog i undervisningen. I de tre 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 
var mer än var tredje elev berättigad till 
modersmålsundervisning.  

Meritvärde 
Skillnaden mellan olika elevgruppers slutbetyg 
var våren 2009 precis som föregående år 
markant, framförallt sett till föräldrarnas 
utbildningsbakgrund men även utifrån 

svensk/utländsk bakgrund och kön. Elever 
med föräldrar med grundskoleutbildning hade 
våren 2009 ett genomsnittligt meritvärde på 
159,4. Elever med minst en gymnasieutbildad 
förälder hade ett genomsnittligt meritvärde på 
193,9 och elever med minst en högskole-
utbildad förälder hade ett genomsnittligt 
meritvärde på 231,4. Jämfört med för tre år 
sedan har det genomsnittliga meritvärdet 
sjunkit med knappt 6 poäng för elever med 
föräldrar med grundskoleutbildning. För 
elever med minst en högskoleutbildad förälder 
har i stället en ökning skett med 2 poäng. 

Skillnaden i genomsnittligt meritvärdet mellan 
elever med utländsk bakgrund som är födda i 
Sverige och elever som invandrat till Sverige före 
sju års ålder var liten, 200,8 respektive 201,5 
våren 2009. Däremot hade elever födda utanför 
Sverige som invandrat efter sju års ålder ett 
meritvärde om 158, dvs. ett betydligt lägre 
genomsnittligt meritvärde än de två ovan 
nämnda grupperna. Regeringen har i skrivelsen 
Egenmakt mot utanförskap – redovisning av 
regeringens strategi för integration 
(skr. 2009/10:233) lämnat en fördjupad analys av 
utvecklingen av integration i skolan.  

Flickorna hade liksom tidigare läsår ett 
betydligt högre genomsnittligt meritvärde än 
pojkarna. Skillnaden mellan könen har varit 
ungefär lika stor sedan 1998 och  varierat mellan 
21 och 23 meritpoäng. 
 
Diagram 5.4 Olika elevgruppers meritvärden 2009 
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Källa: Statens skolverk 

 
Trenden med ständigt ökande meritvärden och 
att allt fler elever uppnår målen i alla ämnen har 
fortsatt. Det genomsnittliga meritvärdet uppgick 
2008/09 till 209,6. Under de senaste två läsåren 
har det genomsnittliga meritvärdet ökat med 
2,3 poäng och med 0,3 från föregående läsår. 
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Sedan våren 2005 har andelen elever som uppnår 
målen i alla ämnen ökat från 75,5 procent till 
77 procent. Det innebär att 23 procent av de 
elever som avslutade grundskolan våren 2009 
inte uppnådde kunskapsmålen i ett eller flera 
ämnen.  

Våren 2009 var 88,8 procent av eleverna som 
gick ut årskurs nio behöriga till gymnasieskolans 
nationella program, vilket var den lägsta andelen 
sedan 1998 då det nuvarande betygssystemet 
infördes. De senaste åren har dock förändring-
arna av andelen behöriga varit tämligen små. 

Lärare  
I grundskolan tjänstgjorde läsåret 2009/10 
85 750 lärare, varav 75 procent var kvinnor och 
25 procent var män. Var tionde lärare var född 
utomlands. Av samtliga lärare, omräknat till 
heltidsanställningar, hade drygt 87 procent en 
pedagogisk högskoleexamen. Det är en ökning 
med en procentenhet jämfört med föregående år. 

Antalet lärare per 100 elever uppgick till 8,2. 
Eftersom antalet lärare minskat mer (4 procent) 
än antalet elever (2 procent) så har lärartätheten 
minskat något det senaste året. Lärartätheten 
varierar dock mycket mellan skolor och 
huvudmän. Sedan läsåret 2005/06 har lärar-
tätheten ökat med 0,1 lärare per 100 elever.  

Kostnader 
Den totala kostnaden för den kommunala 
grundskolan beräknas uppgå till 67,6 miljarder 
kronor 2009. Därtill kommer kostnader för 
skolskjuts på 2,5 miljarder kronor. I jämförelse 
med 2008 har den totala kostnaden för 
grundskolan minskat med 0,6 procent. Antalet 
elever minskade 2009 med 1,6 procent medan 
kostanden per elev ökade med 2,9 procent till 
83 700 kronor per elev. Den största delkost-
naden utgörs av undervisning och uppgår till 
42 700 kronor per elev. 

Sameskola 

Sameskolan, som motsvarar grundskolans 
årskurs 1–6, är utformad efter samernas behov av 
en utbildning som tillvaratar och utvecklar det 
samiska språket och kulturarvet. Integrerad 
samisk undervisning finns i kommunala 
grundskolor. Sameskolstyrelsen får efter avtal 
med en kommun fullgöra kommunens uppgifter 
avseende förskoleklass, förskole- och fritids-
hemsverksamhet för samiska barn. 

År 2009 gick 159 elever i sameskolan (varav 
26 i förskoleklass). Antalet elever minskade 
jämfört med föregående år (2008 168 elever och 
2007 172 elever). Även antalet barn som deltog i 
den integrerade samiska undervisningen fortsatte 
att minska. År 2009 undervisades 117 elever 
integrerat i ett tiotal skolor.  

Förskola och fritidshem finns i anslutning till 
alla landets fem sameskolor. Antalet barn i 
förskola (118) ökade under 2009 efter en tillfällig 
minskning 2008. Antalet barn i fritidshem (60) 
ökade marginellt. 

Lärare 
Sameskolstyrelsen hade 2009 81 personer 
(62 årsarbetare) anställda, vilket var en liten 
minskning jämfört med föregående år. Av de 
anställda var 90 procent kvinnor och 10 procent 
män. Personalomsättningen visar att 14 procent 
av personalen slutade under 2009 och 10 procent 
nyanställdes.  

Det råder stor brist på utbildade förskollärare, 
barnskötare och lärare som behärskar något av 
de samiska språken i tal och skrift samt har 
kunskap om den samiska kulturen. 

Kostnader  
Den totala kostnaden för sameskolan, förskola 
och skolbarnsomsorg uppgick 2009 till 
55,3 miljoner kronor. Kommunala avgifter 
finansierar platser inom sameskolans förskola 
och skolbarnsomsorg. Kostnaden per elev i 
sameskola uppgick, inklusive barn i förskole-
klass, till 220 503 kronor 2009, vilket är en 
ökning med ca 8,6 procent sedan 2008. 

Specialskolan 

Utbildningen vid specialskolan är avsedd för de 
barn och ungdomar som inte kan gå i 
grundskolan på grund av dövhet eller hörsel-
skada, grav språkstörning eller synskada och 
ytterligare funktionshinder. Eleverna undervisas 
vid fem skolor med regionala upptagnings-
områden och tre riksrekryterande skolor. 

Läsåret 2009/2010 gick 502 elever i 
specialskolan, varav 45 procent flickor och 
55 procent pojkar. Antalet elever minskade med 
två stycken jämfört med föregående läsår. Under 
de senaste fem läsåren har andelen elever i 
specialskolan minskat med  17 procent. 
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Lärare 
Antalet tjänstgörande lärare i specialskolan 
uppgick läsåret 2009/10 till 257. Andelen lärare 
med pedagogisk högskoleexamen, omräknat till 
heltidsanställningar, var 81 procent och andelen 
lärare som hade specialpedagogisk utbildning var 
41 procent. Antalet lärare per 100 elever uppgick 
till 44,8, vilket i princip är detsamma som 
föregående läsår. 

Kostnader  
De totala kostnaderna inom specialskolan 
uppgick 2009 till 358 miljoner kronor. 
Kostnaden per elev steg med tre procent 2009 
jämfört med föregående år till 714 000 kronor. 

Översyn av ersättning för elever i specialskolan  
För elever i specialskolan ska elevens 
hemkommun betala ersättning till 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ersätt-
ningens storlek bestäms av regeringen i 
förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning 
för elever i specialskolan.  

Statskontoret har på regeringens uppdrag 
utrett kommunernas ersättning för elever i 
specialskolan (rapport 2010:1).  

I rapporten skriver Statskontoret att den 
ersättning som kommunerna betalar till staten är 
låg i förhållande till de genomsnittliga kostnader 
som kommunerna har för elever i hörsel-
klasskolor med ett regionalt upptagningsområde. 
Regeringen avser att under 2011 se över 
ersättningsnivåerna.  

Särskolan 

Den obligatoriska särskolan 
Den obligatoriska särskolan är en skolform där 
kursplaner och undervisning är anpassade efter 
elever med utvecklingsstörning. Särskolan syftar 
till att ge en till varje elev anpassad utbildning 
som så långt det är möjligt motsvarar den som 
ges i grundskolan. Träningsskolan är avsedd för 
elever som inte klarar undervisningen i grund-
särskolan.  

Det gick 12 700 elever i den obligatoriska 
särskolan läsåret 2009/10, vilket utgjorde ca 
1,4 procent av samtliga elever i de obligatoriska 
skolformerna. Antalet elever har sjunkit med 
4,4 procent jämfört med föregående läsår. De 
senaste tre läsåren har andelen elever som tagits 
emot i den obligatoriska särskolan minskat från 
1,47 till 1,40 procent läsåret 2009/10. 32 procent 

av särskoleeleverna gick i träningsskolan. Av 
eleverna var 40 procent flickor och 60 procent 
pojkar.  

Av de elever som var mottagna i grund-
särskolan var 20 procent integrerade i grund-
skolan, dvs. gick minst halva tiden tillsammans 
med elever i grundskolan. Denna andel har legat 
relativt stabilt kring 20 procent sedan 1993. 
Andelen elever som är integrerade i grundskolan 
varierar stort mellan kommunerna, från var 
tionde elev till samtliga elever. Antalet elever 
mottagna i den obligatoriska särskolan varierar 
också stort mellan kommunerna. 

Den obligatoriska särskolan fanns 2009/10 i 
285 kommuner. Vanligast var kommunal 
huvudman, medan fristående huvudman endast 
fanns i 30 kommuner. Drygt 4 procent av 
eleverna i den obligatoriska särskolan gick i 
fristående särskolor.  

Lärare  
Antalet tjänstgörande lärare i den obligatoriska 
särskolan minskade med ca två procent läsåret 
2009/10 till nästan 5 000 lärare. Även om antalet 
lärare minskat i obligatoriska särskolan har 
lärartätheten ökat från 27,0 till 27,6 lärare per 
100 elever mellan läsåren 2008/09 och 2009/10. 
Detta beror på att antalet elever i obligatoriska 
särskolan fortsätter att minska.  

Det var stora skillnader mellan huvudmännen 
i fråga om andelen lärare med pedagogisk 
högskoleexamen. Andelen lärare med 
pedagogisk högskoleexamen i skolor med 
kommunal huvudman var, omräknat till 
heltidsanställningar, dubbelt så stor jämfört med 
skolor med fristående huvudman, 90 respektive 
46 procent. Andelen lärare med special-
pedagogisk högskoleexamen har minskat konti-
nuerligt den senaste tioårsperioden. Läsåret 
2000/01 var denna andel 50 procent för att 
läsåret 2009/10 ha sjunkit till 37 procent. 

 
Gymnasiesärskolan 
Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande 
utbildning på nationella eller specialutformade 
program samt individuella program, där 
verksamhets- och yrkesträning ingår. Läsåret 
2009/10 gick 9 400 elever i gymnasiesärskolan, 
vilket var en ökning med knappt 1 procent 
jämfört med föregående läsår. Av eleverna var 
58 procent män och 42 procent kvinnor. 

Nästan alla elever gick i kommunalt drivna 
gymnasiesärskolor. 5,0 procent gick i fristående 
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gymnasiesärskolor och 2,4 procent i skolor 
drivna av ett landsting. Av alla elever i 
gymnasiesärskolan gick 64 procent en 
yrkesutbildning på ett nationellt eller special-
utformat program medan 21 procent gick i 
yrkesträning och 15 procent i verksamhets-
träning på ett individuellt program. 

Lärare  
I gymnasiesärskolan har lärartätheten ökat från 
22,0 till 22,8 heltidsanställningar per 100 elever 
från läsåret 2008/09 till läsåret 2009/10. Andelen 
lärare (omräknat till heltidsanställningar) med 
pedagogisk högskoleexamen var oförändrat 
80 procent medan andelen lärare med special-
pedagogisk högskoleexamen ökade från 25 till 
26 procent. Även i gymnasiesärskolan var skill-
naden stor mellan huvudmännen i fråga om 
andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. 
Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen 
i skolor med kommunal huvudman var 
82 procent medan den i fristående skolor var 
48 procent. Motsvarande andelar lärare med 
specialpedagogisk högskoleexamen var 27 res-
pektive 8 procent. 

Kostnader  
Den totala kostnaden för den obligatoriska 
särskolan i kommunal regi uppgick till 3,7 
miljarder kronor 2009, vilket är samma kostnad 
som noterades 2008. Kostnaden per elev exklu-
sive integrerade elever ökade med 2,9 procent till 
329 500 kronor. Kommunernas totala kostnad 
för gymnasiesärskolan uppgick till 2,7 miljarder 
kronor 2009, vilket var en ökning med 8,9 
procent sedan föregående år. Kostnaden per elev 
ökade med 4,9 procent på årsbasis till 
288 600 kronor.    

Gymnasieskolan 

Gymnasieskolan utgörs av utbildning inom det 
offentliga skolväsendet som är avsedd att 
påbörjas av ungdomar efter avslutad 
grundskoleutbildning eller motsvarande, fram till 
och med det första kalenderåret det år de fyller 
tjugo. Den är en frivillig skolform som för 
närvarande omfattar 17 nationella program samt 
specialutformade och individuella program. 
Utöver de kommunala gymnasieskolorna finns 
det fristående skolor som bedriver utbildning 
som motsvarar gymnasieskolan.  

Gymnasieskolan ska i enlighet med målen i 
läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som 
förberedelse för yrkesverksamhet och för studier 
vid universitet och högskolor m.m. samt som 
förberedelse för vuxenlivet. Samtliga nationella 
program och specialutformade program syftar 
till att eleverna efter avslutade studier ska ha 
uppnått grundläggande behörighet till univer-
sitet och högskolor.  

Elever och skolor 
Antalet elever i gymnasieskolan har minskat 
något från 396 000 elever 2008/09, då antalet var 
större än någonsin, till 395 000 elever läsåret 
2009/10. Dessförinnan hade antalet ökat med 
nästan 62 000 elever, 19 procent, på fem år. 
Elevökningen har nästan uteslutande ägt rum i 
de fristående skolorna. Andelen elever i fri-
stående gymnasieskolor har under den senaste 
femårsperioden ökat från 12 till 22 procent. 
Samtidigt har andelen elever som går i en skola 
som tillhör hemkommunen minskat från 66 till 
57 procent. 

Antalet gymnasieskolor har fortsatt att öka. 
De fristående skolorna står för i princip hela 
ökningen av antalet skolor. Hösten 2009 fanns 
det 976 gymnasieskolor, 518 kommunala och 
458 fristående skolor. Hösten 2004 fanns det 
516 kommunala och 247 fristående gymnasie-
skolor.  

Lärare  
Antalet tjänstgörande lärare (omräknat till 
heltidsanställningar) minskade med 3,4 procent 
läsåret 2009/10 jämfört med föregående läsår 
och uppgick till knappt 31 200. Lärartätheten 
minskade därmed från 8,1 till 7,9 heltids-
anställningar per 100 elever. Nivån har dess-
förinnan legat på 8,1 heltidsanställningar per 
100 elever sedan läsåret 2004/05.  

Andelen lärare (omräknat till heltids-
anställningar) med pedagogisk högskole-
utbildning var 75 procent, vilket innebär en 
minskning med två procentenheter jämfört med 
fem år tidigare. I de kommunala skolorna hade i 
genomsnitt 79 procent av lärarna (omräknat till 
heltidsanställningar) en pedagogisk högskole-
utbildning 2009/10, vilket kan jämföras med 
56 procent i de fristående gymnasieskolorna. Av 
de tjänstgörande lärarna i gymnasieskolan var 
hälften kvinnor och hälften män.  
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Studievägar  
Av de nationella programmen i gymnasieskolan 
är fyra studieförberedande och 13 
yrkesförberedande. De specialutformade 
programmen ska när det gäller utbildningens 
nivå motsvara ett nationellt program. För att 
erbjudas utbildning på ett nationellt eller 
specialutformat program ska en elev dels ha 
slutfört sista årskursen i grundskolan eller 
motsvarande, dels ha godkända betyg i svenska 
eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik eller på annat sätt ha förvärvat 
motsvarande kunskaper.  

Av alla elever i gymnasieskolan gick 
60 procent på nationella program och 11 procent 
på specialutformade program läsåret 2009/10. 
22 procent av gymnasieeleverna gick i en 
fristående skola. 

De elever som inte tagits in på ett nationellt 
eller specialutformat program kan följa ett 
individuellt program. Ett individuellt program 
syftar främst till att förbereda för studier på ett 
nationellt eller specialutformat program. Ett 
individuellt program kan även göra det möjligt 
att genomföra en lärlingsutbildning eller att 
möta elevers speciella utbildningsbehov. 

Läsåret 2009/10 gick 8 procent av 
gymnasieeleverna på ett individuellt program. I 
årskurs 1 var andelen 15 procent, vilket 
motsvarar 22 500 elever. I årskurs 2 gick 5 600 
elever på ett individuellt program och i årskurs 3 
var antalet 3 600 elever. Av samtliga 31 700 
elever med individuella program 2009/10 gick 
7 300 på ett programinriktat individuellt 
program.  

Av eleverna på individuella program läsåret 
2009/10 var 58 procent män och 42 procent 
kvinnor. Av eleverna hade 47 procent utländsk 
bakgrund.  

 

Diagram 5.5 Elever på program och motsvarande 2004/05 
och 2009/10 
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Av gymnasieeleverna gick ungefär en lika stor 
andel elever på ett studieförberedande program 
som på ett yrkesförberedande program (46 
respektive 45 procent). För övriga elever saknas 
information om studieinriktning. Kvinnor och 
mäns utbildningsval skilde sig åt. Bland 
kvinnorna gick 51 procent ett studie-
förberedande program och 41 procent ett 
yrkesförberedande program. Motsvarande 
andelar bland männen var 41 respektive 49 
procent.  

Studieresultat 
Utbildningen i gymnasieskolan pågår normalt 
under tre år. För att få slutbetyg från ett 
nationellt eller specialutformat program ska 
eleven ha fått betyg på alla kurser och på det 
projektarbete som ingår i elevens studieväg. För 
att få slutbetyg från ett individuellt program ska 
eleven ha fullföljt sin individuella studieplan. 

Av de elever som började i gymnasieskolan 
hösten 2006 hade 68,3 procent (71,1 procent av 
kvinnorna och 65,7 procent av männen) fått 
slutbetyg läsåret 2008/09, dvs. inom tre år. Av de 
elever som började i gymnasieskolan ett år 
tidigare hade 68,9 procent (71,6 procent av 
kvinnorna och 66,4 procent av männen) fått 
slutbetyg inom tre år. Efter ytterligare ett år, dvs. 
inom 4 år från starten, hade andelen ökat till 75,9 
procent (78,3 procent av kvinnorna och 73,5 
procent av männen). Andelen nybörjarelever 
som fått slutbetyg inom fyra år har därmed ökat 
något de senaste åren. Fem år tidigare var 
andelen 75,1 procent. På de nationella 
programmen var andelen med slutbetyg efter tre 
år 77,0 procent och efter fyra år 82,8 procent. På 
de specialutformade programmen var mot-
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svarande siffror 79,4 respektive 85,4 procent och 
i de fristående skolorna 73,4 respektive 80,0 
procent. Av eleverna som började på ett 
individuellt program hade endast 5,7 procent fått 
slutbetyg inom tre år. Andelen ökade till 20,4 
procent efter fyra år. Majoriteten av dessa elever 
fick slutbetyg från ett annat program än det 
individuella programmet. 

Att en elev inte fått ett slutbetyg behöver inte 
innebära att eleven avbrutit studierna innan den 
normala studietiden är avslutad. Av 
nybörjareleverna 2004 hade 12,8 procent varit 
inskrivna i årskurs 3 på ett program men inte fått 
slutbetyg medan 11,6 procent hade lämnat 
gymnasieskolan redan under något av de första 
två åren. Av de som började på ett individuellt 
program hösten 2005 hade 59,9 procent lämnat 
gymnasieskolan inom två år efter 
gymnasiestarten.  

Grundläggande behörighet till högskole-
utbildning på grundnivå uppnåddes t.o.m. 2009 
av den som fått slutbetyg från ett nationellt eller 
specialutformat program samt har lägst betyget 
Godkänt på kurser som omfattar minst 90 
procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett 
fullständigt program. För elever som får 
slutbetyg fr.o.m. 2010 gäller i stället att de för 
grundläggande behörighet till högskoleutbild-
ning på grundnivå måste ha slutbetyg från ett 
fullständigt nationellt eller specialutformat 
program samt ha lägst betyget Godkänt i minst 
2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget 
Godkänt i kärnämneskurserna i ämnena svenska 
eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik. Kraven har således skärpts. 

Av alla elever som fick slutbetyg under läsåret 
2008/09 uppnådde 90,3 procent grundläggande 
behörighet till högskoleutbildning på grundnivå, 
vilket är en liten ökning jämfört med det 
föregående läsåret, då andelen var 88,9 procent. 
För kvinnor var andelen 92,5 procent och för 
männen 87,9 procent.  

Av de elever som började i gymnasieskolan 
hösten 2006 hade 62,7 procent (66,6 procent av 
kvinnorna och 58,9 procent av männen) uppnått 
grundläggande behörighet till högskoleutbild-
ning på grundnivå inom tre år. För de elever som 
började ett år tidigare var motsvarande andelar 
62,5 procent (66,5 procent av kvinnorna och 
58,6 procent av männen) efter tre år och 67,9 
procent (72,0 procent av kvinnorna och 64,0 
procent av männen) efter fyra år. Att resultaten 

skiljer sig åt mellan olika grupper av elever visas i 
diagram 5.5. 

 
Diagram 5.6 Fullföljd utbildning inom fyra år för nybörjare i 
gymnasieskolan hösten 2005 
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Den genomsnittliga betygspoängen, dvs. det 
genomsnittliga värdet av alla betyg som 
redovisas i elevens slutbetyg, var 14,1 poäng för 
samtliga elever som fick slutbetyg läsåret 
2008/09. Den genomsnittliga betygspoängen har 
legat på i stort sett samma nivå de fem senaste 
åren. För kvinnor var genomsnittspoängen 14,7 
poäng och för män 13,4 poäng, även det i paritet 
med betygsnivån fem år tidigare. Av elever med 
utländsk bakgrund uppnådde kvinnorna i 
genomsnitt 13,9 poäng och männen 12,7 poäng. 

De svenska elevernas kunskaper mäts också i 
internationella jämförande studier. TIMSS 
Advanced 2008 (Trends in International 
Mathematics and Science Study) är en studie 
som undersöker elevers kunskaper i avancerad 
matematik och fysik i gymnasieskolans sista år. 
Enligt studien, där tio länder deltog, uppvisade 
svenska elever på naturvetenskaps- och 
teknikprogrammen i ett internationellt pers-
pektiv svaga resultat i matematik och genom-
snittliga resultat i fysik. Resultaten har 
försämrats kraftigt sedan 1995. Relativt 
lågpresterande elever har försämrat sina resultat 
mest, vilket visar sig i att andelen elever som inte 
anses nå upp till medelgod kunskapsnivå enligt 
kriterierna i TIMSS Advanced nästan har 
fördubblats. 

Byte av program, avbrott och studieuppehåll 
Programbyten, avbrott och studieuppehåll är 
vanliga orsaker till förlängd studietid för många 
elever i gymnasieskolan.  

Av eleverna i årskurs 1 läsåret 2008/09 hade 
13,6 procent bytt program ett år senare. Av 
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eleverna på nationella program hade 11,6 procent 
bytt program medan motsvarande siffra för 
elever på individuella program var 29,0 procent. 
Det förekommer även att elever byter program 
senare under sin gymnasietid. Under 2000-talet 
har andelen elever som bytt studieväg efter 
årskurs 1 ökat. 

Av eleverna i årskurs 1 läsåret 2008/09 
återfanns 6,1 procent inte i gymnasieskolan 
efterföljande läsår. Dessa hade därmed gjort 
studieuppehåll eller avbrutit sina studier. Här 
finns stora skillnader mellan programtyperna. Av 
eleverna på nationella program hade 2,7 procent 
gjort studieuppehåll eller avbrutit sina studier 
medan motsvarande siffra för elever på 
individuella program var 23,4 procent. 

Övergång till högskola, kommunal 
vuxenutbildning och arbetsliv 
Andelen ungdomar som påbörjar 
högskolestudier inom tre år efter avklarad 
gymnasieskola minskade från 43,6 procent av de 
som fick slutbetyg från gymnasieskolan läsåret 
2002/03 till 40,8 procent av de som fick 
slutbetyg 2005/06. Det senare läsåret var andelen 
46,6 procent av kvinnorna och 34,8 procent av 
männen. För senare år finns ännu inga uppgifter. 
Under perioden ökade dock direktövergången 
till högskolan, något som även har fortsatt att 
öka de senaste åren, från 17,9 procent av de som 
fick slutbetyg från gymnasieskolan våren 2003 
till 20,1 procent våren 2008.  

Av alla elever med slutbetyg från 
gymnasieskolan 2007/08 gick 10,0 procent över 
till kommunal vuxenutbildning (komvux) 
påföljande läsår. Andelen har minskat från 12,5 
procent under den senaste femårsperioden. Det 
förklaras bl.a. av ändrade bestämmelser för 
prioriteringsordningen vid antagning till 
komvux. 

Sveriges Kommuner och Landsting har i 
rapporten Öppna jämförelser 2009, Gymnasie-
skolan, analyserat i vilken mån ungdomar var 
etablerade på arbetsmarknaden två år efter 
avslutad gymnasieutbildning. Av de folk-
bokförda elever som fick slutbetyg 2005 kunde 
30,7 procent betraktas som etablerade på 
arbetsmarknaden 2007. Motsvarande andel för 
de elever som gick ut gymnasieskolan ett år 
tidigare var 25,3 procent. Ökningen mellan åren 
beror troligtvis på att konjunkturläget hade 
förbättrats. Etableringsgraden beror delvis på 
vilket program eleverna gått. I median-

kommunen var knappt 21 procent av eleverna 
från ett studieförberedande program etablerade. 
En orsak till den låga andelen är att många av 
dessa elever studerar vidare efter gymnasie-
skolan. Motsvarande andel för elever som gått 
ett yrkesförberedande program var drygt 
46 procent. Högst etableringsgrad, över 65 
procent, hade elever som gått energi-, bygg-, och 
fordonsutbildningar. 

Kostnader 
Kommunernas totala kostnader för gymnasie-
skolan, inklusive kostnader för skolskjuts, 
nystartade och nedlagda fristående skolor samt 
ersättningar till andra utbildningsanordnare, 
uppgick 2009 till 37,1 miljarder kronor, vilket är 
en ökning med 3,0 procent jämfört med 
föregående år. Den totala kostnaden per elev var 
93 800 kronor2 2009. Det var en ökning med 
1,8 procent jämfört med året innan. Kostnaderna 
per elev varierar dock mycket mellan de olika 
programmen. Kostnaden per elev för under-
visning uppgick till 41 900 kronor, vilket var en 
ökning med 1,7 procent jämfört med 2008. 
Kostnaderna för den kommunala gymnasie-
skolan utgjorde 81 procent och kostnaderna för 
fristående skolor utgjorde 19 procent av 
kommunernas totala kostnader för gymnasie-
skolan.  

5.2.2 Statliga insatser 

Barnomsorgspeng och allmän förskola även för 
treåringar 

Den 1 juli 2009 infördes en utvidgad skyldighet 
för kommunerna att lämna bidrag till enskild 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (prop. 
2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 
2008/09:220). Därmed skapades ett system med 
en barnomsorgspeng – ett bidrag som följer 
barnet till den verksamhet som föräldrarna själva 
väljer. Kommunerna blev skyldiga att, utöver till 
enskilda förskolor och fritidshem, även ge bidrag 
till pedagogisk omsorg i enskild regi, dvs. 
familjedaghem, flerfamiljssystem eller andra 
pedagogiska verksamhetsformer. Syftet var att 

 
 
                                                      
2 Exklusive kostnader för nystartade/nedlagda fristående skolor. 
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öka valfriheten och mångfalden i förskole-
verksamhet och skolbarnsomsorg genom att ge 
föräldrarna ökade förutsättningar att välja utifrån 
familjernas behov och önskemål. 

I samma proposition föreslog regeringen att 
kommunens skyldighet att anordna allmän 
förskola utvidgas till att gälla från och med 
höstterminen det år barnet fyller tre år. 
Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2010.   

Förskolelyftet inleddes 

Under 2009 inleddes en särskild 
fortbildningssatsning, det s.k. förskolelyftet, 
med syfte att ge förskollärare och barnskötare 
möjlighet att förstärka sin kompetens. Fort-
bildningen ska inriktas på barns språkliga och 
matematiska utveckling, utifrån det enskilda 
barnets förutsättningar och behov. Personer 
med pedagogiskt ledningsansvar ska också ges 
möjlighet att få fortbildning för att få fördjupade 
kunskaper inom dessa områden samt om 
uppföljning och utvärdering av förskolans verk-
samhet. Statens skolverket har regeringens upp-
drag att ansvara för insatsen som beräknas pågå 
till och med 2011. 

En ny skollag 

I december 2009 beslutade regeringen om 
lagrådsremissen Den nya skollagen – för 
kunskap, valfrihet och trygghet (U2009/7188/S) 
och i mars 2010 överlämnades en proposition till 
riksdagen. Propositionen bifölls den 22 juni 2010 
(prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 
2009/10:370). 

Skollagen, som trädde i kraft den 1 augusti 
2010 och som tillämpas på utbildning och annan 
verksamhet fr.o.m. den 1 juli 2011, är en av 
Sveriges mest omfattande lagar och reglerar all 
utbildning från förskola till och med vuxen-
utbildning, men inte högre utbildning. Den nya 
skollagen innebär att bestämmelser som i dag 
finns i olika lagar och förordningar samlas på ett 
ställe. Lagstiftningens struktur har setts över i 
syfte att bli mer logisk och bättre avspegla hur 
skolsystemet har utvecklats på senare år. 
Skollagen har moderniserats genom att förenklas 
och förtydligas samt bättre anpassas till ett 
målstyrt skolväsende och till den ansvars-
fördelning som råder mellan stat och kommun. 

Lagen omfattar verksamhet som anordnas av 
såväl det allmänna som av enskilda. 

Statens skolinspektion 

Statens skolinspektion fullföljde under 2009 det 
s.k. sexårsuppdraget, vilket innebär att alla 
grund- och gymnasieskolor och alla kommuner 
har varit föremål för minst ett tillsynsbesök 
under de senaste sex åren. Vanligt före-
kommande brister är enligt Skolinspektionen att 
skolorna inte i tillräcklig utsträckning följer upp 
elevers kunskapsutveckling, att elever inte får det 
särskilda stöd de behöver för att nå målen samt 
att betygssättning och bedömning inte är 
likvärdig över landet. Andra brister avser det 
pedagogiska ledarskapet och det systematiska 
kvalitetsarbetet, samt arbetet med normer och 
värden. Om bristerna innebär att en skola eller 
skolhuvudman inte följer gällande bestämmelser 
riktar Skolinspektionen kritik mot huvud-
mannen. Skolinspektionen kan konstatera att 
bristerna som regel åtgärdas inom utsatt tid. 
Myndigheten har under 2009 dessutom 
genomfört ett antal granskningar av kvaliteten i 
skolor och annan verksamhet inom bl.a. 
områdena matematikundervisning i grund-
skolan, studieavbrott i gymnasieskolan och 
lärares utbildning och behörighet. 

Läsa, skriva, räkna 

Läsa-skriva-räkna-satsningen syftar till att 
stimulera huvudmän och grundskolor att stärka 
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och 
räkna med fokus på årskurserna 1–3. Insatser 
kan t.ex. vara extra undervisningstid, stöd från 
speciallärare eller sommarskola. Satsningen 
påbörjades 2008 och avslutas 2012. 

Lärarlyftet 

Lärarlyftet, regeringens satsning för att höja 
behöriga och yrkesverksamma lärares kompe-
tens och därigenom öka elevers måluppfyllelse, 
fortsatte under 2009. Satsningen  pågår 2007–
2011 och är beräknad för att ca 30 000 lärare ska 
delta. Ett stort antal kurser på universitetsnivå 
med fokus på ämneskunskaper och ämnes-
didaktik erbjuds. Studierna kan även bedrivas 
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utomlands fr.o.m. 2009. Lärarna behåller minst 
80 procent av lönen under studietiden.  

MNT-satsningen 

Skolverket har i uppdrag att genomföra 
utvecklingsinsatser inom ämnesområdena 
matematik, naturvetenskap och teknik (MNT). 
Uppdraget innebär bl.a. att stimulera till 
förnyelse av undervisningen genom att stödja 
skolors lokala utvecklingsarbete, utveckla den 
naturvetenskapliga undervisningen i tidiga åldrar 
och underlätta övergången från gymnasieskolan 
till den högre utbildningen inom MNT-området. 

Ökade kunskaper om våldsbrott i skolan  

På regeringens uppdrag har Brottsförebyggande 
rådet (Brå) genomfört en kartläggning av grövre 
våldsbrott i skolan i syfte att öka kunskaperna 
om förekomsten och utvecklingen av det grövre 
våldet i skolorna. Kartläggningen, som 
redovisades i juni 2009, visade att det allra 
grövsta våldet är mycket ovanligt i svenska 
skolor samt att det finns en tydlig koppling 
mellan kränkande behandling, skolklimat och 
utsatthet för skolvåld. Mot bakgrund av bland 
annat Brå:s kartläggning har Skolverket tagit 
fram ett stödmaterial till skolorna om hur man 
kan arbeta brottsförebyggande med fokus på det 
grövre våldet. 

Samverkan skola, polis och socialtjänst 

Under 2007–09 bedrevs 125 projekt i ca 100 av 
landets kommuner för att stödja lokalsamverkan 
mellan skola, polis, socialtjänst och barn- och 
ungdomspsykiatrin. 

Sommarskola 

För att öka andelen behöriga elever till 
gymnasieskolans nationella program infördes 
2006 ett statsbidrag till kommuner och 
fristående skolor för anordnandet av sommar-
skola. Undervisningen är frivillig och riktar sig 
till de elever som riskerar att inte nå målen, 
huvudsakligen i ämnena svenska, engelska och 
matematik. Under 2009 anordnades även 

sommarskola för elever i gymnasieskolan. Totalt 
deltog 16 760 elever i sommarskola. 

Entreprenörskap i skolan 

Regeringen beslutade i maj 2009 om en strategi 
för entreprenörskap inom utbildningsområdet, 
enligt vilken entreprenörskap ska löpa som en 
röd tråd genom utbildningssystemet. Utbildning 
som inspirerar till entreprenörskap kan bidra till 
att fler unga människor får kunskap om och en 
vilja att starta och driva företag. Entreprenörskap 
handlar också om att tänka nytt, se möjligheter 
och lösa problem. Entreprenöriella kompetenser 
efterfrågas av arbetsgivare. Skolverket har fått i 
uppdrag att stimulera arbetet med entre-
prenörskap i skolan. Det handlar t.ex. om att 
främja skolors samarbete med arbetslivet, 
erbjuda kompetensutveckling, underlätta 
erfarenhetsutbyte samt fördela utvecklingsmedel 
till skolhuvudmän och verksamhetsstöd till 
organisationer såsom Snilleblixtarna och Ung 
Företagsamhet. Genom Ung Företagsamhets 
utbildningar får ungdomar i gymnasieskolan 
möjlighet att under ett år driva egna företag och 
sälja verkliga varor och tjänster. Drygt 
6 000 företag drivs under läsåret 2009/10 av 
nästan 20 000 elever. 

Kunskapsbedömning i särskolan och särvux 

Skolverket har på regeringens uppdrag 
genomfört insatser för att stärka kunskaps-
bedömningen i särskolan och vuxenutbildningen 
för utvecklingsstörda (särvux). Syftet med 
uppdraget har varit att stimulera en fokusering 
på kunskapsmålen för att förbättra utbildningens 
kvalitet. Skolverket har under 2009 tagit fram 
stödmaterial samt anordnat konferenser för 
samtliga rektorer från särskolor och särvux-
enheter i Sverige.  

Skolverket har också tillsammans med 
högskolor och universitet tagit fram poäng-
givande kurser i syfte att stärka kunskaps-
bedömningen i särskolan. Målgruppen är 
verksamma lärare i obligatoriska särskolan och 
gymnasiesärskolan, lärare inom grundskola som 
har integrerade elever och lärare inom särvux. 
Sammanlagt har kurserna under hösten 2009 
givits vid tre lärosäten och omfattat 120 platser.  
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Läromedel för nationella minoriteter och 
modersmålsstöd i förskolan 

Skolverket arbetar på uppdrag från regeringen 
med att främja tillgången till läromedel som är 
avsedd att användas vid modersmålsstöd i 
förskolan. Inom ramen för uppdraget har 
Skolverket under 2009 successivt samlat material 
på webbplatsen Tema Modersmål 
(modersmal.skolverket.se). Skolverket har också 
tagit fram informationsmaterial om hur 
personalen i förskolan kan stödja utvecklingen 
av barnets modersmål. Vidare har Skolverket 
verkat  för att stödja utveckling och produktion 
av böcker och andra läromedel för de nationella 
minoriteterna.  

Försöksverksamhet med gymnasial 
lärlingsutbildning 

Sedan hösten 2008 pågår en försöksverksamhet 
med gymnasial lärlingsutbildning. Försöket 
karakteriseras av att minst hälften av under-
visningen sker som lärande i arbete på en eller 
flera arbetsplatser. Till varje skolhuvudman som 
deltar i försöksverksamheten lämnas statsbidrag 
med 25 000 kronor per läsår för varje elev som 
deltar i lärlingsutbildningen. Statsbidraget är 
främst avsett att täcka företagens kostnader. 

Hösten 2008 deltog ca 3 700 elever i 
försöksverksamheten. Hösten 2009 kvarstod ca 
3 200 av dessa. Inför läsåret 2009/10 ansökte 
huvudmännen om knappt 9 000 platser, av vilka 
6 000 platser fördelades av Skolverket. För ca 
3 900 av dessa rekvirerade huvudmännen 
statsbidrag hösten 2009. Det sista intaget till 
försöksverksamheten med gymnasial lärlings-
utbildning har skett hösten 2010. 

Spetsutbildningar 

Regeringen har infört en försöksverksamhet 
med gymnasial spetsutbildning i matematik, 
naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och 
humanistiska ämnen. Genom försöket ges 
ungdomar med särskild begåvning och fallenhet 
möjlighet att få en gymnasieutbildning som 
erbjuder eleverna särskild breddning och 
fördjupning inom det ämne eller ämnesområde 
utbildningarna avser. Parallellt med gymnasie-

studierna ska eleverna kunna läsa kurser vid ett 
universitet eller en högskola. 

Försöket, som avser utbildning som startar 
2009–2014, är begränsat till maximalt 20 
utbildningar. Av de tio utbildningar som 
Skolverket godkänt för start hösten 2009 kom 
nio igång. Ytterligare tio har godkänts för start 
hösten 2010. Skolverket ska årligen, med start 
den 1 oktober 2010, följa upp och i samråd med 
Högskoleverket utvärdera försöket, vilket sedan 
kommer att utgöra underlag för ett beslut om ett 
eventuellt permanentande av verksamheten. 

5.3 Användande av bemyndigande 
för försöksverksamhet med ett 
fjärde tekniskt år i 
gymnasieskolan 

 
Regeringens bedömning: Bemyndigandet i 29 kap. 
23 § andra stycket skollagen (2010:800) kan 
användas för att meddela föreskrifter om en 
försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i 
gymnasieskolan.  

 

 
Ärendet och dess beredning: Under våren 2010 
har inom Utbildningsdepartementet utarbetats 
en promemoria (U2010/1388/G) med ett förslag 
till en förordning om en försöksverksamhet med 
ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Enligt 
förslaget ska försöksverksamheten starta 
höstterminen 2011. 
 
Skälen för regeringens bedömning: Höstterminen 
2011 införs den nya reformerade gymnasie-
skolan.  

Den 1 augusti 2010 trädde en ny skollag i 
kraft (2010:800). Enligt 13 § lagen (2010:801) 
om införande av skollagen (2010:800) ska som 
huvudregel bestämmelserna i 1985 års skollag 
tillämpas för utbildning som påbörjas före den 
1 juli 2011. Den föreslagna försöksverksamheten 
avser ett fjärde tekniskt år som ska följa på 
dagens teknikprogram eller specialutformade 
program närliggande teknikprogrammet. För-
söksverksamheten ska emellertid börja 
höstterminen 2011. Det sistnämnda leder till att 
bestämmelserna i den nya skollagen ska 
tillämpas. 
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Enligt 29 kap. 23 § första stycket skollagen får 
regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer meddela föreskrifter om försöks-
verksamhet inom skolväsendet. I sådana före-
skrifter får undantag göras från organisatoriska 
bestämmelser i lagen. Undantag får enligt 
paragrafens andra stycke även göras från andra 
bestämmelser i lagen för att möjliggöra en 
försöksverksamhet med sådan utbildning i 
gymnasieskolan som inte utgörs av utbildning på 
nationella program eller introduktionsprogram. I 
1985 års skollag (1985:1100) fanns motsvarande 
bestämmelse (15 kap. 4 §).  

Paragrafens andra stycke tillkom 2007 för att 
möjliggöra en försöksverksamhet med gymnasial 
lärlingsutbildning (se prop. 2007/08:1, utgifts-
område 16). 

Det föreslagna fjärde året är en utbildning i 
gymnasieskolan som inte utgörs av nationella 
program eller introduktionsprogram. Bak-
grunden till paragrafens andra stycke utgör 
enligt regeringens bedömning inte något hinder 
för att tillämpa bemyndigandet på andra 
försöksverksamheter än gymnasial lärlings-
utbildning. Bemyndigandet bör således kunna 
tillämpas på den föreslagna försöksverksamheten 
med ett fjärde tekniskt år. 

5.4 Analys 

Resultaten i skolan påverkas av en mängd olika 
faktorer och aktörer, såsom staten, huvud-
männen, rektorer, lärare, elever och föräldrar. 
Olika statliga insatser syftar till att påverka olika 
aktörer: befattningsutbildningen riktar sig till 
rektorer, förskolelyftet och lärarlyftet till verk-
samma lärare och till personal i förskolan, MNT-
satsningen och statsbidraget till förstärkning av 
basfärdigheterna  till huvudmän, skolor och/eller 
arbetslag.  

Det har inte varit några stora förändringar av 
resultaten i grund- och gymnasieskolan under de 
senaste åren. Andelen elever i grundskolan som 
uppnår godkända betyg i alla ämnen har ökat 
något. Däremot har andelen behöriga till 
gymnasieskolan minskat de senaste åren. 
Gymnasieelevernas resultat sett till betygen och 
andelen med slutbetyg har inte förändrats 
nämnvärt. Det finns enligt Skolverkets 
kunskapsöversikt Vad påverkar resultaten i 
svensk grundskola? från 2009 dock skäl att 

ifrågasätta om de positiva betygsförändringarna i 
grundskolan faktiskt återspeglar kunskaps-
utvecklingen. Enligt Skolverket kan föränd-
ringarna över tid vara uttryck för varierande 
grader av betygsinflation i olika ämnen, möjligen 
också i kombination med faktiska förändringar 
av kunskaper och färdigheter, vilka kan vara såväl 
positiva som negativa. 

Den nationella utvärderingen och interna-
tionella jämförande studier ger enligt Skolverket 
ett säkrare underlag för att bedöma kunskaps-
utvecklingen än meritvärden. I huvudsak ger 
dessa en enig bild av att resultaten inom 
matematik, naturvetenskap och läsförståelse i 
grundskolans senare år har försämrats sedan 
början/mitten av 1990-talet.  Regeringens 
insatser har därför fokuserat på elevernas resultat 
inom främst dessa ämnen.  

Under 2009 gav regeringen bl.a. statsbidrag 
för att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, 
skriva och räkna i de tidiga skolåren, till 
utvecklingsinsatser inom matematikundervis-
ningen och till sommarskola. Förutom nämnda 
satsningar har utvecklingsmedel även utbetalats 
för  jämställdhetsinsatser, samverkan mellan 
polis, socialtjänst och barn- och ungdoms-
psykiatri (BUP) samt insatser inom studie- och 
yrkesvägledning. Att stärka lärarnas kompetens 
har varit ytterligare ett prioriterat område. Till 
och med 2009 har 10 900  lärare deltagit i 
regeringens satsning lärarlyftet och 860 förskol-
lärare, barnskötare m.fl. i förskolelyftet. 

Inom gymnasieskolan pågick 2009 försök 
med lärlingsutbildning och spetsutbildning.  

Alla dessa satsningar bör kunna få en positiv 
påverkan på elevernas måluppfyllelse genom att 
lärarnas kompetens stärks, att mer resurser 
tillförs och att elevernas engagemang och 
intresse för studierna ökar när de kan välja olika 
vägar till kunskap. 

Mellan den 1 oktober 2008 och den 20 
september 2009 utbetalades ca en miljard kronor 
i utvecklingsmedel till landets kommuner och 
530 fristående skolhuvudmän. Enligt Skolverkets 
lägesbedömning 2009 skiljer sig dock stats-
bidragsutnyttjandet åt mellan olika statsbidrag 
och olika huvudmän. En anledning till 
skillnaderna var att statsbidragen till sin karaktär 
är olika. Vissa är avsedda att nå alla huvudmän 
och är relativt öppna när det gäller användnings-
område medan andra riktar sig till huvudmän 
som anses bedriva ett framgångsrikt, eller 
potentiellt framgångsrikt, arbete inom det 
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särskilda området. En annan möjlig förklaring till 
att vissa kommuner eller fristående skolor väljer 
att inte delta i satsningarna är organisationernas 
bristande mottagarkapacitet. Vissa mindre 
kommuner och fristående skolor har en liten 
central administration, vilket kan påverka deras 
möjlighet att söka bidrag. Ytterligare en 
förklaring är att en del huvudmän väljer att inte 
delta i statliga satsningar som kräver med-
finansiering, t.ex. lärarlyftet. 

De statliga insatserna måste ofta passera flera 
nivåer i styrsystemet och aktörer för att i 
slutändan påverka den enskilde lärarens 
undervisning och den enskilde elevens resultat. 
Ansvaret för att bedriva barn- och ungdoms-
utbildning ligger i  de flesta fall hos kommunala 
och fristående huvudmän. Eftersom det är långa 
beslutsvägar och många aktörer inom skolans 
område är det svårt att renodla resultatet och 
mäta effekten av en viss insats. Utvärdering av 
insatser som riktar sig till förskola och tidiga 
skolår försvåras förstås också av att effekterna i 
form av resultat på nationella prov och betyg 
inte mäts förrän flera år efter insatsens genom-
förande.  

Skolverket har i kunskapsöversikten Vad 
påverkar resultaten i svensk grundskola? kartlagt 
orsakerna till att resultaten i grundskolan har 
försämrats sedan början av 1990-talet.  Myndig-
heten har sammanställt och analyserat forskning 
som belyser vad som kan ha orsakat försäm-
ringen. Ett komplext pussel av faktorer träder 
fram där den ökade segregeringen i samhället, 
den decentraliserade styrningen av skolan och 
den alltmer differentierade och individualiserade 
undervisningen alla har betydelse. Detta visar på 
ytterligare svårigheter för staten att på kort sikt 
styra resultaten inom skolan. 

Skillnader i resultat mellan olika grupper av 
elever är bestående över tid. Flickor når bättre 
resultat än pojkar, elever som är födda i landet 
eller som invandrat före skolstart når bättre 
resultat än elever som invandrat efter skolstart 
och elever med högutbildade föräldrar når bättre 
resultat än elever med lågutbildade föräldrar. 
Dessa skillnader är en stor utmaning för svensk 
skola. Flera av statens insatser riktar sig till de 
elever som har svårast att nå målen. Inom 
lärarfortbildningssatsningen läser en stor andel 
av deltagarna kurser i specialpedagogik. Även 
statsbidragen till sommarskola och förstärkning 
av basfärdigheterna riktar sig till de elever som 
har svårast att nå godkända resultat.     

Förskolans totala kostnader ökade från 
48,2 till 50,6 miljarder kronor jämfört med 
föregående år. Kostnaden per barn i förskolan 
ökade med 1,7 procent till 114 400 kronor. Den 
totala kostnaden för grundskolan minskade med 
0,6 procent till 77,4 miljarder kronor, men 
kostnaden per elev ökade med 2,75 procent till 
85 900 kr. Den totala kostnaden för gymnasie-
skolan ökade med 3,0 procent till 37,1 miljarder 
kronor. Kostnaden per elev ökade med  1,8 pro-
cent till 93 800 kronor 2009. Resurstilldelningen 
till skolan beror framför allt på kommunala 
beslut.  

År 2009 var 86 procent av alla barn i 
befolkningen i åldern ett till fem år inskrivna i 
förskola eller pedagogisk omsorg, vilket innebär 
en ökning med tre procentenheter under den 
senaste femårsperioden. Undersökningar visar 
att svenska föräldrar är mycket nöjda med sina 
barns förskola (Svenskt Kvalitetsindex 2009, 
2008 och 2007). Regeringen anser att det är 
viktigt att förskolan bibehåller och ytterligare 
utvecklar sin kvalitet. En viktig insats är därför 
de förtydliganden i förskolans läroplan som 
regeringen beslutade om i augusti 2010 
(U2010/4442/S). 
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6 Vuxenutbildning

6.1 Omfattning 

Insatserna på vuxenutbildningens område inom 
utgiftsområde 16 innefattar den kommunala 
vuxenutbildningen (komvux), vuxenutbild-
ningen för utvecklingsstörda (särvux), svensk-
undervisningen för invandrare (sfi), yrkeshög-
skolan, den kvalificerade yrkesutbildningen och 
vissa kompletterande utbildningar. Utbildningar 
vid universitet och högskola samt därmed jäm-
förbara utbildningar omfattas inte. Inom 
området Vuxenutbildning redovisas också folk-
bildningen vars anslag återfinns under utgifts-
område 17 Kultur, medier, trossamfund och 
fritid. 

Ansvaret för vuxenutbildningen är framför 
allt ett kommunalt åtagande men delas även med 
staten, landstingen, organisationer och enskilda 
utbildningsanordnare. Ansvaret för huvuddelen 
av finansiering och genomförande åligger 
kommunerna. Staten finansierar vissa delar av 
vuxenutbildningen genom såväl generella som 
riktade statsbidrag för verksamheterna. 

6.2 Resultatredovisning 

Resultatet av verksamheten inom de olika form-
erna redovisas var för sig. Indikatorer som 
används är tillgänglighet, målgrupper, utbild-
ningarnas kvalitet i relation till deras mål och 
syften, lärarnas kompetens, studiedeltagarnas 
studieresultat samt genomförandegrad, dvs. 
andelen kursdeltagare som slutför de kurser de 
påbörjat. Vidare redovisas hur stor andel som får 
arbete efter avslutad utbildning i yrkeshög-
skolan. Statens skolverk ska stödja kommunerna 

i deras arbete med att förbättra uppföljningen av 
studerande i den kommunala vuxenutbildningen. 
Dessutom följer Skolverket upp antalet studer-
ande inom yrkesinriktad gymnasial vuxen-
utbildning som fått arbete efter avslutad utbild-
ning. Verksamhetens resultat för behörighets-
givande utbildningar och yrkesinriktade efter-
gymnasiala utbildningar redovisas åtskilda. 
Resultatet för svenskundervisning för invandrare 
och kontakttolkutbildning återfinns under 
rubriken Integration. Resultaten från folkhög-
skolor och studieförbund redovisas bl.a. annat i 
avsnittet om profilerade kurser, kulturprogram 
etc. I avsnittet Stöd till personer med funktions-
nedsättning behandlas vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda, specialpedagogiskt stöd och 
annat stöd till studerande som har en funktions-
nedsättning. 

Enligt 1 kap. 9 § skollagen (1985:1100) ska i 
det offentliga skolväsendet för vuxna främst de 
som erhållit minst utbildning få möjlighet att 
stärka sin ställning i arbetslivet och i det kultur-
ella och politiska livet. Utgångspunkten för 
beslut om utbildningens innehåll och form ska 
vara den enskildes behov och förutsättningar. 
Även den som har en gymnasial utbildning, t.ex. 
från studieförberedande program, kan ha behov 
av att skaffa sig en yrkesutbildning som krävs för 
inträde på arbetsmarknaden eller för att ändra 
yrkesinriktning. 

6.2.1 Nationell styrning, infrastruktur och 
validering 

För hela den offentligfinansierade vuxen-
utbildningen vid sidan av högskolan finns det ett 
mål och en strategi för utvecklingen av vuxen-
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utbildningen som riksdagen beslutat (prop. 
2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15, rskr. 
2000/01:299). Målet är att alla vuxna ska ges 
möjlighet att utvidga sina kunskaper och 
utveckla sin kompetens i syfte att främja 
personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en 
rättvis fördelning. Det är de olika utbildningsfor-
merna tillsammans som bidrar till en samlad 
måluppfyllelse. Vuxenutbildningen har i prak-
tiken kommit att beröra flera politikområden 
och är ofta en förutsättning för måluppfyllelse i 
tillväxt-, närings-, social-, integrations- och 
arbetsmarknadspolitik. Denna delvis förändrade 
roll för vuxenutbildningen är framför allt synlig 
på det lokala och regionala planet. Inte minst har 
detta visat sig i samband med den ekonomiska 
krisen med bl.a. stora strukturomvandlingar och 
hög arbetslöshet. En sådan utveckling kräver en 
flexibel lagstiftning och myndighetsstruktur. 
Den nya Myndigheten för yrkeshögskolan har 
fått en viktig roll är det gäller kompetensförsörj-
ningsfrågor på eftergymnasial nivå, vid sidan av 
högskolan. Statens skolverk har en viktig roll 
såväl då det gäller utveckling av yrkes-
utbildningar på gymnasial nivå som i fråga om 
kommunernas vuxenutbildning som helhet. Den 
påbörjade utvecklingen av samverkan mellan 
berörda aktörer och intressenter på såväl lokal 
som regional nivå, för att den enskilde med-
borgaren ska få goda förutsättningar för sitt eget 
lärande och sin kompetensutveckling, fortsätter.  

I dag finns i de flesta av landets kommuner 
s.k. lärcentra. I dessa lärcentra kan allt från 
grundläggande vuxenutbildningar till forskar-
utbildningar återfinnas. Ofta är dessa centra ett 
nav för att den enskilde ska kunna delta i utbild-
ning i former som utgår från hans eller hennes 
livssituation. 

Nationell referensram för kvalifikationer 

Regeringen har aviserat sin avsikt att implemen-
tera Europaparlamentets rekommendation om 
en europeisk referensram för kvalifikationer för 
livslångt lärande (EQF), att skapa ett nationellt 
ramverk för kvalifikationer (NQF) samt att 
vidta åtgärder och förändringar som är 
nödvändiga för att uppfylla rekommendationens 
krav. 

Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan den 
1 juli 2009 nationell samordningspunkt för EQF, 

vilket framgår av förordningen (2009:279) med 
instruktion för Myndigheten för yrkeshög-
skolan. Myndigheten har inrättat en portal på sin 
webbplats med syfte att sprida information om 
arbetet med EQF och NQF i Sverige. 

Det nationella ramverket ska omfatta det 
offentliga utbildningssystemet. Avsikten är dock 
att ett nationellt ramverk som även omfattar 
andra kvalifikationer successivt ska kunna 
utvecklas i takt med arbetslivets och bransch-
ernas intresse. Myndigheten har därför getts ett 
uppdrag att ta fram förslag till deskriptorer till 
en nationell referensram för kvalifikationer. 
Sådana deskriptorer ska utformas så att de täcker 
och kan tillämpas inom alla delar av det 
offentliga utbildningssystemet samtidigt som de 
gör det möjligt för aktörer utanför det offentliga 
utbildningssystemet att koppla sina kvalifika-
tioner till referensramen. Myndigheten arbetar i 
bred samverkan med berörda aktörer för att ta 
fram ett förslag som kan gå ut på remiss innan 
uppdraget redovisas till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet) i oktober 2010. 

I syfte att klargöra om Sverige bör vidta några 
särskilda åtgärder för att uppfylla rekommenda-
tionens krav gavs myndigheten ett uppdrag i sitt 
regleringsbrev för 2009 att i samverkan med 
andra berörda myndigheter kartlägga hur väl de 
svenska utbildningarna svarar mot de krav som 
ställs i rekommendationen och i vilken utsträck-
ning bl.a. måldokument inom det offentliga 
utbildningsväsendet behöver förändras. 
Kartläggningen skulle särskilt fokusera på 
läranderesultat (learning outcomes) och 
kvalitetssäkringssystem. Myndigheten 
redovisade uppdraget den 28 april 2010 
(dnr 2010/2752/SV) och myndighetens bedöm-
ning är att det offentliga utbildningsväsendets 
måldokument svarar mot de krav som ställs i 
rekommendationen, under förutsättning att de 
reformer som den obligatoriska skolan och 
gymnasieskolan står inför genomförs. Myndig-
heten skulle vidare redovisa i vilken utsträckning 
branscher och privata organisationer uppvisar 
intresse av att knyta sina respektive kvalifika-
tioner till en nationell referensram för livslångt 
lärande. Myndigheten bedömer att det finns ett 
intresse både för EQF och NQF bland bransch-
organisationerna, som deltar aktivt i arbetet med 
att utveckla NQF. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 16  

101 

Validering 

I förordningen med instruktion för Myndig-
heten för yrkeshögskolan anges att myndigheten 
ska vara behörig myndighet enligt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG 
om erkännande av yrkeskvalifikationer när det 
gäller att utfärda utbildningsbevis och andra 
handlingar för utbildningar inom yrkeshög-
skolan. Myndigheten ska vidare ansvara för att 
samordna och stödja en nationell struktur för 
validering samt i samverkan med berörda 
myndigheter främja utbildningsväsendets och 
branschernas medverkan när strategier, metoder 
och information inom valideringsområdet 
utvecklas. Myndigheten ansvarar också för 
bedömning av utländska eftergymnasiala yrkes-
utbildningar som inte utgör högskoleutbild-
ningar. 

Myndigheten har bildat ett nationellt forum 
för validering med deltagare från Statens 
skolverk, Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, 
Verket för högskoleservice, Folkbildningsrådet 
och centrala branschorganisationer. En styr-
grupp för bedömning av utländsk utbildning har 
initierats med deltagare från Skolverket, 
Högskoleverket, Arbetsförmedlingen och 
Verket för högskoleservice. 

Myndigheten har utvecklat kriterier och rikt-
linjer för kvalitetssäkring och dokumentation 
och en dokumentationsdatabas för validerings-
resultat har tagits fram. Europeiska riktlinjer för 
validering har översatts till svenska och publi-
cerats. Ett forskningsnätverk för validering är 
planerat och myndigheten har även utvecklat en 
webbplats med nödvändig information om 
möjligheterna till validering i Sverige.  

Ett samarbete har initierats med Arbetsför-
medlingen för integrering med förmedlingens 
projekt för utveckling av etableringsverksam-
heten för nyanlända. Medel har fördelats till 
centrala branscher för genomförande av valide-
ringar efter anvisning från Arbetsförmedlingen. 
Av de 10 miljoner kronor som avsattes för 2009 
har 6 miljoner kronor betalats ut till branscherna 
för att stödja utförande av validering och 
4 miljoner kronor har använts för olika utveck-
lingsaktiviteter, t.ex. uppbyggnad av ett webbas-
erat register över valideringsutförare. 

Regional tillväxt 

Under 2009 har företrädare för Regerings-
kansliet träffat regionala företrädare för samtliga 
län. I dessa dialoger  har diskuterats regionala 
förutsättningar, tillväxtarbete och genom-
förandet av prioriteringar i den nationella 
strategin för regional konkurrenskraft, entre-
prenörskap och sysselsättning 2007–2013. Vid 
samtliga möten diskuterades frågan om kompe-
tensförsörjning. Två aspekter aktualiserades, dels 
det omedelbara behovet av regionala arenor för 
samordning av utbildningar, dels de mer 
långsiktiga utmaningarna med en åldrande 
befolkning och brist på arbetskraft. Regionerna 
uppmärksammar också ungdomars utsatthet i 
samband med varsel och behovet av åtgärder för 
att undvika att de slås ut från arbetsmarknaden. 
Vid dialogerna betonades även vikten av 
vägledning och validering av kompetens. Detta 
gäller både i samband med varsel och inför det 
framtida behovet av arbetskraft i regionerna. 

6.2.2 Behörighetsgivande utbildningar 

Behörighetsgivande utbildningar är utbildningar 
som ger behörighet till högre studier. Som 
behörighetsgivande vuxenutbildningar räknas 
utbildningar inom kommunal vuxenutbildning 
(komvux) och vissa utbildningar inom folkhög-
skola som ger motsvarande kunskaper. Behörig-
hetsgivande utbildningar inom komvux kan 
anordnas på grundläggande eller gymnasial nivå. 
Syftet med behörighetsgivande utbildningar på 
grundläggande nivå är ofta att få behörighet till 
studier på gymnasial nivå. Syftet med behörig-
hetsgivande utbildningar på gymnasial nivå är 
vanligen att få behörighet att studera på 
högskole- eller yrkeshögskolenivå, eller att 
skaffa eller fullfölja en yrkesutbildning. Antalet 
elever i komvux ökade marginellt läsåret 2008/09 
jämfört med läsåret 2007/08, både på grund-
läggande och gymnasial nivå. Jämfört med läsåret 
2006/07 har antalet elever emellertid minskat. 
Läsåret 2008/09 var 65 procent av de studerande 
på komvux kvinnor och 35 procent män. 
Andelen män inom komvux har varit stabil de 
senaste tio åren och pendlat mellan ca 33–35 
procent. 
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Tabell 6.1 Antal studerande inom behörighetsgivande 
vuxenutbildningar de senaste tre läsåren  

Utbildningsnivå 2007 2008 2009 

Grundläggande 36 848 31 744 31 973 

därav kvinnor 23 638 20 783 20 697 

          män 13 210 10 961 11 276 

Gymnasial 166 043 135 676 136 485 

därav kvinnor 112 348 91 571 89 143 

          män 53 695 44 105 47 342 

Folkhögskola 25 600 23 595 24 308 

därav kvinnor 16 100 15 476 15 832 

           män 9 500 8 119 8 476 

Källa: Statens skolverk och Folkbildningsrådet 

Behörighetsgivande utbildningar inom komvux 

Läsåret 2008/09 deltog ca 171 900 personer i 
behörighetsgivande utbildningar inom komvux. 
Antalet elever motsvarar 2,9 procent av befolk-
ningen i åldersgruppen 20–64 år, att jämföra med 
föregående läsår då andelen var 3,1 procent. 
Oftast är behörighetsgivande utbildning inom 
komvux en komplettering av tidigare genomförd 
grundskole- eller gymnasieutbildning. Detta 
innebär att de flesta läser enstaka kurser på 
deltid. Under läsåret 2008/09 läste en kurs-
deltagare på grundläggande nivå i genomsnitt 
2,4 kurser och på gymnasial nivå 4,3 kurser. Den 
vanligaste kursen på gymnasial nivå var orien-
teringskursen, som lästes av drygt 4 procent av 
alla kursdeltagare. Syftet med orienteringskursen 
som enbart finns inom vuxenutbildningen, är 
bl.a. att medverka till väl underbyggda studie- 
eller yrkesval och att utgöra en introduktion till 
kurser inom olika kunskapsområden. En orien-
teringskurs kan också ge tillfälle till validering av 
de kunskaper som eleven redan har. Näst van-
ligast var datorkunskap följt av matematik A och 
B. Inom grundläggande komvux var den i sär-
klass vanligaste kursen svenska som andraspråk 
som lästes av över 31 procent av alla kurs-
deltagare. Svenska som andraspråk ses ofta som 
en naturlig fortsättning på svenskundervisning 
för invandrare vilket är huvudförklaringen till att 
så många väljer att läsa den.  

Sedan läsåret 1998/99 har antalet kursdel-
tagare i komvux minskat för varje år fram till 
läsåret 2007/08, för att sedan öka, om än margi-
nellt, under läsåret 2008/09. Under 1997–2002 
pågick det s.k. kunskapslyftet, vilket förklarar att 
antalet kursdeltagare ökade kraftigt under dessa 
år. I statistik över komvux används två begrepp 

med olika betydelse. Elev är en fysisk person 
som läser en eller flera kurser och på varje kurs 
eleven deltar i räknas hon eller han som en 
kursdeltagare. Av nedanstående diagram framgår 
förändringen av antalet elever och kursdeltagare 
inom komvux sedan 1992. 
 
Diagram 6.1 Indexerad förändring av antalet elever och 
kursdeltagare i komvux läsåren 1992/93–2008/09 
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Andelen elever i komvux som är födda utom-
lands har ökat successivt från 23 procent till 
41 procent från läsåret 1998/99 till 2008/09. 
Högst andel utlandsfödda återfanns inom den 
grundläggande vuxenutbildningen med 
88 procent. Andelen elever i gymnasial vuxenut-
bildning som är födda utomlands var 30 procent. 

Elevernas medianålder har de senaste fem åren 
sjunkit från 32 år läsåret 2003/04 till 27 år läsåret 
2008/09. Högst medianålder, 32 år, hade 
eleverna i grundläggande vuxenutbildning. 
Medianålder för eleverna i gymnasial vuxen-
utbildning var 26 år. Av det totala antalet 
deltagare bestod 33 procent av ungdomar mellan 
20–24 år, vilket utgör den största gruppen.  

Statens skolinspektion har i en kvalitets-
granskning påpekat att det finns brister i 
uppföljningen av komvux (rapport 2009:4). 
Dessutom varierar omfattningen av uppfölj-
ningen och vilken typ av uppföljning som görs 
mellan kommunerna. För att man bl.a. ska få 
veta om utbildningen leder till att individen 
uppnår de uppsatta målen för utbildningen och 
om utbildningen motsvarar individens behov 
behöver uppföljningen av vuxenutbildningen 
generellt sett bli bättre. Bättre uppföljning 
behövs även för att säkerställa en rättvis 
betygssättning och för att i än högre grad kunna 
anpassa verksamheten så att den möter de 
studerandes behov av en flexibel utbildning. 
Bristerna finns till största delen i kommunernas 
uppföljning men Skolinspektionen menar att 
förbättringar även behövs i det nationella upp-
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följningssystemet. Skolverket har i sitt 
regleringsbrev för budgetåret 2010 fått i uppdrag 
att särskilt stödja huvudmännen i arbetet med 
uppföljning och behovsanalyser samt med den 
fortsatta utvecklingen av kommunernas vuxen-
utbildning med utgångspunkt i Skolinspek-
tionens iakttagelser och i linje med nationella 
mål och syften.  

Komvux får endast drivas med kommun eller 
landsting som huvudman. Däremot finns möjlig-
heten att förlägga utbildning på entreprenad hos 
enskild utbildningsanordnare. Under läsåret 
2008/09 upphandlades 32 procent av utbild-
ningen i komvux, vilket enligt Skolverket är 
femte läsåret i rad som denna andel ökar. 

Enligt Skolverket väljer drygt hälften av 
kommunerna att samarbeta med andra 
kommuner för att genomföra sin vuxenutbild-
ning. Detta ger eleverna möjlighet att fritt välja 
mellan samverkande kommuners utbud. Sam-
verkan förekommer även lokalt med instanser 
som Arbetsförmedlingen samt lokalt och regio-
nalt med näringslivet. Samarbetet syftar främst 
till att fånga upp arbetsmarknadens behov av 
utbildad arbetskraft. 

Behörighetsgivande yrkesutbildning 

Regeringens satsning på yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning (yrkesvux) inleddes våren 2009. 
Det främsta syftet med satsningen är att 
motverka effekterna av lågkonjunkturen och  
brist på arbetskraft samt att nå personer utan 
gymnasial utbildning eller som har en gymnasial 

yrkesutbildning som behöver kompletteras. 
Satsningen genomförs i form av riktade stats-

bidrag till kommuner, kommunalförbund eller 
kommuner i samverkan. Regeringen har gett 
Skolverket i uppdrag att fördela platserna över 
landet och följa upp satsningen.  

Totalt fördelades ca 5 400 platser till en 
kostnad av 50 000 kronor per plats under 2009. 
Vid fördelning av platser har hänsyn tagits till 
arbetslöshetssituationen i kommunerna. 
Intresset för att delta i yrkesvuxsatsningen har 
varit stort bland kommunerna. Från och med 
2010 får kommunerna även använda upp till ca 
35 procent av medlen för behörighetsgivande 
teoretiska kurser inom ramen för satsningen på 
yrkesvux. Totalt mottog Skolverket ansökningar 
om 26 100 platser vilket innebär att 
kommunernas behov inte fullt ut har kunnat 
tillgodoses. Satsningen på yrkesvux kommer att 
fortsätta under 2010 och 2011.  

Genomförandegrad 

Av det totala antalet kursdeltagare på både 
grundläggande och gymnasial nivå fullföljde 
72,5 procent sina studier medan 20,3 procent 
avbröt studierna. Resterande deltagare deltog i 
kurser som ännu inte var avslutade. Största 
andelen studieavbrott inom komvux skedde 
under läsåret 2008/09, liksom tidigare år, på 
grundläggande nivå. Män avbröt sin utbildning i 
något högre grad än kvinnor. Störst andel 
avbrott skedde på båda nivåerna inom teoretiska 
kurser såsom matematik, engelska och svenska. 
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Tabell 6.2 Kursdeltagare inom kommunal vuxenutbildning läsåren 2004/05−2008/09 som slutfört eller avbrutit utbildningen 

Läsår 
Antal 

kursdeltagare Slutfört kurs Andel (%) Avbrutit kurs Andel (%) 
Fortsätter      

nästa läsår Andel (%) 

2004/2005 956 153 705 639 73,8 200 333 21,0 50 181 5,2 

därav  kvinnor 628 251 473 222 75,3 122 390 19,5 32 639 5,2 

 män 327 902 232 417 70,9 77 943 23,8 17 542 5,3 

2005/2006 925 557 681 399 73,6 198 272 21,4 45 886 5,0 

därav  kvinnor 617 160 463 027 75,0 123 167 20,0 30 966 5,0 

 män 308 397 218 372 70,8 75 105 24,4 14 920 4,8 

2006/2007 824 143 611 920 74,2 169 933 20,6 42 290 5,1 

därav  kvinnor 556 525 423 782 76,1 105 759 19,0 26 984 4,8 

 män 267 618 188 138 70,3 64 174 24,0 15 306 5,7 

2007/2008 673 671 498 554 74,0 138 302 20,5 36 815 5,5 

därav  kvinnor 449 514 340 787 75,8 86 596 19,3 22 131 4,9 

 män 224 157 157 767 70,4 51 706 23,1 14 684 6,6 

2008/2009 688 400 499 227 72,5 139 561 20,3 49 602 7,2 

därav  kvinnor 448 995 334 626 74,5 85 376 19,0 28 993 6,5 

 män 239 395 164 601 68,8 54 185 22,6 20 609 8,6 
 
Källa: Skolverket 

 
 

Betyg 

De flesta utbildningarna inom komvux berättigar 
till betyg men intyg kan utfärdas som alternativ 
till betyg. 

Antalet kursdeltagare som läsåret 2008/09 
slutförde kurser inom gymnasial vuxenutbild-
ning där betyg ska sättas var 436 000. För 
11,5 procent av deltagarna saknas uppgifter om 
betyg. 

Av de elever som fick betyg läsåret 2008/09 
fick 88 procent av kursdeltagarna betyget 
Godkänt. Andelen som fått lägst betyget 
Godkänt har ökat de senaste fem läsåren medan 
andelen med betyget Väl godkänt eller Mycket 
väl godkänt har minskat. Liksom i grund- och 
gymnasieskolan har kvinnor inom gymnasial 
vuxenutbildning i genomsnitt högre betyg än 
män. Kursdeltagare födda i Sverige har i 
genomsnitt högre betyg än de som är födda 
utomlands.  

Kostnad för komvux 

Den totala kostnaden för komvux uppgick 2009 
till 3 711 miljoner kronor. Statens kostnader för 
studiestöd tillkommer. Det innebär en ökning 
med 11 miljoner kronor jämfört med 2008. 
Kostnaden för den grundläggande och 
gymnasiala vuxenutbildningen uppgick till 2 977 
respektive 734 miljoner kronor. 

 
Diagram 6.2 Kostnadsutveckling (miljoner kr) för komvux 
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Kostnaden per heltidsstuderande uppgick 2009 
till 44 000 kronor för gymnasial vuxenutbildning 
och till 43 400 kronor för grundläggande vuxen-
utbildning. Kostnaden per heltidsstuderande har 
därmed minskat med 900 kronor för gymnasial 
vuxenutbildning medan kostnaden ökat med 
2 600 kronor för grundläggande vuxenutbildning 
sedan föregående år. Under 2009 utbetalade 
Skolverket 271 miljoner kronor i statsbidrag för 
yrkesvux, vilket motsvarar drygt 5 400 platser 
och 50 000 kronor per plats. Till detta belopp ska 
läggas det som kommunerna själva satsar. Den 
verkliga kostnaden för yrkesinriktad gymnasial 
vuxenutbildning är därför väsentligen högre än 
statbidraget.  

Behörighetsgivande utbildningar inom 
folkbildningen 

Statens stöd till folkbildningen syftar bl.a. till att 
bidra till att höja utbildningsnivån i samhället 
och utjämna utbildningsklyftor. Vid folkhög-
skolan är det möjligt att läsa en s.k. allmän kurs 
som ger behörighet till högskolan. Behörig-
hetsgivande kurser vid folkhögskolan omfattas 
inte av skollagen (1985:1100) eller av någon 
läroplan, utan är ett fristående alternativ till den 
behörighet som kan uppnås i gymnasieskolan 
och inom komvux. Deltagaren får därför heller 
inte betyg. I stället får deltagaren ett samlat 
studieomdöme och ibland också ett behörighets-
intyg som visar om hon eller han vid folkhög-
skolan uppnått kunskaper motsvarande den 
behörighet som fås i det offentliga skolväsendet. 
Under 2009 fördelade Folkbildningsrådet 
1 540 miljoner kronor till folkhögskolornas 
verksamhet. Folkhögskolor erhåller också bidrag 
från landstingen vilket för 2009 uppgick till 
drygt 541 miljoner kronor. I genomsnitt deltog 
12 550 personer per termin i en allmän kurs 
under 2009. Det är en ökning med 450 deltagare 
jämfört med 2008. Statsbidraget för en lång kurs 
(35 veckor) vid folkhögskola uppgick till 
55 055 kronor (inklusive tilläggsbidrag för 
förstärkta insatser avseende deltagare med 
funktionsnedsättning) 2009. Totalt 2 171 del-
tagare uppnådde grundläggande behörighet på de 
långa kurserna under 2009.  

Allmänna kurser vänder sig till de som saknar 
grundskole- eller gymnasieutbildning. De all-
männa kurserna utgjorde 48 procent av de långa 
kurserna 2009, vilket är oförändrat jämfört med 

föregående år. Andelen kvinnor var 61 procent 
och andelen män 39 procent. På den allmänna 
kursen med behörighetsinriktning i kärnämnen 
hade 82 procent av deltagarna kortare utbild-
ningsbakgrund än treårig gymnasieskola. Av 
deltagarna i de särskilda kurserna 2009 studerade 
i genomsnitt 2 360 personer på eftergymnasial 
yrkesutbildning. Under 2009 har 1 205 stude-
rande fått intyg om avslutad eftergymnasial 
yrkesutbildning på allmän och särskild kurs. Av 
dessa var 66 procent kvinnor och 34 procent 
män. 

6.2.3 Eftergymnasial yrkesutbildning 
m.m. 

Begreppet eftergymnasial yrkesutbildning har 
tidigare omfattat ett antal utbildningsformer 
med delvis olika verksamhetsmål och mål-
grupper. Genom att Myndigheten för yrkes-
högskolan bildades har vissa eftergymnasiala 
yrkesutbildningar, som inte utgör högskoleut-
bildningar, sammanförts under yrkeshögskolans 
regelverk. Påbyggnadsutbildning har därmed 
upphört som egen utbildningsform men utbild-
ningar som startade före den 1 september 2009 
får fortsätta till dess de studerande avslutat 
utbildningarna. Myndigheten har beviljat tio 
tidigare påbyggnadsutbildningar att ingå i yrkes-
högskolan eftersom dessa utbildningar mot-
svarar de krav som ställs på utbildningar i yrkes-
högskolan vad gäller arbetsmarknadsrelevans.  

Även den kvalificerade yrkesutbildningen 
lever vidare under en övergångsperiod. Utbild-
ningar som bedrivs med stöd av förordningen 
(2000:521) om statligt stöd till kompletterande 
utbildningar ska under en övergångsperiod få 
fortsätta att bedrivas enligt gällande 
bestämmelser. Myndigheten för yrkeshögskolan 
har emellertid fått i uppdrag av regeringen att 
identifiera vilka av dessa utbildningar som ska 
ingå i yrkeshögskolans regelverk och lämna 
förslag om hur ett regelverk för nuvarande 
kompletterande utbildningar som inte bedöms 
kunna ingå i yrkeshögskolan ska utformas 
(dnr U2009/7341/SV). 
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Tabell 6.3 Antal studerande i eftergymnasial 
yrkesutbildning 2007–2009 

 2007 2008 2009 

KY/Yh-
utbildningar 

37 234 39 597 41 829 

därav kvinnor 20 187 21 784 22 452 

          män 17 047 17 813 19 377 

Påbyggnads-
utbildning 

2 898 3 452  

därav kvinnor 1 562 1 910  

          män 1 336 1 542  

Kompletterande 
utbildningar 

5 358 5 171 5 386 

därav kvinnor 3 591 3 423 3 727 

         män 1 767 1 748 1 659 

Folkhögskolans 
yrkesutbildning 

2 258 2 441 2 501 

därav kvinnor 1 479 1 543 1 612 

          män 779 898 889 

Totalt 47 748 50 661 49 716* 

därav kvinnor 26 819 28 660 27 791* 

           män 20 929 22 001 21 925* 

Källa: Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan och 
Folkbildningsrådet 
* Siffrorna för 2009 är exklusive påbyggnadsutbildning 

 
Under 2009 fanns ungefär 42 000 studerande 
inom kvalificerad yrkesutbildning eller yrkes-
högskoleutbildning. Antalet studerande har ökat 
med drygt 2 000 personer sedan förgående år, en 
ökning med 6 procent. Ökningen förklaras av 
regeringens satsningar på nya utbildningsplatser 
som föreslogs i budgetpropositionen för 2009 
(prop. 2008/09:1) och i propositionen Åtgärder 
för jobb och omställning (prop. 2008/09:97). En 
annan förklaring är att det tillkommit ett tiotal 
påbyggnadsutbildningar som ombildats till 
yrkeshögskoleutbildningar. 

Kostnad för eftergymnasial yrkesutbildning 

Genomsnittkostnaden för yrkeshögskolan, de 
kompletterande utbildningarna och de yrkes-
inriktade utbildningarna inom folkbildningen 
har inte förändrats nämnvärt de senaste tre åren. 
Däremot finns skillnader mellan de olika utbild-
ningsformerna vilket förklaras av särskilda lokal- 
och utrustningsbehov, antalet elever i utbild-
ningen samt hur stor del av utbildningen som 
utgörs av praktik och som betalas av arbetslivet. 

 
 

Tabell 6.4 Kostnad (kr) per årsstudieplats för eftergymnasial 
yrkesutbildning 2007–2009 

 2007 2008 2009 

KY/Yh-
utbildningar 

57 400 57 500 57 700 

Kompletterande 
utbildningar 

105 000 107 600 100 700 

Folkhögskolans 
yrkesutbildning 

53 600 56 000 55 100 

Källa: Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan och Folkbildningsrådet 

Utbildningar inom yrkeshögskolan 

Utbildningarna inom yrkeshögskolan ska med 
stöd av lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och 
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan 
svara mot behoven av kvalificerad arbetskraft i 
arbetslivet eller medverka till att utveckla eller 
bevara kvalificerat yrkeskunnande inom smala 
yrkesområden som är betydelsefulla för indi-
viden och samhället. Utbildningarna ska vidare 
ha en från samhällssynpunkt lämplig regional 
placering. Kostnaderna för utbildningen inom 
yrkeshögskolan uppgick till 1 335 miljoner 
kronor för 2009. Av dessa medel betalade 
myndigheten ut drygt 1,5 miljoner kronor för 
hjälpmedel till studerande med funktions-
nedsättning. År 2008 betalades drygt 
0,7 miljoner kronor ut för detta ändamål inom 
den kvalificerade yrkesutbildningen. Myndig-
heten för yrkeshögskolan redovisade 23 150 års-
studieplatser 2009 vilket är en ökning med ca 
1 800 årsstudieplatser eller drygt 8 procent sedan 
föregående år inom den kvalificerade yrkesut-
bildningen. Dessa årsstudieplatser avser såväl 
yrkeshögskoleutbildningar som kvalificerade 
yrkesutbildningar beslutade av den tidigare 
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.  

Den statliga genomsnittkostnaden för en 
utbildningsplats i yrkeshögskolan 2009 var 
57 700  kronor vilket är i det närmaste 
oförändrat jämfört med motsvarande kostnad 
2008. Under 2009 fanns yrkesutbildningar på 
eftergymnasial nivå i alla län utom i Gotlands län. 
Storstadslänen hade liksom tidigare år flest 
pågående och påbörjade utbildningar men jäm-
fört med antal utbildningar per invånare i åldern 
20–64 år är Kronobergs, Blekinge, Väster-
norrlands samt Dalarna de län som har flest 
yrkeshögskoleutbildningar. Diagram 6.3 visar  
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antal pågående och påbörjade yrkeshögskole-
utbildningar under 2009 fördelat efter län. 

 
Diagram 6.3 Antal pågående Yh-utbildningar 2009 efter län 
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Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

 
Störst andel utbildningar fanns inom området 
Ekonomi, administration och handel. Näst 
störst var Teknik och tillverkning, Hälso- och 
sjukvård samt socialt arbete följt av Data/IT. 
Utbildningsutbudet på de olika yrkesutbild-
ningsområdena har inte förändrats nämnvärt de 
senaste åren. En skillnad är att Teknik och till-
verkning är det största utbildningsområdet sett 
till de 79 nya yrkeshögskoleutbildningar som 
startade hösten 2009. Under 2009 beviljades 
99 av 414 ansökningar att bedriva utbildning 
med statligt stöd. Därutöver beviljades 70 
pågående kvalificerade yrkesutbildningar och 
10 påbyggnadsutbildningar att ombildas till 
yrkeshögskoleutbildningar. Inför ansöknings-
omgångarna och i samband med bedömning av 
ansökningar har Myndigheten för yrkeshög-
skolan genomfört analyser av arbetslivets 
kompetensbehov. Analyserna har genomförts 
med stöd av Arbetsförmedlingens prognoser, 
branschorganisationernas bedömningar och 
myndighetens egna kartläggningar. Synpunkter 
har också kommit in från regionala instanser 
som länsstyrelser och regionförbund. Den 
genomsnittliga åldern inom yrkesutbildningen är 
för kvinnor 30,5 och för män 27,9 år. Sedan 2006 
har medelåldern ökat marginellt för både 
kvinnor och män. Totalt är könsfördelningen 
någorlunda jämn med 46 procent män och 
54 procent kvinnor. Indelat på utbildnings-
område är tendensen densamma som för övriga 
utbildningsformer, dvs. att högst andel kvinnor 
återfinns inom omsorgsområdet och högst andel 
män finns inom Data/IT. Andelen studerande 
som är födda utomlands uppgår till elva procent 
vilket är oförändrat sedan 2006. Det kan 

jämföras med den kommunala vuxen-
utbildningen där andelen av de studerande som 
är födda utomlands är 41 procent. Nästan 
hälften av de studerande är under 26 år och 
endast sex procent är över 45 år. Söktrycket till 
utbildningarna har ökat sedan föregående år från 
2,8 till 3,8 sökande per plats vilket visar att 
intresset för yrkesutbildningar på eftergymnasial 
nivå är fortsatt högt. Den ekonomiska krisen 
med hög arbetslöshet som följd har troligtvis 
också bidragit till fler sökande per utbildnings-
plats.  

Av Statistiska centralbyråns (SCB) under-
sökning 2009 framgår att 80 procent av de som 
examinerats hade arbete året efter avslutad 
utbildning. Det är en minskning med närmare 
9 procentenheter och kan enligt SCB förklaras 
av att de som examinerades kom ut på arbets-
marknaden under en lågkonjunktur. Tydligast 
märktes konjunktursvackan inom Teknik och 
tillverkning samt inom Transporttjänster. Det är 
positivt att ca nio av tio angav att deras arbete 
helt eller till viss del motsvarade den utbildning 
som de genomgått. Män arbetade i något högre 
utsträckning än kvinnor inom det område som 
utbildningen avsåg. Nästan 70 procent av det 
totala stödet betalades ut för yrkesutbildningar 
som var från två till två och ett halvt år långa. 
Omkring 29 procent gick till utbildningar 
kortare än två år och drygt fyra procent till 
utbildningar som omfattar två och ett halvt till 
tre år. Män läser i genomsnitt längre utbildningar 
än kvinnor. Eftersom Myndigheten för yrkes-
högskolan nyligen har bildats har arbetet med 
tillsyn i huvudsak inriktats på att utveckla 
kvalitetskriterier, indikatorer och metoder som 
möjliggör en effektiv och rättssäker tillsyn och 
kvalitetsgranskning. Tillsynsbesök har genom-
förts vid 18 utbildningar under hösten 2009. En 
inledande tillsyn har genomförts vid sju utbild-
ningar och 13 utbildningar har blivit föremål för 
ekonomisk granskning. Några generella slut-
satser om avvikelser vid tillsynsbesöken är enligt 
myndigheten svåra att dra eftersom underlaget 
omfattar få besök. Myndigheten bedömer 
emellertid att det generellt finns behov av 
kvalitetssäkringsinsatser. Vid de uppföljande 
tillsynsbesöken hos utbildningsanordnarna har 
myndigheten också sett positiva effekter av att 
krav ställs på sådana insatser. 
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Entreprenörskap i yrkeshögskolans utbildningar  
Myndigheten för yrkeshögskolan har på rege-
ringens uppdrag bl.a. undersökt i vilken 
utsträckning utbildningarna bidragit till ökat 
entreprenörskap. Enligt myndigheten finns data 
som pekar på att andelen som startat eget företag 
efter avslutad utbildning ökat och bedömningen 
är att utbildningens innehåll kan ha bidragit till 
detta. I syfte att säkerställa att entreprenörskap i 
större utsträckning behandlas i utbildningarna 
kommer myndigheten att uppmana utbildnings-
anordnarna att i ansökan beskriva på vilket sätt 
elevernas entreprenöriella kunskaper kan utveck-
las så att de förebereds för sin kommande yrkes-
roll, oavsett om den utgörs av eget företagande 
eller anställning. 

 
Uppdragsutbildning 
Uppdragsutbildning är möjligt att genomföra 
enligt lagen om yrkeshögskolan. Under 2009 har 
55 studerande påbörjat hela utbildningar eller 
kurser som uppdragsutbildning, varav 
36 kvinnor och 19 män, vilket är en minskning 
från 2008 då 60 studerande påbörjade 
kvalificerad yrkesutbildning som 
uppdragsutbildning. Uppdragsplatser finns inom 
områdena Hälso- och sjukvård, Socialt arbete, 
Teknik och tillverkning samt Samhällsbyggnad 
och byggteknik. 

 
Lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverks-
yrken 
Förordningen (2008:48) om statsbidrag för 
lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverks-
yrken upphävdes när förordningen om yrkes-
högskolan trädde i kraft den 15 april 2009. Den 
upphävda förordningen gäller dock fortfarande 
för utbildningar för vilka det före den 
15 april 2009 har beviljats statligt stöd. För 2009 
utbetalades nio miljoner kronor i statsbidrag 
vilket är en ökning från 2008 då fem miljoner 
kronor betalades ut. Myndigheten för yrkes-
högskolan har fr.o.m. den 1 juli 2009 ansvar för 
utbildningsformen och godkänner utbildnings-
planerna, utbetalar statsbidragen och har tillsyns-
ansvaret för utbildningarna. Genomsnitts-
kostnad per årsplats 2009 var 77 600 kronor. 

 
Påbyggnadsutbildning 
Med anledning av yrkeshögskolans bildande 
upphörde påbyggnadsutbildning den 
1 september 2009 som separat utbildnings-
form. 

Påbyggnadsutbildning som startade före det 
datumet ska emellertid fortsätta att anordnas till 
dess de studerande avslutat utbildningen.  

Påbyggnadsutbildningarna finansieras av 
kommunerna eller med statligt stöd efter 
ansökan hos Skolverket. Enligt Skolverkets 
redovisning för 2009 utbetalades 77,8 miljoner 
kronor under första halvåret 2009 och drygt 
64 miljoner kronor betalades ut andra halvåret av 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Medianvärdet 
för utbetalt statsbidrag 2009 var drygt 
81 000 kronor per utbildningsplats med en 
variation mellan 25 000 kronor för elinstallation, 
allmän behörighet och 250 000 kronor för trafik-
flygare.  

Totalt nyttjades 1 523 utbildningsplatser 
under 2009 avseende 23 olika påbyggnads-
utbildningar och 47 olika skolhuvudmän. Av 
samtliga studerande gick 84 procent på utbild-
ningar med nationella kursplaner. Flest stu-
derande, 42 procent, fanns på yrkesförarutbild-
ningarna godstransporter och busstransporter. 

Nästan hälften av de studerande inom 
påbyggnadsutbildningen med statsbidrag 2009 
var kvinnor. Det är en minskning med 
4 procentenheter jämfört med 2008. Minsk-
ningen beror främst på att antalet utbildningar 
som traditionellt haft en kvinnlig dominans 
bland deltagarna har minskat. Genomsnitts-
åldern var 33,7 år för kvinnor och 32 år för män.  

Ett tiotal av påbyggnadsutbildningarna har 
beviljats att ingå i yrkeshögskolan. Det gäller 
bl.a. tandsköterskeutbildning och utbildning till 
elinstallatör, allmän behörighet som har natio-
nellt fastställda kursplaner. Sedan 2009 
genomförs yrkesförarutbildning inom ramen för 
den kommunala vuxenutbildningen. 

 
Kompletterande utbildningar 
Kompletterande utbildningar ska tillgodose 
utbildningsbehov inom skiftande områden, t.ex. 
konst, dans, teater och musik, hälsa, friskvård 
och hudvård, hantverk samt flyg. Utbildningarna 
har en enskild huvudman, dvs. de anordnas inte 
av stat, kommun eller landsting. Utbildningarna 
är oftast avgiftsbelagda för de studerande. 

Staten ger olika slag av stöd beroende på hur 
utbildningarnas nationella värde bedömts. 
Kompletterande utbildningar inom dans/teater/ 
musik, konst och design/mode fungerar i 
praktiken som förberedande utbildningar inför 
konstnärliga utbildningar vid högskolan. Statens 
skolinspektion hade tillsynsansvaret för 
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kompletterande utbildningar t.o.m. den 30 juni 
2009. Därefter övergick såväl ansvaret för fördel-
ning av statsbidraget som tillsynsansvaret till 
Myndigheten för yrkeshögskolan. 

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
inordna kompletterande utbildningar i yrkes-
högskolan (dnr U2009/7341/SV). Uppdraget 
ska slutredovisas senast den 31 oktober 2010. 

Statens finansiering av de kompletterande 
utbildningarna uppgick 2009 till drygt 
144 miljoner kronor vilket är en minskning med 
ca 2 miljoner kronor jämfört med 2008. 

Totalt studerade 5 206 personer på 
kompletterande utbildningar kalenderåret 2009 
vilket är i det närmaste oförändrat jämfört med 
2008. Andelen kvinnor av de studerande var 
68 procent och andelen män var 32 procent. 
Flest studerande fanns inom Hantverk med 
drygt 1 000 studerande, Hudvård, hårvård, hälsa, 
friskvård och miljö med 985 studerande och 
Konst med 958 studerande. Bland de utbild-
ningar som ökat mest återfanns kategorin 
Djurvård följd av Hantverk. Bland de utbild-
ningar som minskat märktes främst Ekonomi, 
Media, Teknik och Flygutbildning. 

Hösten 2009 deltog de studerande samman-
taget i 244 olika utbildningar, vilket är en minsk-
ning med 13 utbildningar jämfört med 2008. 
Flest utbildningar genomförs inom kategorin 
Hantverk, följd av Konst. Lägsta antalet 
utbildningar genomfördes i kategorin Teknik där 
endast tre utbildningar genomfördes 2009. 
Medelåldern var oförändrad 28 år. Högst medel-
ålder hade de studerande inom Hantverk (37 år) 
medan de studerande inom Dans, teater och 
musik i genomsnitt var betydligt yngre (23 år). 

Våren 2009 fullföljde 3 108 studerande sin 
utbildning, vilket är i nivå med 2008. En viss 
osäkerhet finns dock då siffrorna endast avser 
våren 2009. Av de som fullföljde utbildningarna 
var 69 procent kvinnor och 31 procent män. 

Eftergymnasial yrkesutbildning inom 
folkbildningen 

Folkhögskolan genomför årligen ett stort antal 
eftergymnasiala yrkesutbildningar. Under 2009 
deltog 1 369 personer i utbildningar som är 
minst två år långa. Av dessa var drygt 64 procent 
kvinnor och 36 procent män. För utbildningar 
kortare än två år var motsvarande siffra 1 132, 

där kvinnorna utgjorde 66 procent och männen 
34 procent. Störst omfattning, sett till antal 
deltagarveckor, hade utbildningar med inriktning 
mot beteendevetenskap och humaniora. Ett tio-
tal folkhögskolor anordnade under 2009 kvali-
ficerad yrkesutbildning. 

Utbildning till tolk för döva, dövblinda och 
hörselskadade 

Utbildning till tolk för döva, dövblinda och 
hörselskadade bedrivs inom folkhögskolan med 
särskilt statligt stöd. Antalet årsstudieplatser 
ökade under 2009 från 304 till 337. 

Totalt slutförde 44 tolkar för döva, dövblinda 
och hörselskadade sin utbildning 2009 jämfört 
med 46 under 2008. Rekryteringsinsatser har 
ökat antalet sökande. Några kurser har dock 
blivit inställda på grund av för få sökande och 
anslaget har därför inte använts fullt ut. 

Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms 
universitet fördelar ett särskilt statsbidrag till 
dessa tolkutbildningar. För 2009 disponerades 
drygt 37 miljoner kronor för verksamheten. 

Utbildningar med verksamhetsstöd 

Samernas utbildningscentrum är en privat stif-
telse, med Svenska Samernas Riksförbund 
(SSR), Same Ätnam och Jokkmokks kommun 
som huvudmän. Skolan bedriver vuxen-
utbildning i form av kurser i språk, slöjd och 
företagande − rennäring samt viss uppdrags-
utbildning. 

Under 2009 genomfördes 1 942 elevveckor på 
långa linjer, vilket ändå sammanlagt är en större 
volym än under 2008. Totalt 88 elever deltog i de 
långa linjerna läsåret 2009/10, vilket är en ökning 
jämfört med förgående läsår. Under läsåret 
genomfördes inga korta kurser. 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 
bedriver studie-, bildnings- och utbildnings-
verksamhet och utbildar ledare för idrottens 
behov. SISU är huvudman för Bosöns idrotts-
folkhögskola. Totalt arrangerade SISU 
83 647 studiecirklar 2009 (jämfört med 67 613 
under 2008). Antalet deltagare uppgick till 
knappt 671 000 personer, en ökning med unge-
fär 123 000 personer jämfört med 2008. SISU 
genomförde också knappt 14 300 kulturevene-
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mang. Motsvarande siffra för 2008 var drygt 
15 000.  

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riks-
förbund beviljades 476 000 kronor i statsbidrag 
för 2009. Bidraget har finansierat kurser anord-
nade av länshemslöjdsföreningar och deras 
lokalföreningar samt hemslöjdskonsulenter i 
samarbete. Kurserna har omfattat textila ämnen, 
trä och hård slöjd samt handledarutbildning, för 
bl.a. hemslöjdsrörelsens registrerade barnverk-
samhet. 

6.2.4 Integration 

Svenskundervisning för invandrare 

Svenskundervisning för invandrare (sfi) syftar 
till att ge vuxna invandrare grundläggande kun-
skaper i svenska språket. Sfi syftar även till att ge 
studerande som saknar grundläggande färdig-
heter i att läsa och skriva sådana kunskaper. Sfi är 
en rättighet för den enskilde och varje kommun 
är skyldig att erbjuda sfi till invandrare som 
saknar grundläggande kunskaper i svenska 
språket fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år 
de fyller sexton år. Eleverna kan påbörja sfi när 
som helst under året. Kommunerna är skyldiga 
att under en fyraveckorsperiod erbjuda i genom-
snitt minst 15 timmar undervisningstid i veckan.  

Kommunernas kostnad för sfi uppgick till 
1 706 miljoner kronor 2009, en ökning med 156 
miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Kostnaden per heltidsstuderande var 35 200 
kronor, vilket innebär en minskning med 1 100 
kronor jämfört med 2008. Skillnaderna är stora 
mellan kommunerna. 

Läsåret 2008/09 anordnades sfi i 
257 kommuner. Antalet utbildningsanordnare 
var 294. Utöver de 249 kommunala anordnarna 
uppdrog kommunerna åt folkhögskolor och 
studieförbund att anordna sfi och 37 utbild-
ningar anordnades på entreprenad. Antalet 
övriga utbildningsanordnare har ökat med två 
stycken sedan föregående läsår och antalet 
kommunala anordnare har minskat med sju 
stycken under samma period.  

I många kommuner är sfi en liten verksamhet. 
Antalet kommuner med färre än 25 elever var 
läsåret 2008/09 åtta. Bara 139 kommuner eller 
kommunalförbund hade fler än 100 elever under 
det läsåret. 

Läsåret 2008/09 deltog totalt 84 333 elever i 
sfi vilket var 10 305 fler elever än läsåret innan. 
Aldrig tidigare har antalet deltagare i sfi varit så 
högt. Av eleverna var drygt 36 100 nybörjare i 
sfi. Antalet nybörjare i sfi 2008/09 var det högsta 
sedan läsåret 1993/94 då antalet nybörjare var ca 
36 700. 

 
Diagram 6.4 Antalet elever i sfi läsåren 1993/94–2008/09 
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Av det totala antalet elever i sfi läsåret 2008/09 
var 57 procent kvinnor och 43 procent män. 
Andelen kvinnor har ökat sedan mitten av 1990-
talet, läsåret 1993/94 var andelen kvinnor 
50 procent. Lärartätheten i sfi, uttryckt som 
antal lärare (heltidsanställningar) per 100 elever, 
var 4,3 läsåret 2008/09. Lärartätheten har 
minskat över tid och var 5,5 läsåret 2000/01. 

Andelen lärare i sfi (omräknat till heltids-
anställningar) med högskoleutbildning med 
pedagogisk inriktning var läsåret 2009/10 
76 procent i sfi anordnad av kommuner och 
60 procent hos andra utbildningsanordnare. 
Jämfört med föregående läsår har andelen ökat 
både när det gäller kommuner och andra 
utbildningsanordnare. Liksom tidigare är 
andelen kvinnor med högskoleexamen med 
pedagogisk inriktning högre än motsvarande 
andel bland männen, 74 respektive 64 procent. 
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Diagram 6.5 Andel lärare (heltidsanställningar) med 
högskoleexamen med pedagogisk inriktning läsåren 
2007/08–2009/10 fördelade på anordnare 
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Av eleverna hade drygt 61 procent minst en 
tioårig utbildning sedan tidigare och 15 procent 
en utbildning på 7–9 år. Knappt 24 procent hade 
en utbildning som var sex år eller kortare och 
därmed som regel endast begränsade kunskaper i 
grundläggande ämnen. 

Sfi består av fyra kurser, A–D, fördelade på tre 
studievägar. Studievägarna är anpassade för olika 
studietakt och mål. Kortutbildade går studieväg 
1 medan högutbildade går studieväg 3. Av 
omkring 33 000 nybörjare läsåret 2006/07 har 
63 procent fått minst betyget Godkänt i sfi fram 
t.o.m. läsåret 2008/09. Av dessa hade 29 procent 
fått minst betyget Godkänt på den högsta nivån, 
dvs. studieväg 3, kurs D, vilket är en minskning 
sedan föregående läsår. Totalt 80 procent av de 
som började sin svenskundervisning på kurs D 
avslutade kursen med minst betyget Godkänt. 
Av de som började på kurs A hade 65 procent 
avslutat någon kurs med lägst betyget Godkänt, 
därav hade 9 procent uppnått målen för kurs D.  

Riktvärdet för undervisningens omfattning i 
tid är 525 timmar. Riktvärdet får överskridas 
eller underskridas beroende på hur mycket 
undervisning eleverna behöver för att uppnå de 
kunskapsmål som anges i kursplanen. Det 
genomsnittliga antalet elevtimmar för de elever 
som var nybörjare 2006/07 och som avlutat kurs 
D med godkänt resultat två år senare var 450 
timmar.  

Vidare visar Skolverkets statistik att det 
genomsnittliga antalet veckor mellan start- och 
slutdatum för elever som var nybörjare läsåret 
2006/07 och som avslutat kurs D med godkänt 
resultat två år senare var 57 veckor. För de elever 
som började sin utbildning på kurs A och som 
fått godkänt på kurs D var det genomsnittliga 
antalet veckor mellan start- och slutdatum 
83 och för de elever som började på D gick det i 

genomsnitt 19 veckor mellan start- och slut-
datum.  

Skolverket har under 2009 redovisat ett 
uppdrag att utarbeta IT-baserade nationella 
slutprov på alla studievägar inom sfi. Slutproven 
har utarbetats men IT-anpassningen har inte 
kunnat genomföras fullt ut på grund av tekniska 
svårigheter.  

Försöksverksamheten med prestationsbaserad 
stimulansersättning, s.k. sfi-bonus, inleddes den 
1 oktober 2009. Verksamheten innebär att 
nyanlända invandrare som fått lägst betyget 
Godkänt på viss kurs inom sfi inom tolv 
månader från kursstart kan få ett bidrag med 
högst 12 000 kronor. Avsikten har varit att 
stimulera sfi-eleverna att nå kursmålen snabbare 
och därmed förbättra sina möjligheter att få ett 
arbete. Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering (IFAU) har fått i uppdrag av 
regeringen att utvärdera försöksverksamheten. 
Verksamheten permanentades den 1 september 
2010 (prop. 2009/10:188, bet. 2009/10:AU12, 
rskr. 2009/10:277) och regleras i lagen 
(2010:538) om prestationsbaserad stimulans-
ersättning inom svenskundervisning för 
invandrare och förordningen (2010:1030) om 
prestationsbaserad stimulansersättning inom 
svenskundervisning för invandrare.  

Statens skolinspektion har gjort en fördjupad 
kvalitetsgranskning av sfi (rapport 2010:7). 
Granskningen i 25 kommuner visar att utbild-
ningen ofta är enhetligt utformad trots att den 
vänder sig till människor med olika bakgrund 
och förutsättningar. Det finns flera exempel på 
väl fungerande verksamheter, men också på 
områden som behöver stärkas för att höja 
kvaliteten inom sfi. De som deltar i sfi har skilda 
erfarenheter och mål och därför behöver utbild-
ningen i större utsträckning utformas efter 
individen. Möjligheten för deltagarna att påverka 
utbildningen behöver stärkas. Kommunerna 
behöver också bli bättre på att följa upp och 
utvärdera den sfi som bedrivs. För att 
kommunerna ska lyckas skapa en individ-
anpassad sfi krävs ofta ett nära samarbete mellan 
sfi, socialtjänst och Arbetsförmedlingen. 

Kontakttolkutbildning 

Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms 
universitet fördelar statsbidrag till utbildningar 
för tolkar i invandrar- och minoritetsspråk, s.k. 
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kontakttolkar. Utbildningarna bedrivs på folk-
högskola och i studieförbund.  

Utbildningarna vid folkhögskolor bedrivs 
som ettåriga sammanhållna grundutbildningar på 
halvtid eller som tvååriga distansutbildningar på 
kvartsfart. 

Knappt 16 miljoner kronor har anvisats för 
kontakttolkutbildningar 2009. Under 2009 har 
119 personer avslutat grundutbildningen med 
godkänt resultat inom totalt 19 språk. Sedan 
2006 har 324 personer fått utbildningsbevis från 
sammanhållen grundutbildning inom 29 språk. 
Utöver grundkursen har olika kompletterings- 
respektive fördjupningskurser genomförts, bl.a. i 
tolkning för och med barn.  

Totalt deltog 135 personer i preparandkurser 
inför auktorisation och 291 deltog i rättstolk-
ningskurser inför provet för speciell kompetens 
som rättstolk samt i olika slag av fördjupnings-
kurser i rättstolkning. 

6.2.5 Profilerade kurser, kulturprogram, 
studiecirklar och annan gruppverk-
samhet inom folkbildningen 

Syftena med statens stöd till folkbildningen 
framgår av förordningen (1991:977) om stats-
bidrag till folkbildningen. Verksamheten ska 
bidra till att stärka och utveckla demokratin, att 
göra det möjligt för kvinnor och män att påverka 
sin livssituation samt att skapa engagemang för 
att delta i samhällsutvecklingen. Folkbildningen 
ska vidare bidra till att utjämna utbildnings-
klyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån 
i samhället. Folkbildningen ska också bredda 
kulturintresset och öka delaktigheten i kultur-
livet. I stället för de prioriterade målgrupper som 
angavs 1998 valde riksdagen att 2006 i stället 
ange sju verksamhetsområden för folkbild-
ningen, vilka i särskilt hög grad utgör motiv för 
statens stöd (prop. 2005/06:192, bet. 
2005/06:KrU14, rskr. 2005/06:322). De priori-
terade områdena är den gemensamma värde-
grunden, det mångkulturella samhällets 
utmaningar, den demografiska utmaningen, det 
livslånga lärandet, kulturen, tillgängligheten och 
möjligheterna för personer med funktions-
nedsättningar samt folkhälsa, hållbar utveckling 
och global rättvisa. Folkbildningen ska själv 
identifiera relevanta målgrupper.  

För hela folkbildningen anvisade riksdagen 
3 166 miljoner kronor 2009, en ökning med 

59 miljoner kronor jämfört med 2008. Indika-
torer för att mäta hur väl statens syften uppnåtts 
är bl.a. tillgång, tillgänglighet, antal deltagare och 
deltagarnas upplevelse av måluppfyllelse. Folk-
bildningen har genomfört ett stort antal kurser, 
studiecirklar och kulturevenemang under 2009. 
Deltagarna i såväl folkhögskole- som studie-
förbundsverksamhet var i stor utsträckning 
nöjda med sin kurs eller studiecirkel. Under 
2009 slutfördes en deltagarundersökning med 
inriktning på studieförbunden. Under 2010 
genomförs en undersökning riktad mot folkhög-
skolans deltagare.  

Folkbildningsrådet, som bl.a. utformar 
gemensamma utgångspunkter och stöder folk-
högskolor och studieförbund i kvalitetsarbetet, 
har under 2007–2009 systematiskt arbetat med 
åtgärder för att öka kvaliteten i folkbildningen. I 
rapporten Nationell redovisning av folkbild-
ningens kvalitetsarbete 2009 redovisar Folkbild-
ningsrådet en sammanställning av kvalitets-
arbetet under den aktuella perioden. Denna 
rapport överlämnades till regeringen i början av 
2010. Av totalt 148 folkhögskolor bedömer 
Folkbildningsrådet att ungefär 112 har ett 
systematiskt kvalitetsarbete och att 30 har ett väl 
utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. Sju folk-
högskolor har brister i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Folkbildningsrådet ser positivt 
på att folkhögskolorna har utvecklat formerna 
för planering och uppföljning samt att statens 
syften och verksamhetsområden är mer synliga i 
kvalitetsarbetet. Samtidigt redovisar Folkbild-
ningsrådet att utvärderingen av verksamheten 
och dess resultat är bristfälligt beskrivna och 
kvarstår som ett utvecklingsområde från redo-
visningstillfället 2007. I fråga om studie-
förbunden bedömer Folkbildningsrådet att 
samtliga nio arbetar systematiskt med kvalitets-
arbetet, men att två har brister i sitt arbete. För 
att studieförbunden ska kunna öka kvaliteten 
föreslår Folkbildningsrådet ett ökat deltagar-
inflytande, former för uppföljning och utvär-
dering och hur de kopplas till verksamhetens mål 
samt åtgärder till följd av kvalitetsarbetet. 

Folkhögskolorna 

Under 2009 fördelades 1 540 miljoner kronor av 
statsbidraget till verksamhet vid folkhög-
skolorna. De korta kurserna, dvs. kurser kortare 
än två veckor, samlade under vårterminen 2009 
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drygt 68 000 deltagare. Fler kvinnor än män 
deltog i de korta kurserna. Antalet deltagare i de 
långa kurserna var i snitt 28 650 per termin ca 
1 750 fler än föregående år. Både på allmänna 
och särskilda kurser har antalet deltagare ökat. I 
genomsnitt 12 550 personer per termin deltog i 
allmänna kurser under 2009. Det är en ökning 
med 450 deltagare jämfört med 2008. Bland de 
särskilda kurserna var det estetiska området samt 
information och media dominerande med 
39 procent av antalet deltagarveckor. Störst del-
tagarantal för ett enskilt ämne hade kurserna i 
musik med 1 990 deltagare under höstterminen. 
Drygt hälften av deltagarna i långa kurser 
(allmänna och särskilda) 2009 var under 25 år, 
vilket är en ökning med drygt 1 procentenhet 
jämfört med föregående år. Av deltagarna i 
särskilda kurser var ca 9 procent över 60 år, 
vilket är i stort sett oförändrat jämfört med 
föregående år. Folkhögskolorna arrangerade 
sammantaget närmare 2 700 kulturprogram 
under 2009. Antalet deltagare var drygt 247 000, 
av vilka 42 procent var män och 58 procent 
kvinnor. 

Studieförbunden 

Totalt fördelade Folkbildningsrådet 
1 590 miljoner kronor till studieförbundens 
verksamhet 2009. De nio studieförbunden 
arrangerade 2009 drygt 281 000 studiecirklar 
med sammanlagt 1,9 miljoner gruppdeltagare, 
varav 57 procent kvinnor och 43 procent män.  

Vissa personer deltar i mer än en studiecirkel 
varje år, men antalet enskilda personer var 
717 105. Studieförbundens cirkelverksamhet 
räknad i antal genomförda studiecirklar ökade 
med 2 procentenheter jämfört med 2008 och 
antalet deltagare sjönk med 1 procentenhet. 
Närmare 311 000 kulturprogram genomfördes 
med drygt 17 miljoner deltagare. Antalet 
arrangemang i form av annan folkbildnings-
verksamhet, bl.a. avseende att utveckla ny 
verksamhet, nå nya målgrupper eller låta 
deltagare prova på en viss verksamhet, ökade 
med 5 procentenheter och antalet studietimmar 
med 14 procentenheter. Inom studieförbunden 
omfattade 2009 det estetiska ämnesområdet 
konst, musik och media 61 procent av den totala 
studiecirkelverksamheten räknad i antal studie-
timmar. Humaniora, språk och historia stod för 
knappt 14 procent av studietimmarna och 

samhälls- och beteendevetenskap för nära 
6 procent. Ämnesområdet personliga tjänster, 
som bl.a. rymmer friskvård, turism, matlagning, 
konsumentkunskap m.m. samt lantbruk, träd-
gård, skog och fiske var andra ämnesområden 
med stort deltagande. 

 
Tabell 6.5 Fördelning av statsbidrag till de nio 
studieförbunden 2007–2009 (kr) 

Studieförbund 2007 2008 2009 

Arbetarnas bildnings- 

förbund 

470 013 700 469 614 200 465 305 200 

Studieförbundet Bilda 95 509 300 94 221 300 101 378 900 

Folkuniversitetet 104 521 900 105 898 300 108 894 800 

Studieförbundet Ibn 
Rushd 

3 000 000* 9 750 000 9 910 000 

Studieförbundet 
Medborgarskolan 

113 205 800 116 058 400 119 760 300 

Nykterhetsrörelsens 
Bildningsverksamhet 

91 723 400 93 769 500 97 675 000 

Sensus Studieförbund 165 196 600 163 950 100 167 988 300 

Studiefrämjandet 195 825 800 197 725 000 207 683 800 

Studieförbundet 
Vuxenskolan 

309 207 500 310 735 200 309 053 700 

Summa 1 548 204 000 1 561 722 000 1 587 650 000 

Källa: Folkbildningsrådet 

 
Invandrare och personer med funktions-

nedsättning är särskilt uppmärksammade i 
studieförbundens verksamhet. Andelen 
invandrare utgjorde 14 procent av deltagarna, 
medan personer med funktionsnedsättning 
svarade för 8 procent och arbetslösa för 0,2 
procent. Av det totala antalet studie-
cirkeldeltagare 2009 var 17 procent 24 år eller 
yngre medan 33 procent var över 65 år. Del-
tagare över 65 år var överrepresenterade i för-
hållande till befolkningen som helhet medan det 
omvända gällde för personer mellan 25–44 år. 

6.2.6 Stöd till personer med 
funktionsnedsättning 

Utbildningsformen vuxenutbildning för utveck-
lingsstörda samt specialpedagogiskt stöd ska ge 
möjlighet till lärande, delaktighet och gemenskap 
för personer med funktionsnedsättning. 

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 

Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) 
syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning 
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kunskaper och färdigheter motsvarande dem 
som barn och ungdomar kan få i den 
obligatoriska särskolan och på nationella eller 
specialutformade program i gymnasiesärskolan. 
Inom särvux får också yrkeskurser anordnas. 

Särvux finansieras av kommunerna. Den totala 
kommunala kostnaden för särvux 2009 uppgick 
till 205 miljoner kronor, vilket är en ökning med 
12 miljoner kronor jämfört med 2008. Kost-
naden per elev har ökat och uppgick 2009 till 
39 400 kronor. 

Totalt studerade 4 868 personer i särvux 2009, 
ett i det närmaste oförändrat antal jämfört med 
föregående år. Av deltagarna var 49 procent 
kvinnor och 51 procent män. Könsfördelningen  
på träningsskolenivå skiljde sig något från de 
övriga nivåerna. Av deltagarna var 44 procent 
kvinnor och 56 procent är män. 

 
Diagram 6.6 Antal studerande i särvux 2009 
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Källa: Statens skolverk  
Antalet deltagare per undervisningsgrupp 2009 
varierade kraftigt men det genomsnittliga antalet 
var 3 vilket var ett i det närmaste oförändrat 
antal sedan föregående år. Medelåldern i särvux 
var 37 år.  

Antalet tjänstgörande lärare var, omräknat till 
heltidsanställningar, 279 läsåret 2009/10. Av 
dessa hade 89 procent högskoleexamen med 
pedagogisk inriktning, vilket är en liten ökning 
jämfört med föregående läsår. 

Skolverket påpekar i sin lägesbedömning 2009 
att kostnaderna för bl.a. studie och yrkes-
vägledning har minskat för särvux under senare 
tid. Vissa kommuner erbjuder dock yrkes-
inriktade kurser, eller utformar modeller för att 
bedöma arbetsförmågan, vilket kan öppna vägar 
in i arbetslivet. I avsnitt 5.2.2 redovisas de 
insatser som Skolverket genomfört, på uppdrag 
av regeringen, rörande kunskapsbedömning i 
särskolan och särvux. Som framgått av avsnitt 
4.1.6 har regeringen den 10 september 2009 

beslutat om att en särskild utredare ska föreslå 
en framtida utformning av gymnasiesärskolan 
och dess konsekvenser för särvux på gymnasial 
nivå (dir. 2009:84). 

Specialpedagogiskt stöd 

Kostnader för nödvändiga anpassningsåtgärder 
för personer med funktionsnedsättning ska 
finansieras inom ramen för den befintliga 
verksamheten. Vuxenstuderande med funktions-
nedsättning kan dock få särskilt stöd för att 
kunna studera på samma villkor som andra.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ge 
specialpedagogiskt stöd till bl.a. huvudmännen 
för det offentliga skolväsendet. Myndigheten ska 
också främja och informera om tillgången till 
anpassade läromedel för barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsnedsättning. I den utsträck-
ning behoven inte kan tillgodoses på den 
kommersiella marknaden får myndigheten på 
egen hand utveckla, anpassa, framställa och 
distribuera sådana läromedel. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten redo-
visar att efterfrågan på rådgivningsinsatser inom 
vuxenutbildningen inte är så omfattande. Det är 
fortsatt svårt att nå utbildningsanordnare och 
studerande. Vuxna personer med funktions-
nedsättning väljer ofta andra utbildningsformer 
som t.ex. folkhögskola. Merparten av insatserna 
har rört studerande med medicinsk respektive 
psykisk funktionsnedsättning. 

Statsbidrag kan i vissa fall lämnas av Special-
pedagogiska skolmyndigheten för studier inom 
särvux. Statsbidrag lämnades under 2009 för 
studier till 180 personer, av vilka ca 40 procent 
var kvinnor medan 60 procent var män. 

Teckenspråksutbildning 

Landstingen erbjuder en introduktionsutbild-
ning i teckenspråk för hörande föräldrar till döva 
barn. Därefter kan föräldrarna delta i tecken-
språksutbildning för föräldrar till barn som för 
kommunikation är beroende av teckenspråk 
(TUFF). Av anvisade medel 2009 användes 
drygt 12,5 miljoner kronor för denna verk-
samhet vilket är en ökning jämfört med 2008.  

Utbildningen genomfördes i huvudsak vid 
folkhögskolor på uppdrag av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Under 2009 deltog 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 16  

115 

408 personer i TUFF. Av deltagarna var 
60 procent kvinnor och 40 procent män. Ersätt-
ning för deltagande i TUFF behandlas under 
utgiftsområde 15 Studiestöd, avsnitt 3.5.2. 

6.3 Analys och slutsatser 

Reell tillgång till utbildning är av avgörande 
betydelse för att minska risken för enskilda att 
ställas utanför arbetsmarknaden särskilt under en 
försvagad konjunktur och för att de ska kunna 
ställa om för nya krav i arbetslivet. Vidare är 
tillgången på utbildning avgörande för att på 
både kort och lång sikt säkra kompetens-
försörjning för näringslivet och därmed stärka 
konkurrenskraften regionalt och nationellt. 
Dessutom är ungdomskullarna som nu lämnar 
gymnasieskolan stora. Därför har regeringen 
gjort kraftfulla satsningar för att öka antalet 
yrkesutbildningar och därmed göra det möjligt 
för fler att återvända till arbetsmarknaden med 
ny eller förstärkt kompetens. Besluten enligt 
budgetpropositionen för 2009 (prop. 
2008/09:1), propositionen Åtgärder för jobb och 
omställning (prop. 2008/09:97) och 2009 års 
proposition om vårtilläggsbudget (prop. 
2008/09:99) innebar att det tillfördes totalt 
nästan 800 miljoner kronor inklusive studiestöd 
till yrkesinriktad utbildning under 2009. Det 
motsvarar kostnader för 5 600 årsplatser i 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkes-
vux) och 1 500 årsplatser i yrkeshögskolan. 
Kommunernas ansökningar till Statens skolverk 
om att få anordna yrkesvux överskred kraftigt de 
tilldelade medlen. Intresset för utbildningar 
inom ramen för yrkeshögskolan översteg också 
vida tilldelade medel. Det visar att det finns ett 
behov av utbildningsplatser. Därför aviserade 
regeringen i budgetpropositionen för 2010 
(prop. 2009/10:1) ytterligare satsningar på 
yrkesutbildningar under perioden 2010–2011 
motsvarande 10 000 årsplatser per år inom 
yrkesvux och 1 500 respektive 3 000 årsplatser 
inom yrkeshögskolan. Ett stort antal yrkes-
utbildningar har startat under 2009 och 2010. 
Bedömningen är att behovet i hög grad kvarstår 
även inför 2011, inte minst för att den enskilde 
ska kunna ställa om för ett förändrat yrkesliv 
genom att skaffa sig nya kunskaper och kompe-
tenser. 

6.3.1 Fortsatt utveckling, nationell 
styrning och en infrastruktur för 
lärande 

Regeringen kan konstatera att den utveckling av 
vuxenutbildningen som innebär en ökad sam-
verkan med verksamheter tillhörande andra 
politikområden är i linje med det mål och den 
strategi som riksdagen beslutat om avseende den 
offentligt finansierade vuxenutbildningen.  

I ljuset av den ekonomiska krisen har behovet 
av samordning på regional och nationell nivå när 
det gäller regionalt tillväxtarbete samt arbets-
marknads- och utbildningsinsatser blivit särskilt 
tydligt. Detta har bl.a. framkommit i de av 
regeringen utsedda regionala samordnarnas 
arbete avseende varsel och i de rapporter de 
lämnat till regeringen. På kort sikt är sam-
ordnade åtgärder inom arbetsmarknads- och 
utbildningsområdet viktiga för hur Sverige 
kommer att klara sig ur krisen. Även i ett 
långsiktigt perspektiv kommer kompetensför-
sörjning att vara en stor utmaning såväl ur det 
nationella perspektivet som utifrån ett regionalt 
och lokalt perspektiv. Regeringen anser att sam-
ordningen inom kompetensförsörjningsområdet 
behöver stärkas. Möjligheten att läsa på distans 
och i andra flexibla former innebär en ökad 
individanpassning. 

I samarbete och i samverkan mellan verk-
samheter inom utbildningsområdet och verk-
samheter tillhörande andra politikområden utgör 
lärcentra viktiga arenor. Kommunerna har i upp-
gift att medverka till att en infrastruktur som 
stöder den vuxnes behov av utbildning och 
kompetensutveckling på olika nivåer och med 
olika syften utvecklas. Med infrastruktur för 
vuxenutbildning avses alla de insatser som sam-
hället, den enskilde, arbetslivet och olika orga-
nisationer gemensamt står för i syfte att skapa 
goda förutsättningar för den vuxne att delta i ett 
livslångt lärande. Samverkan avseende koord-
inering av resurser för det livslånga lärandet för 
att få en god måluppfyllelse är i starkt fokus även 
på EU-nivå, inte minst med anledning av den 
ekonomiska krisen. 

En mångfald av utbildningsanordnare är enligt 
regeringens mening en viktig förutsättning för 
att den enskilde ska kunna erbjudas den 
utbildning han eller hon efterfrågar. Införandet 
av en utvidgad betygsrätt är en viktig kompo-
nent i detta sammanhang, bl.a. för att öka rätts-
säkerheten och motverka återvändsgränder i 
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utbildningssystemet. Om man som deltagare i 
en organiserad utbildning når de mål som anges i 
nationella kursplaner eller motsvarande ska 
betyg kunna utfärdas oavsett var och hur målen 
nås. Allt lärande ska vara lika mycket värt. 

Regeringens ståndpunkt är att den påbörjade 
utvecklingen av huvudmännens samråd och sam-
arbete med såväl företrädare för andra politik-
områden som med det omgivande samhället är 
utomordentligt viktig. En sådan samverkan 
skapar goda förutsättningar för att den enskilde 
genom information och vägledning ges underlag 
för hans eller hennes initiativ och ställnings-
taganden avseende studier. Den enskildes eget 
initiativ är fortfarande den viktigaste utgångs-
punkten. Även om den positiva utvecklingen av 
vuxenutbildningen har fortgått kvarstår enligt 
regeringens bedömning vissa problem. Ett 
sådant är den mycket höga andelen studerande 
som avbryter sin utbildning. Både Statens skol-
verk och Statens skolinspektion lyfter fram 
behovet av utveckling av såväl uppföljning av 
resultat som utvärdering på lokal nivå. Skol-
verket har i sin lägesbedömning 2009 på nytt 
betonat vikten och behovet av att kommunerna 
utvärderar och analyserar verksamheten inom 
kommunal vuxenutbildning (komvux) och 
svenskundervisning för invandrare med avseende 
på studieavbrotten för att minska dessa. Enligt 
regeringens bedömning bör den höga avbrotts-
frekvensen belysas mer ingående på lokal nivå. 
En hög avbrottsfrekvens kan innebära att resurs-
erna inte alltid används på rätt sätt.  

Skolverket uppmanar vidare skolhuvud-
männen att bättre följa upp och utvärdera den 
verksamhet som bedrivs på entreprenad. 
Skolverket avser att följa utvecklingen beträff-
ande validering och studier som bedrivs i flexibla 
former. Regeringen anser att tillsynen, uppfölj-
ningen och utvärderingsarbetet måste utvecklas 
ytterligare på såväl lokal som nationell myndig-
hetsnivå, dels i omfattning och dels så att alla de 
utbildnings- och skolformer som ingår i det 
offentliga utbildningsväsendet avseende vuxna i 
större utsträckning omfattas. Av bl.a. denna 
anledning har Skolverket redovisat ett uppdrag 
om inrättande av en nationell databas inom den 
del av vuxenutbildningsområdet som 
kommunerna har ansvar för. Skolinspektionen 
har en viktig uppgift att bl.a. granska om utbild-
ningarna med kommunala huvudmän och det 
sätt på vilket de bedrivs har sin utgångspunkt i 
en analys av målgruppernas behov. Den sneda 

könsfördelningen i komvux bör ytterligare 
uppmärksammas och analyseras även på lokal 
nivå. Sammantaget är allt detta viktigt för att 
kvaliteten och effektiviteten inom utbildningen 
och därmed en ökad måluppfyllelse ska säker-
ställas.  

Som ett resultat av ett utökat samarbete 
mellan bl.a. näringslivet, vuxenutbildningen och 
annan offentlig verksamhet bör arbetsplats-
förlagda utbildningar i lärlingsliknande former 
samt möjligheter till validering förekomma i 
större utsträckning. Regeringens bedömning är 
att en strategisk och kontinuerlig samverkan bör 
öka möjligheten för den enskilde att få ett arbete 
och att en sådan samverkan bör ske i större 
utsträckning. Genom att individen kan ställa om 
till en ny yrkesinriktning får arbetslivet tillgång 
till efterfrågad kompetens även sett i ett längre 
perspektiv.  

Viktiga inslag i vuxenutbildningen sett i per-
spektivet av ett livslångt lärande är vägledning 
och validering. Vägledning är en fundamental 
utgångspunkt för att den enskilde ska kunna få 
just den kompetensutveckling hon eller han 
eftersträvar samt för att huvudmannen ska 
kunna få underlag för vilka utbildningar som bör 
erbjudas och genomföras. En utvecklad väg-
ledning bör också ge ett gott underlag så att 
avsatta resurser används på ett optimalt sätt. 
Vägledning utgör också ofta det första inslaget i 
en valideringsprocess. Skolverket redovisar i sin 
lägesbedömning 2009 att tillgången till väg-
ledning varierar mycket kraftigt mellan 
kommunerna. En ökad mångfald av kurser och 
anordnare ställer ökade krav på en oberoende 
vägledning för vuxna. Regeringens syn på vikten 
av såväl väglednings- som valideringsfrågorna 
framgår tydligt av den nya skollagen. En fortsatt 
utveckling av kommunernas vägledning och 
validering är önskvärd om verksamheten ska 
uppnå nationellt fastställda mål och ambitioner. 

6.3.2 Behörighetsgivande utbildningar 

Regeringen bedömer att vuxenutbildningen 
håller på att utvecklas mot en mer kvalitativ 
utbildning som är bättre anpassad till arbets-
marknadens och individens behov. Regeringens 
satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxen-
utbildning (yrkesvux) bidrar till att höja 
kvaliteten på vuxenutbildningen och ger utbild-
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ningen en tydligare inriktning mot yrkeskun-
skaper som leder till arbete.  

Yrkesvux är en utbildningsform som i högre 
grad än annan kommunal vuxenutbildning 
(komvux) är yrkesinriktad och anpassad efter 
arbetsmarknadens behov. Fler platser kommer 
att bidra till att hjälpa arbetslösa personer till nya 
jobb. För 2010 hart 2 518 miljoner kronor 
satsats för inrättande av 23 800 årsplatser inom 
yrkesvux.  

Kommunernas anpassning av vuxenutbild-
ningen efter individers behov och förutsätt-
ningar fortskrider. Detta kommer till uttryck 
bl.a. genom ett större mått av individuellt 
anpassad utbildning och en flexibel studietakt. 
En ökad samverkan mellan kommunerna gör 
också att kursutbudet ökar för eleverna. Det 
förekommer dock brister i kommunernas upp-
följning av vuxenutbildningen. Även den 
nationella uppföljningen och det nationella 
stödet för kommunernas uppföljning behöver 
förbättras. Uppföljning av god kvalitet är av vikt 
för att utbildningen bättre ska kunna anpassas 
efter de behov som finns och för att det ska vara 
möjligt att se vad utbildningen leder till för de 
som deltar i den. I syfte att förbättra upp-
följningen har regeringen i Statens skolverks 
regleringsbrev för 2010 gett verket i uppdrag 
särskilt stödja kommunerna i arbetet med upp-
följning och behovsanalyser. 

Den gymnasiala vuxenutbildningen kommer i 
framtiden att bli viktig som en möjlig utbild-
ningsväg för de elever som genomgått yrkes-
program i gymnasieskolan men som sedan vill 
skaffa behörighet att läsa på högskola. Detta då 
elever på gymnasieskolans yrkesprogram fr.o.m. 
hösten 2011 inte kommer att behöva läsa alla de 
kurser som ger grundläggande behörighet till 
högskolestudier. 

Tillgänglighet och inriktning  

Omfattningen av komvux har ökat något under 
2009 efter att ha minskat betydligt i omfattning 
sedan slutet av 1990-talet. Orsaker till att den 
kommunala vuxenutbildningen fram till 2009 
minskade i omfattning var det förbättrade 
arbetsmarknadsläget under andra halvan av 2000-
talets första decennium som innebar att efter-
frågan på utbildningen minskade. Minskningen i 
gymnasial vuxenutbildning mellan läsåren 
2005/06 och 2007/08 kan också bero på att det 

riktade statsbidraget till vuxenutbildningen på ca 
1,8 miljarder kronor togs bort samtidigt som det 
generella statsbidraget till kommunsektorn till-
fördes 1,2 miljarder kronor. I det sammanhanget 
kan kommunerna ha valt att i stället använda det 
generella statsbidraget för annan verksamhet än 
vuxenutbildning. Skolverket samlar bl.a. in och 
analyserar statistik om volymen av yrkesvux. 
Resultaten för 2010 kommer att kunna presen-
teras under 2011.  

Tillgång till god utbildning 

De uppföljningar och utvärderingar som 
genomförts av folkhögskolor och studieförbund, 
ofta med stöd av Folkbildningsrådet, visar 
liksom Folkbildningsrådets nationella uppfölj-
ningar och utvärderingar att folkbildningens 
verksamhet i allt väsentligt håller en hög kvalitet. 
Folkbildningens aktörer når viktiga målgrupper 
och upprätthåller en god geografisk täckning. 
Folkbildningsrådet har i rapporten Nationell 
redovisning av folkbildningens kvalitetsarbete 
2009 konstaterat att folkhögskolorna och studie-
förbunden har utvecklat och förstärkt sitt 
kvalitetsarbete sedan föregående redovisnings-
tillfället 2007 (U2010/1200/SV). 

Under Folkbildningsrådets ledning pågår 
sedan några år ett omfattande arbete med en 
nationell kvalitetsredovisning som bl.a. inne-
fattar att ta fram olika kvalitativa kriterier för 
folkhögskolor och studieförbund. Folk-
bildningsrådet har under våren 2010 lämnat en 
rapport där rådet sammanfattar det arbete som 
hittills utförts och beskriver strategin för de 
kommande åren. Sammantaget leder insatserna 
inom folkbildningen avseende utarbetandet och 
förankrandet av gemensamma ramar för 
kvalitetsarbetet till bättre möjligheter att bedöma 
enskilda verksamheter liksom att göra jäm-
förelser mellan dem. 

Över en tredjedel av all utbildning inom kom-
vux är upphandlad och drivs på entreprenad av 
andra utbildningsanordnare än kommuner och 
landsting. Vissa kommuner driver ingen 
kommunal vuxenutbildning alls i egen regi. 
Regeringen bedömer att dagens möjligheter att 
lägga ut utbildning på entreprenad ger fler ut-
bildningar av hög kvalitet och större valbarhet 
för den enskilde. För att underlätta för 
studerande, kommuner och andra utbildnings-
anordnare än kommuner och landsting har 
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regeringen beslutat om en förordning enligt 
vilken även övriga utbildningsanordnare inom 
bl.a. komvux kan ansöka om att få sätta betyg, 
anordna prövning samt utfärda betyg och intyg 
enligt bestämmelser som gäller för det offentliga 
skolväsendet, s.k. betygsrätt.  

Många kommuner samarbetar med andra 
kommuner för att genomföra sin vuxenutbild-
ning. Samverkan förekommer även lokalt och 
regionalt med instanser som Arbetsförmed-
lingen och näringslivet. Regeringen anser att 
kommunernas ökande samarbete med andra 
kommuner och andra aktörer är till gagn för 
kvaliteten på vuxenutbildningen och ger ett 
större utbildningsutbud. Samarbete med 
näringsliv och Arbetsförmedlingen gör att 
kommunerna i högre grad kan erbjuda utbild-
ningar som motsvarar de behov som finns på 
arbetsmarknaden.  

Regeringens slutsats är att utvecklingen varit 
positiv men att mer behöver göras för att främja 
att en mångfald av utbildningar av hög kvalitet 
som utgår från den enskildes behov och önske-
mål anordnas. Det återstår mycket arbete för 
kommunerna när det gäller att nå ut till alla i 
behov av vuxenutbildning. Att andelen män i 
förhållande till kvinnor i vuxenutbildningen fort-
farande är mycket låg, trots att män har lika stort 
behov av vuxenutbildning som kvinnor, visar att 
kommunerna fortfarande inte når ut till alla.  

6.3.3 Eftergymnasial yrkesutbildning 

För att säkra kvaliteten i de eftergymnasiala 
yrkesutbildningarna som inte utgör högskole-
utbildningar bildades den 1 juli 2009 Myndig-
heten för yrkeshögskolan. Genom att renodla 
regelverket för de eftergymnasiala yrkesutbild-
ningarna skapas tydlighet och transparens för 
såväl studerande som anordnare av yrkesutbild-
ning. Regelverket är vidare utformat på ett 
sådant sätt att det möjliggör flexibilitet avseende 
vilka utbildningar som ska genomföras, var de 
ska bedrivas och under vilken tidsperiod. 
Utgångspunkten ska vara utbildningens kopp-
ling till arbetsmarknadens behov.  

Det är fler sökande per utbildningsplats än 
tidigare år på yrkesutbildningarna vilket visar att 
det finns en efterfrågan på eftergymnasiala 
yrkesutbildningar, men det är också en effekt av 
lågkonjunkturen. För att mildra effekterna av 
arbetslösheten har antalet platser i yrkes-

högskolan utökats. För 2009 har medel avsatts 
motsvarande 1 500 årsplatser och för 2010 
motsvarande 4 750 årsplatser. Andelen 
studerande som fått ett arbete eller startat ett 
eget företag efter avslutad utbildning har 
emellertid minskat med ca 10 procentenheter 
från 90 till 80 procent 2009. Detta kan förklaras 
av konjunkturnedgången under detta år. 
Resultaten är dock fortfarande mycket goda och 
visar på att yrkesutbildningarna i yrkeshögskolan 
håller god kvalitet och svarar mot arbetslivets 
behov av utbildad arbetskraft. Särskilt positivt är 
att en hög andel av de studerande, nio av tio som 
fått arbete, har ett arbete inom samma område 
som den utbildning de genomgått. 

Det är viktigt att Myndigheten för yrkes-
högskolan fortsätter att utveckla lärlingsutbild-
ningen enligt förordningen (2008:48) om 
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till 
vissa hantverksyrken inom ramen för 
yrkeshögskolan eftersom myndigheten ska verka 
för att behoven av eftergymnasial yrkes-
utbildning tillgodoses. Lärlingsutbildningar har 
betydelse för att bevara viktig hantverkskunskap 
inom många områden. Samtidigt ska utgångs-
punkten även inom detta område vara att 
utbildningarna faktiskt kan leda till arbete. 

Det stora antalet ansökningar från utbild-
ningsanordnare som Myndigheten för yrkes-
högskolan behandlat under 2009 visar också att 
intresset för att bedriva yrkesutbildningar på 
eftergymnasial nivå ökar. För att kunna fatta 
välgrundade beslut om vilka utbildningar som 
ska ingå i yrkeshögskolan utgör analys och 
bedömning av arbetslivets kompetensbehov en 
central del av myndighetens uppgifter. Bransch-
organisationer, Arbetsförmedlingen och 
myndighetens inrättade arbetsmarknadsråd är 
viktiga aktörer i det arbetet. Genom deras sam-
verkan kan en stabil dimensionering inom varje 
utbildningsområde säkerställas. Utrymme för 
flexibilitet finns även genom att myndigheten 
också är uppmärksam på förändringar på arbets-
marknaden som föranleds av kraftiga konjunk-
tursvängningar. På det sättet kan behovet av 
specifika yrkesinriktningar fångas upp så att 
arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft kan 
mötas.  

Fortfarande är det stora könsskillnader mellan 
olika utbildningsområden när det gäller stud-
erande och det är ett mönster som inte har 
förändrats över tid. Myndigheten har beslutat att 
genomföra en studie som visar hur utbildnings-
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anordnarna arbetar med jämställdhetsfrågor. 
Detta kan påverka utbildningsanordnarnas syn 
på hur de kan främja otraditionella val av utbild-
ningar. En annan fråga som bör uppmärksammas 
av myndigheten är hur fler studerande med 
utländsk bakgrund kan få tillgång till yrkeshög-
skolans utbildningar. 

Tillsyn och kvalitetsgranskning är myndig-
hetens främsta verktyg för uppföljning och 
bedömning av utbildningarnas kvalitet vad gäller 
både resultat och genomförande. Myndigheten 
har startat upp ett arbete med att utveckla 
kvalitetskriterier och indikatorer vilka kommer 
att vara värdefulla instrument vid tillsyn och 
uppföljning.  

Eftergymnasial yrkesutbildning inom 
folkbildningen 

Folkhögskolorna genomför yrkesutbildning 
inom ramen för sin ordinarie verksamhet. Denna 
verksamhet är ett viktigt komplement till övrig 
eftergymnasial yrkesutbildning som samhället 
erbjuder. Sedan etableringen av yrkeshögskolan 
ges folkhögskolorna möjlighet att anordna sina 
yrkesutbildningar inom detta nya ramverk. De 
kan därmed ta del av den ökade kvalitets-
säkringen som införandet av yrkeshögskolan 
inneburit. 

6.3.4 Integration 

Svenskundervisning för invandrare 

Antalet elever i svenskundervisning för 
invandrare (sfi) har ökat flera år i rad och läsåret 
2008/09 var elevantalet det högsta någonsin. 
Trycket på utbildningssystemet antas bli fortsatt 
högt.  

Sambandet mellan elevernas tidigare utbild-
ningsbakgrund och resultatet i sfi är starkt. En 
kort tidigare utbildning kan göra det svårt att 
arbeta och verka i Sverige. För personer med 
funktionsnedsättning tycks särskilda undervis-
ningsgrupper ha betydelse för att de ska nå 
kunskapsmålen. Mot denna bakgrund kommer 
det även fortsättningsvis att ställas stora krav på 
sfi och grundläggande vuxenutbildning liksom 
på kommunernas etableringsinsatser i fråga om 
tillgänglighet, flexibilitet etc. Även inom grund-

läggande vuxenutbildning förväntas antalet stud-
erande öka till följd av det stora antalet 
nyanlända invandrare med kort tidigare utbild-
ning.  

Lärarnas kompetens har stor betydelse och 
lärarna i sfi har fortfarande möjlighet att fort-
bilda sig inom ramen för regeringens satsning på 
lärarlyftet. Den förstärkta nationella inspek-
tionen som genomförs av Statens skolinspektion 
har också betydelse genom att den ökar förut-
sättningarna för att utbildningarnas kvalitet 
säkerställs och förbättras.  

Riksdagen har under våren 2010 i enlighet 
med regeringens förslag beslutat att en folk-
högskola under vissa förutsättningar kan få 
genomföra utbildning som motsvarar sfi. Ett 
villkor är att folkhögskolan fått rätt att sätta 
betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och 
intyg (prop. 2009/10:68, bet. 2009/10:UbU14, 
rskr. 2009/10:215). De nya bestämmelserna i 
skollagen (1985:1100) trädde i kraft den 28 juni 
2010.  

Statens skolverks uppdrag att utarbeta IT-
baserade nationella slutprov för alla utbildnings-
vägar inom sfi kunde inte genomföras fullt ut 
bl.a. på grund av tekniska svårigheter. Under 
2010 har det därför varit möjligt för 
kommunerna att själva välja provformat, dvs. 
pappers- eller IT-baserade prov. Regeringen har 
för avsikt att ändra uppdraget till att avse en 
begränsad studie i några kommuner, vilket med-
för att pappersprov måste kunna användas 
parallellt i andra kommuner.  

Kontakttolkar 

Regeringen gav 2007 Tolk- och översättar-
institutet i uppdrag att utveckla kontakttolk-
utbildningen till en sammanhållen grundut-
bildning som, om den bedrivs på halvtid, 
omfattar två terminer.  

Genom att förkunskapskrav och nationella 
prov har införts har kvaliteten på utbildningen 
ökat. Söktrycket till utbildningarna har varit 
stort under 2009. Institutet bör även under 2011 
få bidrag för särskilda utbildningssatsningar på 
preparandkurser inför auktorisation och kurser i 
rättstolkning för auktoriserade tolkar. 
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6.3.5 Profilerade kurser, studiecirklar och 
annan gruppverksamhet inom 
folkbildningen 

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga 
aktörer inom det livslånga lärandet. Genom 
folkbildningens mångfacetterade verksamhet 
bereds många unga och vuxna en chans till höjd 
utbildnings- och bildningsnivå, personlig utveck-
ling, en meningsfull fritid och ett ökat engage-
mang i samhällsutvecklingen och kulturlivet. 
Folkbildningsrådets resultatredovisning ger 
också vid handen att det pågår ett aktivt arbete 
med att utveckla verksamheten och nå ut till nya 
grupper. Till folkbildningens mest angelägna 
uppgifter framöver hör att på alla nivåer fortsätta 
det systematiska uppföljnings- och utvärderings-
arbetet. 

6.3.6 Stöd till personer med 
funktionsnedsättning 

Av tillgänglig statistik framgår inte om efter-
frågan på vuxenutbildning för utvecklingsstörda 
överstiger antalet tillgängliga platser. Övrigt stöd 
till personer med funktionsnedsättning, t.ex. 
specialpedagogiskt stöd, bedöms även fortsätt-
ningsvis behövas i motsvarande omfattning som 
2009. 

Folkbildningen är fortfarande en viktig aktör i 
arbetet med att nå personer med funktions-
nedsättning. Deltagare med funktionsned-
sättning utgjorde 15 procent av deltagarna i folk-
högskolornas långa kurser. Därutöver var 
4 procent dyslektiker. Folkbildningsrådet 
konstaterar också att antalet deltagare med 
funktionsnedsättning varit mycket stabilt över 
åren. Folkbildningsrådet ger årligen ett förstärk-
ningsbidrag för insatser för deltagare med 
funktionsnedsättning och invandrare med brister 
i svenska språket. Resursförstärkningen ges till 
både folkhögskolor och studieförbund. Medlen 
kan användas till exempelvis pedagogiska mer-
kostnader och anpassning av läromedel. Under 
2009 uppgick bidraget till 340 miljoner kronor 
varav 151 miljoner kronor gick till folkhög-
skolor. Exempelvis har många folkhögskolor 
byggt upp en verksamhet anpassad till deltagare 
med en specifik funktionsnedsättning.  

I budgetpropositionen för 2010 (prop. 
2009/10:1) betonade regeringen att uppfölj-
ningen och utvärderingen måste ske mer fre-

kvent. För närvarande genomför Statistiska 
centralbyrån en enkätundersökning som vänder 
sig till tidigare folkhögskoledeltagare som har 
någon form funktionsnedsättning. Undersök-
ningen kommer att redovisas under 2010. Det 
statistiska materialet kan därmed utgöra grunden 
för en mer ingående analys av området under 
2011. 
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7 Universitet och högskolor 

7.1 Omfattning 

Området universitet och högskolor omfattar 
högskoleutbildning och forskning vid statliga 
universitet och högskolor, utom Sveriges lant-
bruksuniversitet, samt utbildning och forskning 
vid högskolor med enskild huvudman. Inom 
området finns anslag för universitet och 
högskolor, enskilda utbildningsanordnare, 
ersättning för klinisk utbildning och forskning 
samt anslag för Högskoleverket och Verket för 
högskoleservice.  

Nedan redovisas övergripande resultat för 
universitet och högskolor. För en mer detaljerad 
bild av högskolesektorn hänvisas till Högskole-
verkets årsrapport 2010 (2010:10 R) och Hög-
skoleverkets statistiska databas, den s.k. NU-
databasen. 

7.2 Övergripande om universitet och 
högskolor  

Det finns sammanlagt 52 universitet och hög-
skolor som ger akademisk utbildning i Sverige. 
Av dessa är 14 statliga universitet och 21 statliga 
högskolor. Därutöver finns det tre enskilda 
utbildningsanordnare, som har tillstånd att 
utfärda examina t.o.m. forskarnivå, nämligen 
Chalmers tekniska högskola AB, Högskolan i 
Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm. 
Det finns också tio enskilda utbildnings-
anordnare med tillstånd att utfärda examina på 
grundnivå och avancerad nivå och fyra 
utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda 
psykoterapeutexamen. 

De totala kostnaderna för verksamheten vid 
universitet och högskolor uppgick 2009 till 52,1 
miljarder kronor. De direkta statliga anslagen till 
universitet och högskolor uppgick under 2009 
till 34,8 miljarder kronor. Dessa har ökat med 2 
miljarder jämfört med föregående år. Utöver de 
direkta statsanslagen finansierar staten 
verksamhet vid universitet och högskolor med 
8,8 miljarder kronor via olika statliga myndig-
heter, framför allt genom forskningsråden. 
Sammantaget innebär detta att 81 procent av 
verksamheten vid universitet och högskolor är 
statligt finansierad.  

I förhållande till bruttonationalprodukten 
avsätter Sverige 1,6 procent till högskolesektorn. 
Genomsnittet för OECD är 1,5 procent.  

7.3 Sammanslagning av lärosäten 

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens 
förslag i budgetpropositionen för 2009 (prop. 
2008/09:1) att verksamheterna vid Växjö 
universitet och Högskolan i Kalmar skulle ingå i 
ett nytt universitet fr.o.m. den 1 januari 2010. 
Regeringens förslag baserades på en gemensam 
ansökan från de båda lärosätena inkommen i juni 
2008. För merkostnader med anledning av 
förberedelser för och genomförande av samman-
slagningen har riksdagen anvisat sammanlagt 80 
miljoner kronor för 2008–2010. 

En organisationskommitté (U 2008:11) 
tillsattes hösten 2008 för att enligt sitt direktiv 
(dir. 2008:146) ange förutsättningar och ramar 
för det nya universitetet, Linnéuniversitetet. 
Kommittén lämnade sin slutrapport den 30 mars 
2010 (dnr U2010/2105/UH). I enlighet med 
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direktivet har organisationskommittén lämnat 
ett förslag till utvärdering av processen.  

Av slutrapporten framgår att en viktig 
förutsättning för genomförandet av samman-
slagningen har varit att projektet vuxit fram 
lokalt och att ledningarna vid de båda lärosätena 
har drivit processen framåt. Vidare har 
sammanslagningens olika moment till största 
delen genomförts med arbetsinsatser från 
befintlig personal och med ett ledarskap som har 
utmärkts av kommunikation och lyhördhet.  

Linnéuniversitetet började sin verksamhet den 
1 januari 2010 och hade då 14 235 helårs-
studenter och ca 2 000 anställda.  

7.4 Kvalitet 

Under 2009 har det bedrivits ett omfattande 
utvecklingsarbete av det nationella kvalitets-
säkringssystemet för högre utbildning. I mars 
2009 gav regeringen Högskoleverket i uppdrag 
att lämna förslag på ett nytt system för 
kvalitetsutvärdering av utbildningar 
(U2009/1444/UH). Uppdraget genomfördes i 
nära samverkan med universitet och högskolor, 
Sveriges universitets- och högskoleförbund och 
Sveriges förenade studentkårer. Högskoleverket 
redovisade uppdraget den 15 september 2009 i 
rapporten Kvalitetsutvärdering för lärande – 
Högskoleverkets förslag till nya kvalitets-
utvärderingar för högskoleutbildningar 
(U2009/3620/UH). Regeringen överlämnade i 
mars 2010 propositionen Fokus på kunskap – 
kvalitet i den högre utbildningen 
(prop. 2009/10:139) till riksdagen som beslutade 
om den i juni 2010 (bet. 2009/10:UbU20, 
rskr. 2009/10:320). Det nya nationella systemet 
för kvalitetssäkring av högre utbildning består av 
kvalitetsutvärdering av utbildningar och 
prövning av examenstillstånd. Högskolverket 
ansvarar för att dessa utvärderingar och 
prövningar genomförs. Kvalitetsutvärdering av 
utbildningar bör främst avse bedömning av 
utbildningarnas resultat. Vidare ska resurser för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 
förutom på grundval av antal helårsstudenter och 
helårsprestationer, fördelas på grundval av 
kvalitetsutvärdering av utbildningars resultat. 
Det nya utvärderingssystemet kommer att tas i 
bruk under början av 2011 och resurstilldelning 
baserad på kvalitet påbörjas 2013. 

Parallellt med utvecklingsarbetet har Hög-
skoleverket under 2009 avslutat tidigare 
påbörjade kvalitetsgranskningar. Det tidigare 
kvalitetssäkringssystemet omfattade ämnes- och 
programutvärderingar, kvalitetsarbetsgransk-
ningar, prövningar av examenstillstånd, tema-
tiska studier och utmärkelsen framstående 
utbildningsmiljö.  

I det system för kvalitetsutvärdering av ämnen 
och program som Högskoleverket började 
tillämpa senare delen av 2007 granskades först 
utbildningarna översiktligt för att ge en nationell 
bild av ämnet eller utbildningen. Utifrån denna 
kunskap beslutade sedan verket att göra 
fördjupade granskningar av de ämnen eller 
program där kvaliteten bedömdes vara hotad 
eller där det fanns intressanta exempel från 
kvalitetssynpunkt. Sammanlagt presenterades 
under 2009 nationella bilder av 215 olika 
utbildningar. Totalt 182 fördjupade gransk-
ningar, som hade påbörjats under 2008, 
avslutades 2009. Dessa fördjupade granskningar 
innebar också en omprövning av examens-
tillstånd för de berörda utbildningarna. Det 
resulterade i att examenstillståndet ifrågasattes 
för 21 utbildningar på grundnivå och avancerad 
nivå, och för 26 utbildningar på forskarnivå. För 
dessa utbildningar ska lärosätet inom ett år 
redovisa till Högskoleverket vilka åtgärder som 
har vidtagits. Verket har även följt upp de 
utbildningar vars examenstillstånd ifrågasattes 
under 2008. Huvuddelen av dessa utbildningar 
var lärarutbildningar. Ingen av de ifrågasatta 
utbildningarna fick sitt examenstillstånd åter-
kallat. 

Därutöver har utbildningar som leder till 
socionomexamen vid 16 lärosäten utvärderats 
utifrån de kvalitetsaspekter som Högskoleverket 
generellt tillämpat vid tidigare nationella 
programutvärderingar. Sju lärosäten fick sitt 
examenstillstånd ifrågasatt och ska inom ett år 
redogöra för de åtgärder som har vidtagits. 

Under 2009 har Högskoleverket prövat 30 
ansökningar om examenstillstånd. Sju av dessa 
ärenden avsåg ansökningar från enskilda 
utbildningsanordnare, vilka hade remitterats till 
verket från regeringen. 

Även kvalitetsarbetet vid sex lärosäten har 
granskats under 2009. Vid ytterligare åtta 
lärosäten påbörjades kvalitetsarbetsgranskningar, 
vilka avslutades våren 2010. Samtliga lärosäten 
bedömdes ha ett godtagbart eller gott kvalitets-
arbete. 
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Två övriga utvärderingar har genomförts, dels 
utmärkelsen framstående utbildningsmiljö, dels 
en studie om förkunskaper och krav i högre 
utbildning. 

Tillsyn 

Högskoleverket har till uppgift att utöva tillsyn 
för att öka rättssäkerheten för allmänheten och 
för enskilda individer. I tillsynsverksamheten 
används tre arbetsmetoder: tillsynsbeslut, till-
synsbesök och tillsynsprojekt. Ett tillsynsbeslut 
kan t.ex. grunda sig på en anmälan från en 
enskild person eller på att verket på annat sätt 
fått kännedom om ett befarat missförhållande. 
Det kan också vara en uppföljning av ett tidigare 
tillsynsbeslut. Under 2009 fullföljdes 151 
tillsynsbeslut och uppföljningar jämfört med 141 
under 2008. Majoriteten av dessa var resultat av 
anmälningar från enskilda. En orsak till 
ökningen kan vara att Högskoleverket sedan 
hösten 2008 har infört en möjlighet för enskilda 
att göra tillsynsanmälningar via webbplatsen.  

Under 2009 sammanställde och analyserade 
verket de tillsynsbeslut som fattats 2005–2008 
efter anmälan från enskild person. Rapporten 
visar att studenter på grundnivå och avancerad 
nivå främst anmäler problem som rör tillgodo-
räknande och examination samtidigt som 
doktorander främst anmäler problem som rör 
handledning och antagning. Trots att 
sanktionsmöjligheter saknas, konstaterar verket i 
rapporten att kritiken ofta leder till att 
missförhållanden reds ut och rättas till. 

Högskoleverket genomför regelbundet till-
synsbesök vid universitet och högskolor. 
Resultaten dokumenteras i rapporter och följs 
upp efter minst ett år. Under 2009 genomfördes 
tre tillsynsbesök och fyra uppföljningar av 
tidigare tillsynsbesök. Verket tar även initiativ till 
fördjupade utredningar och seminarier i frågor 
som bedöms ha betydelse för studenternas 
rättssäkerhet och lärosätenas efterlevnad av 
regler. Under 2009 har fem tillsynsprojekt 
genomförts, bl.a. har en seminarieserie om 
plagiering genomförts samt en tidigare rapport 
om information och kontroll av högskole-
lärarnas bisysslor följts upp. 

 

7.5 Internationalisering 

Antalet utländska studenter som påbörjar 
studier vid svenska universitet och högskolor 
fortsätter att öka. Sedan läsåret 1999/2000 har 
antalet inresande studenter tredubblats och 
läsåret 2008/09 uppgick antalet till 36 600, av 
vilka 45 procent var kvinnor och 55 procent 
män. De utländska studenternas andel bland 
högskolenybörjare har ökat från 11 procent 
läsåret 1999/00 till 26 procent läsåret 2008/09. 
Totalt utgjorde de inresande studenterna nio 
procent av samtliga studenter i Sverige under 
2008/09.  

Av de utländska studenterna kom 23 700 till 
Sverige som fritt inresande studenter utanför 
utbytesprogram (s.k. free mover-studenter) och 
13 000 inom ramen för utbytesprogram. Bland 
de fritt inresande studenterna var 59 procent 
män och 41 procent kvinnor. Bland övriga 
studerande i Sverige är könsfördelningen den 
omvända med 38 procent män och 62 procent 
kvinnor. Bland de inresande inom ramen för 
utbytesprogram var könsfördelningen jämnare 
med 49 procent män och 51 procent kvinnor.  

Drygt en tredjedel av de fritt inresande 
studenterna läsåret 2008/09 kom från länder i 
Asien. Bland dessa kom flest från Kina och 
Pakistan. Jämfört med föregående läsår har 
antalet fritt inresande studenter ökat mycket 
från Iran, Bangladesh och Pakistan.  

 
Diagram 7.1 Antal in- och utresande studenter läsåren 
1998/99–2008/09 
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Källa: SCB/Högskoleverket 

 
Andelen fritt inresande studenter som 

studerar på program har varierat över tid men de 
senaste fem läsåren har andelen ökat. En 
anledning till ökningen är att antalet utbildningar 
som ges på engelska blivit allt fler, särskilt på 
avancerad nivå. Läsåret 2008/09 studerade  
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65 procent av de fritt inresande studenterna på 
program och 35 procent på fristående kurs. Av 
dem som studerade på ett program var det över 
80 procent som studerade på ett program på 
avancerad nivå.  

Skillnaden mellan antalet studenter som 
kommer till Sverige för att studera jämfört med 
antalet svenskar som åker utomlands för att 
studera fortsätter att öka även om antalet 
svenska studenter som studerade utomlands 
under läsåret 2008/09 ökade något. Under 
läsåret studerade 24 400 svenska studenter 
utomlands, vilket är en ökning med tre procent 
jämfört med läsåret innan. Nära 19 500 av dessa 
studerade utomlands som fritt utresande 
studenter utanför utbytesprogram och ca 5 000 
inom ramen för något utbytesprogram. De flesta 
som studerar utomlands gör det endast en eller 
ett par terminer men allt fler utresande läser en 
hel utbildning utomlands. Nästan 70 procent av 
de utresande studerade i Europa samtidigt som 
allt fler väljer att studera i Asien. Bland de 
utresande studenterna var 61 procent kvinnor 
och 39 procent män. 

Svenska studenters deltagande i Erasmus-
programmet ökade under 2008/09 och totalt 
åkte knappt 2 700 studenter utomlands inom 
Erasmus för studier eller praktik.  

Av samtliga studenter som avlade examen i 
Sverige under 2008/09 hade 13 procent studerat 
utomlands under sin utbildning. De flesta som 
har studerat utomlands återfinns bland personer 
med arkitektexamen och personer med jurist-
examen. Gruppen examinerade inom vård- och 
omsorgsområdet (exkl. läkare) samt under-
visningsområdet har en mycket låg andel som 
studerat utomlands med sex respektive tre 
procent.  

Lärarutbyte sker bl.a. inom ramen för 
Erasmusprogrammet. Under läsåret 2008/09 har 
antalet utresande lärare vid svenska lärosäten 
inom programmet ökat markant. Samma läsår 
åkte 521 lärare ut för att undervisa vid ett annat 
europeiskt lärosäte. Personalfortbildning inom 
Erasmus har rönt stort intresse och antalet 
deltagare från svenska lärosäten uppgick till 159 
under läsåret 2008/09. 

I propositionen Gränslös kunskap – 
högskolan i globaliseringens tid (prop. 
2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 
2008/09:282) presenterade regeringen insatser 
för ökat utresande bland studenter och lärare. 
Insatserna har resulterat i att Internationella 

programkontoret inom utbildningsområdet har 
fördelat 171 studentstipendier om ca 4,8 
miljoner kronor till svenska universitet och 
högskolor. Dessa medel ska användas till svenska 
studenter som deltar i utbyte med lärosäten i 
utomeuropeiska länder. Genom program-
kontoret har drygt 9,6 miljoner kronor fördelats 
till svenska universitet och högskolor inom 
ramen för satsningen på ökad lärarmobilitet.  

7.6 Integration 

Högskoleverket har i uppdrag att göra 
bedömningar av utländska utbildningsmeriter 
för att bidra till att personer med utländsk 
högre utbildning ska kunna integreras på den 
svenska arbetsmarknaden. Verket beslutar 
även om behörighetsbevis för lärare med 
utländsk utbildning. Antalet ärenden om 
bedömning av kunskaper för yrkesverksamhet 
har efter en period av kraftig ökning, närmare 
40 procent mellan 2006 och 2008, nu stannat 
upp och minskat något jämfört med 2008. 
Förklaringen är främst att den stora tillström-
ningen av ärenden som rör irakiska utbild-
ningar för yrkesmässigt erkännande har 
avtagit. Ansökningarna från personer med 
irakisk utbildning utgör dock fortfarande den i 
särklass största gruppen. Under året har det 
elektroniska ärende- och dokumentations-
systemet som införts resulterat i en ökad 
effektivitet. Jämfört med tidigare år har under 
2009 ca 600 fler personer fått ett bedömnings-
utlåtande. Det motsvarar en ökning med drygt 
26 procent. 

Kompletterande utbildning för personer med 
utländsk examen 

Under 2000-talet har möjligheterna till 
kompletterande utbildningar för personer med 
utländsk examen ökat. Utbildningarna har under 
de senaste åren gått från att vara allmänna till att 
bli specifika för olika yrkesgrupper. Under 2009 
pågick kompletteringsutbildningar enligt 
regeringsuppdrag för ca 30 jurister och 200 lärare 
vid flera lärosäten. Dessutom påbörjades under 
hösten kompletterande utbildningar för per-
soner med avslutad läkar- och sjuksköterske-
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utbildning från tredje land vid fyra lärosäten. 
Hittills har bara ett fåtal personer slutfört dessa 
kompletterande utbildningar, varför det är för 
tidigt att utvärdera dessa satsningar. 

7.7 Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

Under 2009 fortsatte antalet helårsstudenter att 
öka och uppgick till drygt 300 000. Antalet 
helårsstudenter har ökat vid alla lärosäten utom 
vid tre av de konstnärliga högskolorna, och 
sammantaget ökade antalet helårsstudenter med 
22 000 eller åtta procent under 2009. Det är den 
största procentuella ökningen sedan 1993. Vid 
Uppsala universitet, Lunds universitet, Göte-
borgs universitet, Stockholms universitet, Umeå 
universitet, Kungl. Tekniska högskolan, Mittuni-
versitetet samt Högskolan Dalarna har antalet 
helårsstudenter ökat med mer än tusen helårs-
studenter. Jämfört med för tio år sedan var 
antalet helårsstudenter 2009 nästan 50 000 fler. 

Drygt hälften av samtliga helårsstudenter läser 
kurser inom samhällsvetenskap eller juridik. 
Området är det klart största för både män och 
kvinnor och företagsekonomi utgör det enskilt 
största ämnet. På andra plats för kvinnor 
kommer humaniora och bland männen teknik-
området.  

Den nya utbildnings- och examensstrukturen 
med uppdelning av kurser efter utbildnings-
nivåerna grundnivå respektive avancerad nivå 
började tillämpas läsåret 2007/08. Läsåret 
2008/09 var närmare 88 000 studenter registre-
rade på kurser på avancerad nivå, vilket mot-
svarar 22 procent av samtliga studenter. Högst 
andel studenter på avancerad nivå fanns inom 
områdena teknik och medicin/odontologi. 

Av studenterna i utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå utgör kvinnor 59 procent och 
män 41 procent. Skillnaderna är stora mellan 
utbildningsområden och det är endast inom det 
konstnärliga området och inom naturvetenskap 
som könsfördelningen är jämn. Särskilt 
framträdande är den ojämna könsfördelningen 
inom teknik samt inom vård- och omsorgs-
utbildningarna. Fördelningen har varit oför-
ändrad under de senaste åren. Lärosätenas arbete 
för att uppnå en jämnare könsfördelning på 
utbildningar med sned könsfördelning ger 
framför allt resultat när det gäller att öka andelen 

kvinnor på tekniska utbildningar. Arbetet med 
att öka andelen män på lärar- och vårdutbild-
ningar visar inte lika goda resultat. 

Högskolenybörjare 

Under läsåret 2008/09 fortsatte ökningen av 
antalet högskolenybörjare. Under läsåret 
påbörjade drygt 94 000 personer högskolestudier 
för första gången, vilket är åtta procent fler än 
föregående läsår. Delvis förklaras ökningen av att 
antalet inresande studenter fortsatte att öka och 
uppgick till 24 300 (se avsnitt 7.5 Interna-
tionalisering). Även antalet svenska högskole-
nybörjare har dock ökat och uppgick läsåret 
2008/09 till 69 700, vilket nästan är i nivå med 
den tidigare högsta noteringen från läsåret 
2002/03. Ökningen av antalet svenska högskole-
nybörjare hänger delvis samman med att års-
kullarna i åldern 19–21 år är ovanligt stora under 
de senaste åren.  

Medianåldern för högskolenybörjare har varit 
22 år de senaste tio åren. Exkluderas de 
inresande studenterna sjunker medianåldern för 
högskolenybörjare till 21 år. Närmare 60 procent 
av de svenska högskolenybörjarna var under 22 
år läsåret 2008/09. Denna andel har successivt 
ökat under de senaste åren. Under de senaste tio 
åren har antalet svenska högskolenybörjare 
endast ökat i åldersgruppen under 25 år medan 
antalet har minskat i åldersgruppen 25–34 år. 
Antalet högskolenybörjare över 34 år har varit i 
det närmaste oförändrad.  

 
Tabell 7.1 Högskolenybörjare läsåret 2008/09 inklusive 
resp. exklusive inresande studenter efter inriktning 
 

 Totalt Kvinnor Män 

Inkl. inresande studenter    

Totalt 94 000 52 500 41 500 

Yrkesexamensprogram 25 200 15 700 9 500 

Program mot generell examen 22 700 11 000 11 700 

Fristående kurser 46 100 25 800 20 300 

Exkl. inresande studenter    

Totalt 69 700 41 300 28 400 

Yrkesexamensprogram 24 900 15 600 9 400 

Program mot generell examen 15 000 8 100 6 900 

Fristående kurser 29 700 17 500 12 200 

Källa: SCB 
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Tabell 7.2 Antal studenter i högskoleutbildning 
 

                Andel kvinnor         Andel män 
     2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Antal helårsstudenter 278 250 280 060 304 241 59 % 59 % 59 % 41 % 41 % 41 % 

Antal registrerade studenter i 
grundutbildning, per hösttermin 

322 179 348 426 360 993 60 % 60 % 59 % 40 % 40 % 41 % 

Antal högskolenybörjare* 81 319 87 100 94 039 57 % 57 % 56 % 43 % 43 % 44 % 
Källa: Högskoleverkets NU-databas 
Anm.: Inklusive helårsstudenter vid Försvarshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i Stockholm samt övriga enskilda utbildningsanordnare. 
* Student som för första gången sedan 1956 är registrerad i svensk grundläggande högskoleutbildning. Uppgifterna avser läsår. 2009 innebär läsåret 2008/09. 

 
Nästan hälften av högskolenybörjarna läser 

enbart fristående kurser. Till viss del förklaras 
detta av ökningen av antalet inresande studenter.  
 

Utbildning på distans 

Distansutbildningen inom högskolan har fort-
satt att öka. Under läsåret 2008/09 uppgick 
antalet distansstudenter till 119 000, vilket är 
17 600 fler än föregående läsår och nästan fyra 
gånger så många som för tio år sedan. Det 
innebär att drygt var fjärde student numera läser 
på distans eller kombinerar distansstudier med 
campusförlagda studier. Av distansstudenterna 
läser 40 procent samtidigt campuskurser. Av de 
studenter som enbart läser på distans var 80 
procent registrerade på deltid. Jämfört med 
övriga studenter är drygt dubbelt så många 
distansstudenter över 34 år och andelen kvinnor 
är högre. 

Flest studenter som enbart var registrerade på 
distanskurser läsåret 2008/09 hade Umeå 
universitet med 8 260 studenter och Mittuni-
versitetet med 7 990 studenter. Vid Mittuniversi-
tetet motsvarar antalet 31 procent av samtliga 
studenter. Högst andel studenter som enbart är 
registrerade på distanskurser har dock Hög-
skolan på Gotland med 54 procent. Andra läro-
säten med mer än 40 procent studenter på enbart 
distanskurser är Mittuniversitetet, Högskolan 
Dalarna och Högskolan i Gävle. 

Resurstilldelning 

I nuvarande resurstilldelningssystem för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
åligger det lärosätena att anpassa utbildnings-
utbudet efter studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov. Regeringen fastställer 
ett takbelopp för varje lärosäte, dvs. ett belopp 

mot vilket lärosätet efter årets slut har rätt att 
avräkna antalet helårsstudenter och helårspresta-
tioner med ersättningsbelopp som fastställs i 
regleringsbrev för olika utbildningsområden. 
Mellan 2003 och 2005 översteg utbildnings-
volymen tilldelade takbelopp. Under dessa år 
utbildades således fler studenter än lärosätena 
fick ersättning för. År 2006 beslutade riksdagen 
att öka anslagen till universitet och högskolor. 
Från och med 2006 började antalet helårs-
studenter samtidigt att minska vid flera 
lärosäten, vilket resulterade i ett ökat anslags-
sparande. Under de senaste åren har flertalet 
lärosäten utbildat färre studenter än vad som 
varit möjligt utifrån de ekonomiska ramarna. 
Under 2009 ökade dock såväl antalet 
högskolenybörjare som antal helårsstudenter, 
och det totala utfallet för universitet och 
högskolor uppgick till 100 procent av tilldelade 
medel för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. Efterfrågan på utbildning varierar över åren 
och påverkas främst av konjunkturläget och 
storleken på ungdomskullarna. Stora ungdoms-
kullar kombinerat med den ökade arbetslösheten 
är också den viktigaste förklaringen till det höga 
studentantalet 2009 och antagningsstatistiken 
för innevarande år talar för en fortsatt stark 
efterfrågan (se tabell 7.3 Antal helårsstudenter, 
tilldelat takbelopp och utfall per lärosäte 2009). 

7.7.1 Sökande till högskolan 

Höstterminen 2009 sökte totalt 360 000 
personer till utbildningsprogram och kurser vid 
universitet och högskolor, vilket är en ökning 
med 22 procent jämfört med hösten 2008. 
Fördelningen mellan könen har varit densamma 
under en lång tidsperiod, men blev något 
jämnare hösten 2009. Av det totala antalet  
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Tabell 7.3 Antal helårsstudenter, tilldelat takbelopp och utfall per lärosäte 2009 
 
 
 ANTAL HELÅRSSTUDENTER TAKBELOPP 2009 UTFALL 2009  

UNIVERSITET/HÖGSKOLA         2007           2008          2009 (tkr)  (tkr) % 

Uppsala universitet 19 916 20 234 21 967 1 260 534 1 253 959 99% 

Lunds universitet 24 585 25 157 27 453 1 663 287 1 734 379 104% 

Göteborgs universitet 24 089 24 091 25 605 1 675 285 1 686 961 101% 

Stockholms universitet 22 422 27 216 28 632 1 482 208 1 380 795 93% 

Umeå universitet 15 560 15 343 16 703 1 128 472 1 137 582 101% 

Linköpings universitet 16 872 17 076 17 742 1 247 098 1 225 386 98% 

Karolinska institutet 5 504 5 243 5 594 546 204 526 699 96% 

Kungl. Tekniska högskolan 11 703 12 230 13 344 982 424 1 037 312 106% 

Luleå tekniska universitet 6 605 6 358 6 622 582 408 516 362 89% 

Karlstads universitet 7 606 7 490 8 168 528 580 546 271 103% 

Växjö universitet 7 304 7 477 8 288 461 907 471 433 102% 

Örebro universitet 8 343 8 207 9 179 608 903 601 966 99% 

Mittuniversitetet 6 907 6 656 7 820 509 125 474 159 93% 

Blekinge tekniska högskola 3 678 3 822 3 964 261 797 284 062 109% 

Malmö högskola 10 576 11 170 11 917 748 907 746 941 100% 

Högskolan i Kalmar 5 740 5 774 5 947 429 997 407 632 95% 

Mälardalens högskola 7 673 7 437 7 495 573 986 519 536 91% 

Danshögskolan 158 166 154 46 545 48 237 104% 

Dramatiska institutet 161 166 156 79 207 75 950 96% 

Gymnastik- och idrottshögskolan 453 375 438 49 628 54 231 109% 

Högskolan i Borås 5 497 5 878 6 507 409 720 444 812 109% 

Högskolan Dalarna 5 385 6 026 7 380 368 400 415 034 113% 

Högskolan på Gotland 2 131 2 348 2 535 122 640 144 994 118% 

Högskolan i Gävle 5 806 5 683 5 884 398 258 387 286 97% 

Högskolan i Halmstad 4 917 5 088 5 797 331 273 360 135 109% 

Högskolan Kristianstad 4 818 4 732 4 952 329 110 307 551 93% 

Högskolan i Skövde 3 907 4 090 4 381 304 709 289 882 95% 

Högskolan Väst 4 083 4 275 4 827 292 144 305 027 104% 

Konstfack 618 596 609 124 961 123 491 99% 

Kungl. Konsthögskolan 222 231 215 56 475 59 001 104% 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 631 619 639 108 086 110 445 102% 

Lärarhögskolan i Stockholm* 5 864 0 0    

Operahögskolan i Stockholm 38 35 39 16 602 17 181 103% 

Södertörns högskola 5 803 5 716 6 277 329 472 313 592 95% 

Teaterhögskolan i Stockholm 67 67 70 27 450 28 099 102% 

Chalmers tekniska högskola AB 8 385 8 686 9 664 742 545 805 634 108% 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 7 021 7 965 8 415 475 054 513 362 108% 

Totalt  271 044 273 723 295 379 19 303 401 19 355 379 100 % 
Anm.: I tabellen redovisas endast lärosäten med takbelopp, vilket innebär att Försvarshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i  
Stockholm samt övriga enskilda utbildningsanordnare inte ingår. Vid dessa lärosäten fanns under 2009 ca 8 800 helårsstudenter.  
* Lärarhögskolan i  Stockholm ingår sedan 2008 i Stockholms universitet. 
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sökande var 62 procent kvinnor och 38 procent 
män.  

Antalet sökande utan tidigare högskole-
utbildning ökade med 29 procent jämfört med 
höstterminen 2008 och uppgick till 121 000. En 
stor del av ökningen beror på att fler 19-åringar 
har sökt, vilket till viss del kan förklaras av att 
årskullen är större än i fjol, samt att andelen 
sökande 19-åringar i förhållande till befolk-
ningen har ökat jämfört med föregående höst. 
Antalet 19-åriga sökande ökade från 26 500 
hösten 2008 till 35 400 hösten 2009 och utgjorde 
därmed 29 procent av samtliga sökande utan 
tidigare högskoleutbildning. Uppgifter inför 
höstterminen 2010 tyder på att det totala antalet 
sökande till utbildningsprogram och kurser vid 
universitet och högskolor fortsätter att öka.  

Efter att under en femårsperiod ha minskat 
med en tredjedel ökade antalet behöriga 
förstahandssökande till lärarutbildningen 2009 
för första gången på flera år. Jämfört med 
höstterminen 2008 ökade andelen förstahands-
sökande till lärarutbildningen med 27 procent. 
På sjuksköterskeutbildningen har antalet första-
handssökande i princip varit oförändrat under 
ett flertal år men både hösten 2008 och hösten 
2009 skedde en ökning. För andra året i rad 
ökade även antalet behöriga förstahandssökande 
till både civilingenjörs- och högskoleingenjörs-
utbildningen. För högskoleingenjörsutbildning-
en var ökningen 31 procent. 

Antal sökande per utbildningsplats varierar 
kraftigt mellan olika utbildningar. Till lärar-, 
civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbild-
ningarna fanns drygt en förstahandssökande per 
plats. Utbildningar som leder till läkar- och 
veterinärexamen hade fortsatt högst söktryck 
med fler än sex förstahandssökande per plats. 

Jämfört med hösten 2005 har andelen 
kvinnliga behöriga förstahandssökande ökat på 
lärarutbildningen, civilingenjörsutbildningen, 
sjuksköterskeutbildningen och högskoleingen-
jörsutbildningen. Till sjuksköterskeutbildningen 
och lärarutbildningen höstterminen 2009 var 85 
procent respektive 74 procent av de behöriga 
förstahandssökande kvinnor. Bland de första-
handssökande till civilingenjörsutbildningen och 
högskoleingenjörsutbildningen 2009 var andelen 
män 73 respektive 78 procent.  

Av de ungdomar som föddes 1984 hade 44 
procent påbörjat högskolestudier vid 24 års 
ålder. Det är något färre jämfört med årskullen 
innan. Det är fortfarande stora skillnader mellan 

olika län och kommuner när det gäller andelen av 
en årskull som påbörjar högskolestudier. 
Uppsala, Stockholms och Gotlands län hade 
högst övergång där mellan 46 och 49 procent av 
årskullen född 1984 påbörjat studier 2008. 
Gävleborgs, Södermanlands och Dalarnas län 
hade lägst övergång med andelar mellan 39 och 
40 procent. Könsskillnaderna i fråga om 
övergång är stora och har inte förändrats 
märkbart för de senaste årskullarna. År 2008 
hade 52 procent av de 24-åriga kvinnorna 
påbörjat studier, medan motsvarande andel av 
männen var 36 procent. 

Reell kompetens och alternativt urval 

Sedan hösten 2003 har sökande kunnat uppfylla 
kraven på grundläggande och särskild behörighet 
genom bedömning av s.k. reell kompetens. Med 
reell kompetens avses de samlade kunskaper och 
färdigheter som den sökande tillägnat sig genom 
svensk eller utländsk utbildning, praktisk 
erfarenhet eller genom någon annan omständig-
het.  

Högskoleverket har i rapporten Reell 
kompetens vid bedömning av behörighet och 
tillgodoräknade (2009:21 R) redovisat resultatet 
av regeringsuppdraget att följa och stödja 
universitets och högskolors arbete med 
bedömning av reell kompetens. Högskoleverket 
drar slutsatsen att det saknas heltäckande 
lösningar vid lärosätena när det gäller bedömning 
av reell kompetens, däremot finns det goda 
exempel när det gäller vissa aspekter som krävs 
för att kvalitetssäkra en bedömningsprocess.  

Från och med antagningen till höstterminen 
2008 infördes nya bestämmelser om urval till 
högre utbildning. Dessa innebär att universitet 
och högskolor får bestämma vilka urvalsgrunder 
som ska användas för högst en tredjedel av 
platserna på en utbildning som påbörjas på 
grundnivå och som vänder sig till nybörjare. 
Tidigare gällde bestämmelsen högst 20 procent 
av platserna.  

Flertalet lärosäten använder av högskolan 
bestämda urvalsgrunder, men i relativt liten skala 
och då främst för utbildningar inom vård, 
medicin och odontologi samt utbildningar med 
konstnärlig eller hantverksmässig inriktning.  

Att urvalsgrunden används i relativt liten skala 
beror, enligt lärosätena, bl.a. på att alla behöriga 
sökande har kunnat beredas plats, osäkerhet 
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kring regelverk samt att metoden anses vara 
kostnadskrävande. Många lärosäten lyfter fram 
att det är svårt att dra några långtgående 
slutsatser om studenternas prestationer, studie-
avbrott, etc. utifrån jämförelser mellan de olika 
urvalsgrupperna.  

Trots att det är svårt att göra en jämförelse 
med 2008, förefaller användningen av urvals-
grunder som beslutats av högskolan tämligen 
konstant. 

Särskild utbildning av lärare i yrkesämnen  

Under åren 2005–2009 genomförde regeringen 
en satsning på särskild utbildning av lärare i 
yrkesämnen (SÄL III). Syftet med satsningen 
var framför allt att utbilda obehöriga yrkeslärare 
som undervisar i gymnasieskolan, vilket är 
nästan 4 000 yrkeslärare eller 37 procent av 
yrkeslärarna, så att de kan ta en lärarexamen. I 
Högskoleverkets rapport Utvärdering av särskild 
lärarutbildning för lärare i yrkesämnen – SÄL III 
(2010:8 R) framgår att utbildningsinsatsen i stort 
har varit lyckad. Den har inneburit att drygt 
1 000 obehöriga yrkeslärare har antagits för att 
komplettera till behörighet att undervisa i 
gymnasieskolan. Drygt 600 av de antagna har 
avlagt examen under satsningens fyra år. 
Majoriteten av studenterna, ca 80 procent, 
uppger att de är nöjda med utbildningen och att 
den har varit till nytta för dem i deras arbete som 
lärare. Studenterna uppger i allmänhet att de är 
positiva till utbildningens uppläggning med 
studier på distans parallellt med arbete som 
lärare. 

 

7.7.2 Prestation och genomströmning 

Prestationsgraden, dvs. kvoten mellan avklarade 
poäng och helårsstudenter, har varit praktiskt 
taget oförändrad sedan 1993 när systemet med 
helårsstudenter och helårsprestationer infördes. 
Under 2009 klarade studenterna i genomsnitt 79 
procent av de poäng de var registrerade för, 
vilket är en minskning jämfört med de senaste 
åren.  

Utbildningsområdena undervisning, vård och 
konst har de högsta prestationsgraderna. Den 
höga prestationsgraden förklaras med att kurser-
na inom dessa områden ofta ingår i program och 

att examen behövs för legitimation att utöva t.ex. 
vissa vårdyrken. Lägst är prestationsgraden inom 
humaniora där en övervägande del av utbild-
ningarna består av fristående kurser. Inom alla 
utbildningsområden har män en lägre presta-
tionsgrad än kvinnor. 

 
Tabell 7.4 Prestationsgrad 2007–2009 
 

Utbildningsområde 2007 2008 2009 

Humaniora (inkl. teologi) 71 % 70 % 67 % 

Samhällsvetenskap (inkl. juridik) 79 % 79 % 77 % 

Vård (inkl. medicin, odontologi, farmaci) 93 % 92 % 91 % 

Naturvetenskap 80 % 78 % 74 % 

Teknik 80 % 80 % 78 % 

Undervisning 91 % 91 % 89 % 

Konst (inkl. idrott, design, media) 86 % 90 % 92 % 

Övrigt 83 % 85 % 79 % 

Totalt 82 % 81 % 79 % 
Källa: Högskoleverket 

 
Alla som påbörjar högskolestudier har inte för 

avsikt att avlägga examen. Det gäller framför allt 
studenter som är något äldre och som läser 
fristående kurser. Bland studenter som påbörjar 
ett utbildningsprogram kan däremot merparten 
förväntas avlägga examen. Trots det väljer många 
studenter som fullföljer ett utbildningsprogram 
att inte ta ut en examen.  

Av samtliga högskolenybörjare börjar hälften 
på ett utbildningsprogram och inom sju år har 55 
procent av dessa tagit ut en examen. Därutöver 
har ytterligare drygt 20 procent uppnått minst 
180 högskolepoäng utan att ta ut en examen 
under samma tid. Skillnaderna i examens-
frekvens mellan olika yrkesexamensprogram 
varierar mellan 49 procent och 87 procent. 
Högst examensfrekvens har sjuksköterske- och 
tandläkarexamen med 87 procent, medan 
högskoleingenjörsexamen och arkitektexamen 
ligger på knappt 50 procent i examensfrekvens 
efter sju år. Generellt har utbildningar som leder 
till legitimationsyrken en högre examens-
frekvens. 

På nästan alla yrkesprogram har kvinnor en 
högre examensfrekvens än män. Störst är skillna-
den mellan könen på utbildningarna till bio-
medicinsk analytiker och socionom med ca 20 
procents högre examensfrekvens för kvinnorna. 
Inom den mindre gruppen studenter som enbart 
är registrerade på fristående kurser har endast ca 
tio procent av studenterna tagit ut en examen 
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inom sju år efter påbörjade studier. Ytterligare 
tio procent har uppnått minst 180 högskole-
poäng. 

7.7.3 Examina inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå 

Sedan början av 2000-talet har antalet avlagda 
examina ökat med nästan 50 procent. Till viss del 
förklaras den kraftiga ökningen av att det har 
blivit vanligare att en och samma student tar ut 
flera examina. Det gäller t.ex. vissa yrkesexamina 
som högskoleingenjörsexamen och sjuk-
sköterskeexamen som kombineras med en 
generell kandidat-, magister- eller masterexamen.  

År 2009 avlades 60 400 examina vid univer-
sitet och högskolor, vilket är drygt 2 400 fler än 
föregående år. Det är framför allt en kraftig 
ökning av antalet masterexamina och till viss del 
fler avlagda kandidatexamina som förklarar 
ökningen. Samtidigt har antalet avlagda yrkes-
examina och magisterexamina minskat. Bland 
yrkesexamina minskade antalet lärarexamina 
efter några års ökning. Kvinnor står för 65 
procent av samtliga examina. För tio år sedan 
utgjorde kvinnor 60 procent av de examinerade.  

Den 1 juli 2007 infördes helt nya examina i 
examensstrukturen och alla examina delades in 
på någon av de tre utbildningsnivåerna. 
Studenter som före den 1 juli 2007 har påbörjat 
en utbildning till en examen enligt den gamla 
examensordningen har möjlighet att efter den 1 
juli 2007 få en examen enligt den nya examens-
strukturen om kraven för en examen enligt de 
nya bestämmelserna är uppfyllda. Under 2009 
utfärdades 3 065 generella masterexamina, 214 
konstnärliga kandidatexamina, 53 konstnärliga 
magisterexamina och 128 konstnärliga master-
examina. 

Mål för antal examina  

Regeringen har sedan 1993 satt mål för antal 
examina för vissa yrkesutbildningar. Under 
perioden 2009–2012 gäller detta civilingenjörs-
examen, sjuksköterskeexamen, röntgensjuk-
sköterskeexamen och lärarexamen. Regeringen 
presenterade i propositionerna Bäst i klassen – 
en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89, 
bet. 2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248) och En 
akademi i tiden – ökad frihet för universitet och 

högskolor (prop. 2009/10:149, bet. 
2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337) sin 
bedömning att målen för antal examina bör utgå 
och att universitet och högskolor bör få ett 
större ansvar att själva dimensionera utbildning-
arna. Även om mål för antal examina inte längre 
kommer att anges, avser regeringen även fort-
sättningsvis att noga följa utvecklingen för olika 
utbildningsprogram och återkomma med förslag 
på åtgärder om utvecklingen så kräver. 

Nedan presenteras uppföljningen av målen för 
de utbildningar där regeringen tidigare har satt 
mål.  

Antalet civilingenjörsexamina fortsatte att 
minska under 2009. Under 2009 examinerades 
3 525 civilingenjörer jämfört med 3 836 före-
gående år. De tre senaste åren har antalet 
examinerade civilingenjörer minskat med drygt 
900, vilket motsvarar en minskning på 20 
procent. Bland personer som avlagt civil-
ingenjörsexamen fortsätter könsfördelningen att 
vara ojämn. Under 2009 var andelen kvinnor 
som tog ut civilingenjörsexamen 29 procent och 
andelen män 71 procent. Sedan 2001 har andelen 
kvinnor bland de examinerade ökat från 26 till 29 
procent. Med tanke på att andelen kvinnor som 
påbörjar civilingenjörsutbildningar inte har ökat 
under de senaste åren kommer förmodligen 
denna könsfördelning bland examinerade civil-
ingenjörer att bestå de närmaste åren. 

Antalet personer som har avlagt sjuk-
sköterske- och röntgensjuksköterskeexamen 
minskade något under 2009 till 4 806. Jämfört 
med år 2000 är det nästan dubbelt så många. 
Under 2009 utgjorde kvinnor 86 procent och 
män 14 procent av samtliga som tog sjukskö-
terske- och röntgensjuksköterskeexamen. 

Antalet utfärdade lärarexamina minskade 
relativt kraftigt från 9 333 examina under 2008 
till 8 095 under 2009. Minskningen skedde 
enbart bland examinerade med inriktning mot 
senare år, medan antalet examina med 
inriktningen mot tidigare år är oförändrad. Bland 
de knappt 4 500 examinerade med inriktning 
mot tidigare år hade 81 procent en inriktning 
mot förskola och förskoleklass. För fem år sedan 
var andelen med inriktning mot förskola och 
förskoleklass på knappt 35 procent.  

Könsfördelningen bland studenter som av-
lägger lärarexamina är fortsatt ojämn, även om 
det finns skillnader mellan de olika inriktning-
arna. Bland personer som avlade lärarexamina 
med inriktning mot tidigare år utgjorde kvinnor 
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91 procent och män 9 procent under 2009. Bland 
dem som avlade lärarexamina med inriktning 
mot senare år var andelen män något högre med 
64 procent kvinnor och 36 procent män.  

Regeringen har sedan 2001 satt målet att 
minst 30 procent av antalet lärarexamina, för-
utom lärarexamen med inriktning mot förskol-
lärare, ska ha en inriktning mot matematik, 
teknik eller naturvetenskap. Av de 26 lärosäten 
som ger lärarutbildning har 22 inriktningar mot 
matematik, teknik eller naturvetenskap. Av de 22 
lärosätena har fyra under 2009 uppnått minst 30 
procent. Dessa är (med andelen examina med 
inriktning mot matematik, naturvetenskap eller 
teknik i procent inom parentes): Högskolan i 
Borås (61), Högskolan i Halmstad (48), 
Högskolan i Gävle (38) och Högskolan i Kalmar 
(31). Övriga lärosäten ligger mellan 10 och 24 
procent. 

7.8 Etablering på arbetsmarknaden 

Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersök-
ning (AKU) visar att arbetslösheten är lägre 
bland högskoleutbildade än bland gymnasie- och 
grundskoleutbildade. Detta gäller oavsett 
konjunkturläge. 

 
Diagram 7.2 Andel arbetslösa 16–64 år efter 
utbildningsnivå, 1994–2009 
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Anm.: Arbetslösa enligt tidigare svensk definition, dvs. arbetssökande 
heltidsstuderande ingår inte. Tidsseriebrott 2005, pga. att en ny EU-anpassad 
statistik infördes. 
Källa: SCB:s AKU-undersökning 

 
Undersökningar om högskoleutbildades in-

träde på arbetsmarknaden visar att etableringen 
fortsätter att vara god. Enligt Högskoleverkets 
undersökning Etablering på arbetsmarknaden – 
examinerade 2005/06 (2009:28 R) hade 78 pro-
cent av dem med avlagd examen läsåret 2005/06 
etablerat sig på arbetsmarknaden 2007. 
Skillnaden i etableringen mellan kvinnor och 

män har varierat en del över tid. Det beror till 
stor del på att könsfördelningen varierar mellan 
olika utbildningar. Eftersom män och kvinnor 
dominerar inom olika utbildningar leder det till 
etablering i olika sektorer på arbetsmarknaden 
som kan påverkas i olika grad av t.ex. 
förändringar i konjunkturen. Under 2007 var 
etableringen för män drygt 4 procent högre än 
för kvinnor, vilket delvis förklaras med att 
etableringen inom det tekniska området hade 
den största ökningen av etableringsnivån. 

Examinerade med inriktning mot teknik-
sektorn, vård och omsorg eller informatik/data- 
och systemvetenskap hade lättast att etablera sig 
på arbetsmarknaden under 2007. Högst andel 
etablerade hade personer med läkarexamen med 
96 procent, medan andelen etablerade endast var 
28 procent bland personer med konstnärlig 
magisterexamen. Den låga andelen etablerade 
bland dem med konstnärliga examen förklaras 
delvis med att de faller utanför den definition 
som har använts av etablerade på arbets-
marknaden i undersökningen. Personer med en 
årsinkomst lägre än 153 000 kronor under 2007, 
arbetslösa eller den som varit föremål för 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder anses enligt 
definitionen ha en svag ställning på arbets-
marknaden. Utöver personer med konstnärlig 
examen finns inom denna grupp även personer 
med t.ex. generella examina inom humaniora, 
naturvetenskap och journalistik. Inom gruppen 
med konstnärlig examen är det relativt vanligt att 
starta egna företag. För dessa kan inkomsten 
ofta bli låg, vilket gör att de hamnar i gruppen 
med svag ställning på arbetsmarknaden. 

De som avlagt läkar-, tandläkar-, civilingen-
jörsexamen med bygg-, data- och maskininrikt-
ning eller högskoleingenjörsinriktning hade en 
etableringsgrad över 90 procent.  

Bland lärare, som utgör ca 20 procent av alla 
som årligen tar examen, var etableringsgraden 
knappt 75 procent. Etableringsgraden ökade 
under slutet av 1990-talet för att sedan successivt 
sjunka efter 2002. Personer med specialpeda-
gogisk examen, yrkeslärarexamen och grund-
skollärarexamen med inriktning mot senare år 
inom ämnena matematik och naturvetenskap har 
haft den gynnsammaste arbetsmarknaden bland 
lärare under de senaste åren.  
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Tabell 7.5 Utbildning på forskarnivå 
 

          Andel kvinnor       Andel mån 
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Antal doktorandnybörjare 2 918 3 206 3 353 46 % 47 % 49 % 54 % 53 % 51 % 

- varav licentiatnybörjare 501 473 417 42 % 44 % 45 % 58 % 56 % 55 % 

Antal aktiva doktorander* 17 251 16 922 17 176 49 % 49 % 49 % 51 % 51 % 51 % 

Antal doktorsexamina 2 807 2 890 2 694 47 % 47 % 51 % 53 % 53 % 49 % 

Antal licentiatexamina 918 764 750 40 % 40 % 41 % 60 % 60 % 59 % 

Källa: SCB 
* Per hösttermin 

 
7.9 Utbildning på forskarnivå 

Efter en kraftig nedgång 2004 och 2005 ökade 
2008 antalet nybörjare till utbildning på forskar-
nivå tydligt med ca 10 procent och antalet 
nybörjare har ökat ytterligare något 2009. 
Könsfördelningen bland de nyantagna är jämn. 
Högst andel kvinnor finns inom medicin med 59 
procent och lägst inom teknik med 30 procent. 
Antalet personer som har påbörjat utbildning till 
licentiatexamen har fortsatt att minska. 

Antalet doktorsexamina sjönk med ca 200 
under 2009 till knappt 2 700, vilket är den största 
nedgången sedan 1993 och den största 
procentuella nedgången någonsin. Antalet 
licentiatexamina minskade något under 2009 till 
ca 750. Andelen kvinnor som avlade doktors-
examen översteg för första gången 50 procent 
2009. 

Den 1 januari 2010 infördes en konstnärlig 
licentiatexamen och en konstnärlig doktors-
examen i den svenska examensstrukturen. 
Examina på forskarnivå indelades därigenom i 
generella examina (licentiatexamen och doktors-
examen) och konstnärliga examina (konstnärlig 
licentiatexamen och konstnärlig doktorsexam-
en). 

Genomströmning i utbildning på forskarnivå 

Den genomsnittliga studietiden för att bli 
examinerad som licentiat eller doktor minskar 
överlag successivt. De allra senaste åren har dock 
inga större förändringar skett. För studenter 
som avlade doktorsexamen 2009 var den genom-
snittliga studietiden 8,5 terminer, dvs. drygt fyra 

år. Det innebär att den stipulerade studietiden 
för en doktorsexamen nästan överensstämmer 
med utfallet. Den genomsnittliga studietiden är 
kortare för män än för kvinnor. För studenter 
som avlade licentiatexamen under samma period 
uppgick den genomsnittliga studietiden till 5,1 
terminer 2009, vilket motsvarar två och ett halvt 
år. Flera lärosäten, utom vissa med teknisk 
utbildning, har minskat antagningen till 
utbildning på forskarnivå med licentiatexamina 
som slutmål.  

Genomströmningen har även ökat mätt som 
hur stor andel av alla som påbörjar utbildning på 
forskarnivå ett visst år som avlägger doktors-
examen inom en viss tid. Andelen doktorander 
som avlägger doktorsexamen inom fem år från 
påbörjad forskarutbildning har nästan för-
dubblats sedan 1990. 

Mål för antal examina på forskarnivå 

Regeringen har gett universitet och högskolor 
mål för antal examina på forskarnivå för 
perioden 2009–2012. I tabell 7.5 Mål och utfall 
för antalet examina på forskarnivå redovisas 
antalet examinerade per vetenskapsområde för 
2009. Examensmålen anger ett minsta antal 
examina per vetenskapsområde och lärosäte 
under de senaste fyra åren. Det totala målet 
under perioden är satt till 9 115 examina, vilket 
är ca tio procent lägre än föregående period. 
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Tabell 7.6 Mål och utfall för antal examina på forskarnivå 
 

VETENSKAPSOMRÅDE MÅL
2009–

2012 

UTFALL 
2009 

ANDEL 
AV 

MÅL 

Humanistisk- 
samhällsvetenskapligt 

2 380 608 26 % 

Medicinskt 2 715 907 33 % 

Naturvetenskapligt 1 685 475 28 % 

Tekniskt 1 920 538 24 % 

Sveriges lantbruksuniversitet 415 99 24 % 

Totalt 9 115 2 627 29 % 
Källa: Högskoleverket 
Anm.: Doktorsexamen räknas som en examen om den inte föregåtts av 
licentiatexamen, medan licentiatexamen samt doktorsexamen som föregåtts av 
licentiatexamen räknas som en halv examen. 

 
Mål för antal examina i forskarutbildningen 

infördes som en följd av riksdagens beslut med 
anledning av regeringens förslag i budgetpropo-
sitionen för 1998 (prop. 1997/98:1, utg.omr. 16, 
bet. 1997/98:UbU7, rskr. 1997/98:109). Beslutet 
innebar att kvantitativa examensmål skulle anges 
för varje universitet och högskola med rätt att 
utfärda doktorsexamen, utom Handelshög-
skolan i Stockholm. Det beslutet upphävde 
riksdagen i juni 2009 i enlighet med regeringens 
förslag i propositionen Forskarutbildning med 
profilering och kvalitet (prop. 2008/09:134, bet. 
2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276). Sedan dess 
är det regeringens uppgift att bedöma behovet av 
mål för antal examina på samtliga utbildnings-
nivåer. I propositionen En akademi i tiden – 
ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 
2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 
2009/10:337) presenterade regeringen sin 
bedömning att målen för antal examina på 
grundnivå och avancerad nivå bör utgå och att 
universitet och högskolor bör få ett större ansvar 
att själva dimensionera utbildningarna.  

Även när det gäller examina på forskarnivå gör 
regeringen bedömningen att lärosätena själva bör 
få ta ansvar för dimensioneringen bl.a. för att 
kunna avväga utbildningen på forskarnivå mot 
resurser för vidareutveckling av yngre forskare. 
Regeringen avser därför att låta nuvarande mål 
utgå ur regleringsbreven till universitet och 
högskolor. Även om regeringen upphör att ange 
mål för antal examina på forskarnivå kommer 
regeringen också fortsättningsvis noga följa 
utvecklingen och återkomma med förslag på 
åtgärder om utvecklingen så kräver. 

7.10 Personal och 
kompetensförsörjning 

Antalet anställda vid landets universitet och 
högskolor 2009 var 66 300 personer. Det är en 
ökning jämfört med föregående år då antalet 
anställda uppgick till 62 700 personer. Av de 
anställda vid universitet och högskolor arbetar 
63 procent med undervisning och forskning.  

Av alla anställda vid universitet och högskolor 
är 51 procent kvinnor. Andelen kvinnor varierar 
dock mellan olika personalkategorier. Bland den 
forskande och undervisande personalen är 42 
procent kvinnor, medan andelen kvinnor bland 
professorerna endast är 20 procent.  

 
Tabell 7.7 Könsfördelning inom vissa tjänstekategorier 
 

 Andel kvinnor (%) Andel män (%) 
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Professorer 18 19 20 82 81 80 

Lektorer 38 40 42 62 60 58 

Forskarass. 41 44 42 59 56 58 

Källa: SCB 

 
Vid många lärosäten bedrivs ett målmedvetet 

arbete för att öka andelen kvinnor, såväl bland 
professorer som på andra ledande befattningar. 
För att bredda den akademiska basen för 
kommande professorsrekryteringar bedriver till 
exempel vissa lärosäten meriteringsprogram för 
kvinnliga lektorer. Andra vanliga åtgärder för att 
öka andelen kvinnor på ledande positioner är 
särskilda mentors- och karriärutvecklings-
program för kvinnor i forskarkarriären, premie-
system för att öka institutioners incitament att 
aktivt söka kvinnliga kandidater till professors- 
och lektorsanställningar, samt införandet av mer 
generösa regler vid föräldraledighet för forskar-
assistenter. Trots dessa ansträngningar sker 
ökningen långsamt. 

Delegationen för jämställdhet i högskolan 
(U 2009:01) har haft i uppdrag att analysera i 
vilken mån metoden att ange kvantitativa 
jämställdhetsmål för olika lärarkategorier har 
varit framgångsrik (dir. 2009:7). I rapporten 
Utvärdering av rekryteringsmål för högskolans 
personal (U2009/6064/UH) gör delegationen 
bedömningen att metoden huvudsakligen måste 
betraktas som framgångsrik. Andelen och antalet 
kvinnor i professorskåren har ökat även om den 
ursprungliga målsättningen att andelen kvinnor 
bland det totala antalet professorer skulle 
tredubblas under 1998–2008 inte har uppnåtts. I 
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rapporten konstaterar delegationen vidare att de 
kvantitativa rekryteringsmålen även har inverkat 
positivt på lärosätenas rekryteringsprocesser och 
på jämställdhetsarbetet mer generellt. 
Förekomsten av mål och kravet på redovisning 
har bidragit till att jämställdheten på olika nivåer 
i organisationerna kartlagts och blivit föremål för 
åtgärder. Jämställdhet har därmed blivit en fråga 
som kontinuerligt beaktas i lärosätenas styrelser 
och rekryteringskommittéer.  

Delegationen föreslår i rapporten att 
regeringen bör överväga om de kvantitativa 
rekryteringsmålen för professorer ska komplet-
teras med mål för docenter, som utgår från 
könsfördelningen bland nydisputerade. Sådana 
mål, som tar hänsyn till att hälften av de 
disputerade numera är kvinnor, skulle enligt 
delegationen synliggöra behovet av och skapa 
legitimitet för rekryteringsmålen för professorer. 
För att öka jämställdheten på landets lärosäten 
anser delegationen vidare att de kvantitativa 
måtten och målen även fortsättningsvis behöver 
kompletteras med kvalitativa åtgärder. 

7.11 Analys och slutsatser 

Regeringens övergripande mål är att stärka 
kvaliteten i den högre utbildningen och 
forskningen vid universitet och högskolor.  

Ett annat mål för regeringens politik är att 
lärosätenas frihet och självbestämmande ska öka. 
Den politiska detaljstyrningen av verksamhet 
och organisation ska minska. I propositionen En 
akademi i tiden – ökad frihet för universitet och 
högskolor (prop. 2009/10:149, bet. 
2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337) lämnar 
regeringen förslag och gör bedömningar i fråga 
om hur autonomin ska öka. Ökad autonomi 
väcker också nya frågor om hur kvaliteten ska 
kontrolleras. Samtidigt som lärosätena bör få ett 
ökat ansvar för kvalitetsutveckling har staten ett 
legitimt intresse att försäkra sig om att offentliga 
medel används på ett effektivt sätt och att 
verksamheten håller hög kvalitet. Hög kvalitet i 
högre utbildning och forskning är avgörande för 
Sveriges attraktionskraft som kunskapsnation. 
Regeringen anser att Högskoleverkets kvali-
tetsutvärderingar och möjligheten att återkalla 
tillstånd att utfärda examina är verksamma 
instrument för att höja kvaliteten vid lärosätena. 
Regeringen bedömer dock att kvaliteten i den 

högre utbildningen behöver förbättras 
ytterligare och har i propositionen Fokus på 
kunskap – kvalitet i den högre utbildningen 
(prop. 2009/10:139, bet. 2009/10:UbU20, 
rskr. 2009/10:320) presenterat ett nytt kvalitets-
säkringssystem där de utbildningar som ges det 
högsta omdömet bör komma i fråga för en 
kvalitetsbaserad resurstilldelning. Systemet ska 
börja användas under början av 2011 och ligga 
till grund för kvalitetsbaserad resursfördelning 
från 2013. 

Konkurrens med framgångsrika lärosäten 
internationellt samt ökad internationell rörlighet 
bland studenter, lärare och forskare stärker 
kvaliteten vid svenska universitet och högskolor. 
Skillnaden mellan antalet studenter som kommer 
till Sverige för att studera jämfört med antalet 
svenskar som åker utomlands för att studera 
fortsätter att öka även om antalet svenska 
studenter som studerade utomlands under 
läsåret 2008/09 ökade något, efter flera år av 
minskning. Regeringen bedömer att det är 
angeläget att lärosätena fortsätter sitt arbete med 
att öka mobiliteten bland svenska studenter. 
Efter förslag och bedömningar i regeringens 
proposition Konkurrera med kvalitet – 
studieavgifter för utländska studenter (prop. 
2009/10:65, bet. 2009/10:UbU15, rskr. 
2009/10:230) införs studieavgifter för studenter 
som inte är medborgare i EU/EES eller Schweiz 
fr.o.m. höstterminen 2011. Samtidigt införs 
stipendieprogram riktade dels mot studenter 
från länder som Sverige har utvecklings-
samarbete med, dels mot särskilt kvalificerade 
studenter. En viss minskning av antalet tredje-
landsstudenter är en förväntad utveckling vid 
införandet av studieavgifter. Det är angeläget att 
en tydlig strategi för rekrytering och mottagning 
utvecklas i samarbete mellan lärosätena och 
berörda myndigheter samt att samordningen 
mellan myndigheter och organisationer som 
stödjer universitets och högskolors internationa-
lisering förbättras. Regeringen kommer fortsatt 
att följa frågan noggrant. 

Sverige har ett relativt stort antal universitet 
och högskolor. Regeringen bedömer att 
sammanslagningar kan stärka kvalitet och 
effektivitet i verksamheterna, men att initiativen 
bör komma från lärosätena själva. Växjö 
universitet och Högskolan i Kalmar gick 
samman i ett universitet, Linnéuniversitetet, den 
1 januari 2010. Riksdagen beslutade i enlighet 
med regeringens förslag i budgetpropositionen 
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för 2010 att verksamheterna vid Dramatiska 
institutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska 
ingå i en högskola fr.o.m. den 1 januari 2011 
(prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 
2009/10:126).  

Antalet helårsstudenter, antalet nybörjare och 
antalet sökande till högskolan ökar kraftigt. Det 
beror dels på stora årskullar av 19-åringar, dels på 
läget på arbetsmarknaden. I enlighet med 
regeringens förslag i budgetpropositionen för 
2010 (prop. 2009/10:1) beslutade riksdagen om 
medel för en tillfällig satsning på 10 000 extra 
högskoleplatser för 2010 (bet. 2009/10:UbU1, 
rskr. 20009/10:126). I denna proposition föreslås 
att satsningen fortsätter 2011. Regeringen följer 
noga utvecklingen.  

Ett tidigare inträde på arbetsmarknaden är 
lönsamt för såväl individer som samhälls-
ekonomin. Regeringen ser därför positivt på att 
andelen högskolenybörjare som är under 22 år 
och andelen 19-åringar bland de sökande till 
högskolan fortsätter att öka. Av samma skäl 
bedömer regeringen att genomströmningstakten 
i den högre utbildningen bör öka och att det är 
bekymmersamt att såväl prestationsgraden som 
andelen av dem som börjar på ett utbildnings-
program som tagit ut examen efter sju år 
minskar.  

Regeringen ser positivt på att antalet behöriga 
förstahandssökande till lärarutbildningen ökar 
för första gången på flera år. Det är angeläget att 
de mest lämpade personerna rekryteras till 
läraryrket, och regeringen har tagit flera initiativ 
för att göra utbildningen till lärare och 
förskollärare till ett attraktivt val. Genom 
propositionen Bäst i klassen – en ny 
lärarutbildning (prop. 2009/10:89, bet. 
2009/10:UbU16, rskr. 2009/10:248) förändras 
lärarutbildningen för att bli mer relevant, 
akademiskt krävande och attraktiv. 

Antalet sökande ökar för andra året i rad till 
ingenjörsutbildningarna, något till civilingenjörs-
utbildningen och kraftigt till högskoleingenjörs-
utbildningen. Regeringen har bedömt att det är 
angeläget att intresset för utbildningar inom 
matematik, naturvetenskap, teknik och informa-
tions- och kommunikationsteknik ökar och 
tillsatte mot den bakgrunden Teknikdelega-
tionen (dir. 2008:96). Delegationen har överläm-
nat betänkandet Vändpunkt Sverige – ett ökat 
intresse för matematik, naturvetenskap, teknik 
och IKT (SOU 2010:28). Regeringen avser att 

fortsatt följa utvecklingen noga och bedömer 
utifrån detta behovet av ytterligare insatser.  

Effektiva och flexibla metoder för bedömning 
av reell kompetens är nödvändigt, inte minst 
mot bakgrund av ambitionerna om livslångt 
lärande och att människor ska kunna anpassa sig 
till en föränderlig arbetsmarknad med nya 
kompetenskrav. Högskoleverkets rapport Reell 
kompetens vid bedömning av behörighet och 
tillgodoräknade (2009:21 R) visar på ett fortsatt 
behov av metodutveckling.  

I ett samhälle där förmågan att utveckla, ta till 
vara och förmedla ny kunskap blir allt viktigare 
har utbildningen på forskarnivå en central roll. 
Efter en lång period av expansion av forskar-
utbildningen minskade antagningen kraftigt 
2004/05. Nu slår denna minskning igenom också 
i form av en minskning av antalet avlagda 
examina. Regeringen anser att en långsiktigt 
lägre nivå på antalet forskarutbildade skulle vara 
olycklig och ser därför med tillfredsställelse på 
att antagningen åter har ökat. Glädjande är också 
den långsiktiga förbättringen av genomström-
ningen. Den stora ökning av forsknings-
resurserna som nu sker mot bakgrund av 
propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation (prop. 2008/09:50, bet. 
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) ger utrymme 
för en fortsatt positiv utveckling för utbild-
ningen på forskarnivå. 

Betydligt fler kvinnor än män söker sig till 
högre utbildning, och kvinnorna tar också ut 
examen i högre grad. Högre upp i den 
akademiska hierarkin är könsfördelningen den 
omvända. Andelen kvinnliga professorer har 
sedan 2006 ökat från 17 till 20 procent. 
Utvecklingen går åt rätt håll men alltför 
långsamt, trots att många lärosäten arbetar 
ambitiöst med frågan. 

Delegationen för jämställdhet i högskolan 
(U 2009:1) har på regeringens uppdrag analyse-
rat i vilken mån metoden att ange kvantitativa 
mål för högskolans personal har varit 
framgångsrik. Uppdraget redovisades under 
hösten 2009. Delegationens bedömning var att 
metoden att ange kvantitativa mål huvudsakligen 
kan betraktas som framgångsrik. Regeringen 
delar delegationens uppfattning att kvantitativa 
mått och mål utgör en viktig del av styrningen 
mot en mer jämställd högskola.  
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7.12 Särskilda frågor 

Ersättningsbelopp 

Samtliga ersättningsbelopp räknas upp med pris- 
och löneomräkningen på 0,227 procent. 
Ersättningsbeloppen för helårsstudenter och 
helårsprestationer bör för budgetåret 2011 uppgå 
enligt tabell 7.7 Ersättningsbelopp för helårs-
studenter och helårsprestationer. 

 
Tabell 7.8 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och 
helårsprestationer 
Kronor 

UTBILDNINGSOMRÅDE ERSÄTTNING FÖR EN 
HELÅRSSTUDENT

ERSÄTTNING FÖR EN 
HELÅRSPRESTATION

Humanistiskt, teologiskt, 
juridiskt, samhällsvetenskapligt 21 614 18 972

Naturvetenskapligt, tekniskt, 
farmaceutiskt 49 645 41 866

Vård 52 779 45 713

Odontologiskt 43 646 50 842

Medicinskt 58 979 71 740

Undervisning 1 34 452 40 575

Övrigt 2 39 869 32 387

Design 140 679 85 711

Konst 199 718 85 742

Musik 121 367 76 738

Opera 289 231 173 021

Teater 279 680 139 306

Media 285 414 228 628

Dans 196 699 108 687

Idrott 102 499 47 433

1 Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet, utbildningsvetenskapliga 
kärnan samt övrig verksamhetsförlagd utbildning. 
2 Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktisk-estetiska kurser 
inom bl.a. lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, förskollärarutbildning 
och grundlärarutbildning. 
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8 Forskning 

8.1 Omfattning 

Inom utgiftsområde 16 finns förutom de direkta 
anslagen till universitet och högskolor anslag till 
forskning och forskningens infrastruktur. 
Anslagen avser Vetenskapsrådet, Kungl. 
biblioteket, Institutet för rymdfysik, 
Polarforskningssekretariatet, Centrala etikpröv-
ningsnämnden och de sex regionala 
etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, 
Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Vidare 
finns anslag för rymdforskning till 
Rymdstyrelsen. 

8.2 Resultatredovisning 

8.2.1 Översikt över forsknings-
finansieringen i Sverige 

De statliga medlen till forskning och utveckling 
(FoU) inom statsbudgeten beräknas 2010 uppgå 
till 29,5 miljarder kronor, vilket motsvarar 
3,6 procent av statsbudgeten. Detta är en ökning 
med 950 miljoner kronor jämfört med 2009. 

Regeringen har i den forsknings- och 
innovationspolitiska propositionen Ett lyft för 
forskning och innovation presenterat en satsning 
på forsknings- och utvecklingsmedel (FoU-
medel) på 5 miljarder kronor under perioden 
2009–2012 (prop. 2008/09:50, bet. 
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160). År 2009 
tillfördes 2,4 miljarder kronor och 2010 tillfördes 
ytterligare 1 miljard kronor. Ytterligare 
500 miljoner kronor föreslås bli tillförda 2011. 
Samtidigt sker en viss minskning av FoU-

medlen inom andra utgiftsområden, bl.a. inom 
försvarsområdet.  

De nya FoU-medlen kommer under den 
aktuella perioden främst att stärka anslagen för 
forskning och forskarutbildning vid universitet 
och högskolor samt användas till forskning inom 
strategiska forskningsområden. Dessutom höjs 
anslagen till de tre forskningsråden 
Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande (Formas), 
Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap (FAS) samt till Verket för 
innovationssystem (Vinnova). Insatserna 
beskrivs närmare i propositionen Ett lyft för 
forskning och innovation. 

Utöver statsbudgetens medel beräknas 
investeringar ske i forskning och utveckling 
(FoU) med 1,4 miljarder kronor från de 
forskningsstiftelser som bildades med 
löntagarfondsmedlen, med uppskattningsvis 
2,8 miljarder kronor från EU:s forskningsmedel 
och med 1,55 miljarder kronor från kommuners 
och landstings medel för forskning. Samman-
taget uppskattas statens investeringar och övriga 
offentliga investeringar i FoU motsvara en andel 
av BNP på ca 1,1 procent 2010.  

Det svenska näringslivet tillhör de mest FoU-
intensiva i världen. Statistiska centralbyrån 
uppskattade företagens investeringar i FoU till 
87,7 miljarder kronor 2008, vilket är en ökning 
med 3,5 miljarder kronor jämfört med 
föregående år. I förhållande till BNP motsvarade 
detta cirka 2,8 procent. 

Sverige är en stor producent av vetenskapliga 
artiklar. Sverige tillhör de 20 länder i världen som 
har störst produktion av vetenskapliga artiklar 
och är tillsammans med Schweiz ett av de två 
länder som producerar mest artiklar per capita.  
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Den svenska produktionen av vetenskapliga 
artiklar har ökat med ca 60 procent de senaste 
25 åren (figur 8.1 och 8.2). Samtidigt har de 
flesta forskningsintensiva länder i Europa ökat 
sin produktion mer än Sverige under perioden. 
Exempelvis har Schweiz ökat produktionen med 
100 procent under samma tid.  

 
Diagram 8.1 Ökning i procent av antalet vetenskapliga 
artiklar i vissa europeiska länder sedan 1984 
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Källa:  Vetenskapsrådet, Thomson ISI 
 
 
Diagram 8.2 Ökning i procent av antalet vetenskapliga 
artiklar i de nordiska länderna sedan 1984 
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När kvaliteten på svensk forskning mäts som 
kronindikator3 ligger Sverige sedan 1980-talet 
konstant ca 10 procent över världsgenomsnittet. 
Danmark, Norge och Schweiz har under 
perioden ökat sin rankning och ligger nu över 
Sverige i citeringsindex (figur 8.3). 

 

 
 
                                                      
3 Medelvärde för alla områden för antal citeringar per artikel inom ett 

område/genomsnittliga antalet citeringar för respektive område där 

världsgenomsnittet är 1,0. 

Diagram 8.3 Genomsnittligt antal citeringar per artikel och 
land 1984–2008 
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Källa:  Vetenskapsrådet, Thomson ISI 

 
En uppdelning i vetenskapsområden visar att 
Sverige ligger 10–20 procent över världsgenom-
snittet inom naturvetenskap och teknik och nära 
världsgenomsnittet inom medicin (figur 8.4). 
Humaniora och samhällsvetenskap som har en 
annan publiceringstradition ligger under världs-
genomsnittet. Forskningsresultat inom dessa 
områden publiceras i högre utsträckning i 
monografiform och ofta på svenska. 

 
Diagram 8.4 Medelciteringar för olika vetenskapsområden, 
1984–2008 där 1,0 motsvarar världsgenomsnittet 
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Källa: Vetenskapsrådet, Thomson ISI  

Fördelningen av statliga medel till forskning 

De statliga anslag som investeras i FoU uppgår 
till 29,5 miljarder kronor 2010, vilket är en 
ökning med 950 miljoner kronor i fasta priser 
jämfört med föregående år. FoU-medlen i 
statsbudgeten beräknas därmed motsvara 
0,92 procent av BNP.  

Av de totala FoU-medlen 2010 fördelas 
17,7 miljarder inom utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning. Universitet och 
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högskolor tilldelas 13,6 miljarder kronor av dessa 
medel som direkta forskningsanslag. 

De fyra myndigheterna med särskilda 
uppgifter att finansiera forskning och utveckling, 
dvs. Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och 
FAS, beräknas fördela 7,7 miljarder 2010. 
Forskningsfinansiärernas andel uppgår därmed 
till ca 26 procent av de totala statliga medlen för 
FoU. 

De olika försvarsmyndigheternas finansiering 
av FoU beräknas uppgå till 2,2 miljarder kronor 
2010, vilket är en minskning med 200 miljoner 
kronor jämfört med 2009.  

Övriga myndigheters finansiering beräknas 
uppgå till 5,95 miljarder kronor. Detta motsvarar 
20 procent av statsbudgetens medel för FoU. 
 
Tabell 8.1 Medel från statsbudgeten 2010 efter mottagare 
mnkr 

Mottagare 2010  Procentuell andel 

Universitet och 
högskolor 

13 636 46,3 

Vetenskapsrådet 4 500 15,3 

Verket för 
innovationssystem 

1 905 6,5 

Forskningsrådet för 
miljö, alreella 
näringar och 
samhällsbyggande 

895 3,0 

Forskningsrådet för 
arbetsliv och 
socialvetenskap 

393 1,3 

Försvarsmyndigheter 2 178 7,4 

Övriga myndigheter 5 953 20,2 

Totalt 29 469 100 

 

Källa: Statistiska centralbyran (SCB) 

 
De statliga medel som fördelas till övriga 
myndigheter för investeringar i FoU, dvs. 
5,9 miljarder kronor, beräknas under 2010 
fördelas enligt tabell 8.2 Beräknade medel för 
FoU till övriga myndigheter, utgiftsområde och 
anslag 2010. 

 
Tabell 8.2 Beräknade medel för FoU till övriga myndigheter, 
utgiftsområde och anslag 2010 
mnkr 

Utgiftsområde Anslag 2010 

Rikets styrelse Allmänna val och 
demokrati 

 

6 

 Gransknings-
nämnden för radio 
och TV 

 

 

1 

 Svenska institutet 
för europapolitiska 
studier samt EU-
information 

 

 

 

18 

Samhällsekonomi 
och finans-
förvaltning 

Konjunkturinstitutet  

 

7 

 Statistiska 
centralbyrån 

 

31 

Skatt, tull och 
exekution 

Skatteverket 1 

 Tullverket 57 

Rättsväsendet Åklagarmyndigheten 6 

 Ekobrotts-
myndigheten 

 

2 

 Kriminalvården 14 

 Brottsförebyggande 
rådet 

 

32 

 Rättsmedicinal-
verket 

 

16 

Internationell  
samverkan 

Forskning, 
utredningar, och 
andra insatser 
rörande 
säkerhetspolitik och 
nedrustning 

 

 

 

 

42 

 Bidrag till 
Stockholms 
internationella 
fredsforsknings-
institut (SIPRI) 

 

 

 

21 

 Bidrag till 
Utrikespolitiska 
institutet (UI) 

 

13 

Försvar och 
samhällets 
krisberedskap 

Krisberedskap  

 

72 

 Strålsäkerhets-
myndigheten 

 

100 

Internationellt 
bistånd 

Biståndsverksamhet 981 

 Nordiska 
Afrikainstitutet 

 

13 

 Folke Bernadotte-
akademin 

 

7 

Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg 

Statens beredning 
för medicinsk 
utvärdering 

 

 

16 

 Smittskydds-
institutet 

 

64 

 Folkhälsopolitiska 
åtgärder 

 

17 
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 Myndigheten för 
handikappolitisk 
samordning 

 

 

6 

 Stimulansbidrag och 
åtgärder inom 
äldrepolitiken 

 

 

35 

 Statens 
institutionsstyrelse 

 

11 

 Bidrag till 
utveckling av socialt 
arbete m.m. 

 

 

2 

 Socialstyrelsen 8 

Ekonomisk trygghet 
vid sjukdom och 
handikapp 

Försäkringskassan  

 

11 

Integration och 
jämställdhet 

Särskilda 
jämställdhets-
åtgäder 

 

 

48 

Arbetsmarknad och 
arbetsliv 

Institutet för 
arbetsmarknads-
politisk utvärdering 

 

 

27 

 Arbetsmiljöverket 2 

Utbildning och 
universitets-
forskning 

Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 

 

 

4 

 Utveckling av 
skolväsende, 
förskoleverksamhet 
och skolbarnomsorg 

 

 

140 

 Rymdforskning 197 

 Polarforsknings-
sekretariatet 

 

31 

 Särskilda utgifter 
för forsknings-
ändamål 

 

118 

Kultur, medier, 
trossamfund och 
fritid 

Statens kulturråd  

 

6 

 Forsknings- och 
utvecklingsinsatser 
inom kulturområdet 

 

 

38 

 Institutet för språk- 
och folkminnen 

 

16 

 Riksarkivet 9 

 Centrala museer: 
Myndigheter 

 

43 

 Centrala museer: 
Stiftelser 

 

3 

 Ungdomsstyrelsen 5 

 Stöd till idrotten 16 

 

 Insatser för den 
ideella sektorn 

 

12 

Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning 
och byggande samt 
konsumentpolitik 

Statens geotekniska 
institut 

 

 

16 

 Lantmäteriet 40 

Regional tillväxt Regionala 
tillväxtåtgärder 

 

11 

 Europeiska 
regionala 
utvecklingsfonden 
perioden 2007–2013 

 

 

69 

Allmän miljö- och 
naturvård 

Naturvårdsverket  

17 

 Miljöforskning 91 

 Stockholms 
internationella 
miljöinstitut 

 

 

12 

 Sveriges 
meteorologiska och 
hydrologiska institut 

 

 

27 

Energi Energiforskning 1 332 

Kommunikationer Vägverket: 
Administration 

 

44 

 Väghållning 208 

 Banhållning 196 

 Trafikverket 109 

 Statens väg- och 
transportforsknings-
institut 

 

 

40 

 Ersättning för 
särskilda tjänster 
till 
funktionshindrade 

 

 

30 

Areella näringar, 
landsbygd och 
livsmedel 

Statens 
veterinärmedicinska
anstalt 

 

 

28 

 Statens 
jordbruksverk 

 

24 

 Fiskeriverket 8 

 Strukturstöd till 
fisket m.m. 

 

2 

 Från EG-budgeten 
finansierade 
strukturstöd till 
fisket m.m. 

 

 

7 

 Fiskevård 2 

 Miljöförbättrande 
åtgärder i jordbruket 

 

11 

 Bidrag till Skogs- 
och 
lantbruksakademien 

 

1 
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Näringsliv Institutens 
strategiska 
kompetensmedel 
m.m. 

 

 

444 

 Näringslivsutveck-
ling m.m. 

 

146 

 Sveriges geologiska 
undersökning: 
Geologisk 
undersöknings-
verksamhet m.m. 

 

 

 

6 

 Sveriges geologiska 
undersökning: 
Geovetenskaplig 
forskning 

 

 

6 

 Bidrag till 
terminologisk 
verksamhet 

 

 

2 

 Rymdverksamhet 687 

 Konkurrensforskning 13 

Totalt  5 953 

Källa: Statistiska centralbyran (SCB) 

Forskningsstiftelserna 

De forskningsstiftelser som bildades med medel 
från de statliga löntagarfonderna avser att 
investera 1,4 miljarder kronor i FoU under 2010. 
I tabell 8.3 visas forskningsstiftelsernas bidrag till 
FoU under de tre senaste åren. 

 
Tabell 8.3 Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU 
mnkr 

Stiftelse 2008 2009 2010 

SSF 439 498 657 

KK 122 187 187 

MISTRA 165 226 213 

Vårdal- 

stiftelsen 

62 40 55 

STINT 55 36 58 

IIIEE 14 11 11 

Östersjö-
stiftelsen 

281 260 234 

Totalt 1138 1258 1415 
Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) stödjer 
naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk 
forskning av strategisk betydelse för den svenska 
konkurrenskraften.  

Stiftelsen för kunskaps- och kompetens-
utveckling (KK-stiftelsen) ger bidrag till 
universitet och högskolor för utökade kontakter 

med näringslivet för uppbyggnad av forskning av 
betydelse för näringslivets utveckling, främst i 
universitetens och högskolornas omgivande 
regioner.  

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(MISTRA) stödjer miljöforskning.  

Stiftelsen för vård och allergiforskning, 
(Vårdalstiftelsen) främjar forskning och 
forskarutbildning inom områdena vård samt 
allergier och annan överkänslighet.  

Stiftelsen för internationalisering av högre 
utbildning och forskning (STINT) ger 
stipendier för svenska forskares vistelser vid 
utländska universitet och för utländska forskares 
studier i Sverige.  

Stiftelsen för internationella institutet för 
industriell miljöekonomi vid Lunds universitet 
(IIIEE) finansierar verksamhet vid Lunds 
universitet inom industriell miljöekonomi.  

Östersjöstiftelsen finansierar främst forskning 
och akademisk infrastruktur vid Södertörns 
högskola. 

Riksbankens jubileumsfond, vars kapital 
delvis har finansierats med medel från 
löntagarfonderna, fördelade 317 miljoner kronor 
till forskning under 2009. 

Andra stiftelser och organisationer 

Utöver de offentliga forskningsstiftelserna finns 
andra stiftelser som ger stora bidrag till svensk 
forskning. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
beviljade 716 miljoner kronor till olika forsk-
ningsprojekt och till vetenskaplig utrustning 
2009. Cancerfonden delade ut 375 miljoner 
kronor till forskning 2009. 

8.2.2 Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådets främsta uppgift är att ge stöd 
till grundläggande forskning av högsta veten-
skapliga kvalitet inom samtliga vetenskaps-
områden.  

Merparten av rådets forskningsstöd fördelas i 
konkurrens till forskare och forskargrupper som 
bedriver egeninitierad forskning. Stöden fördelas 
i nationell konkurrens efter granskning av 
sakkunniga. Administration av denna process för 
beredning och granskning av ansökningar utgör 
en stor del av rådets arbete. 
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Vetenskapsrådet fattade ett antal strategiska 
beslut under året om stöd till stora infrastruktur-
anläggningar. 

Av de totalt 4,2 miljarder kronor som 
Vetenskapsrådet lämnade i bidrag under 2009 var 
3,2 miljarder kronor forskningsstöd och drygt 
900 miljoner kronor var stöd till forskningens 
verktyg och infrastrukturer.  

Stödformer 

I Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar 
om forskningsmedel görs en sammanvägning av 
kvaliteten i projektets frågeställning och 
metodik samt forskarens kompetens inom det 
aktuella ämnesområdet.  

Vetenskapsrådets största stödform är 
projektstöd som fördelas efter öppen utlysning. 
Vetenskapsrådet eftersträvar att ge de främsta 
forskarna goda ekonomiska förutsättningar att 
långsiktigt bedriva forskning. Det genom-
snittliga projektbidragsbeloppet har höjts något 
under 2009, medan antalet beviljade ansökningar 
varit ganska oförändrat. Det samlade projekt-
stödet var 1,9 miljarder kronor 2009.  

Genom stöd till forskare i början av karriären 
och genom stimulans av rörlighet i forskar-
samhället bidrar Vetenskapsrådet till förnyelse 
och utveckling. Stöd till anställningar och 
stipendier uppgick till 581 miljoner kronor 2009. 

Vetenskapsrådet fördelar även stöd för större 
forskningsmiljöer, framförallt genom Linné-
stödet, för forskningssamverkan och för 
forskarskolor. Totalt uppgick stödet till 
584 miljoner kronor 2009.  

Vetenskapsrådets stöd för internationell 
samverkan, t.ex. resebidrag, utlandsstipendier 
och gästforskarbidrag, uppgick till 110 miljoner 
kronor 2009. 

Arbetet med de strategiska satsningarna 

Vetenskapsrådet fick, tillsammans med 
Energimyndigheten, FAS, Formas och Vinnova, 
i uppdrag att ansvara för utlysning och 
kvalitetsgranskning av de strategiska satsningar 
som regeringen presenterade i propositionen Ett 
lyft för forskning och innovation (prop. 
2008/09:50). Hela processen genomfördes av en 
samrådsgrupp. 

Under 2009 behandlade Vetenskapsrådet, som 
ansvarade för beredningen av tio av de totalt 
tjugo strategiska områdena, ansökningar om 
medel. Kvalitetsgranskningen av ansökningarna 
genomfördes av paneler bestående av utländska 
experter. 

Efter rekommendation från de samverkande 
myndigheterna fördelades delar av de strategiska 
medlen även för satsningar på forsknings-
infrastruktur. 

Jämställdhet 

Var tredje år genomför Vetenskapsrådet en 
större undersökning av utvecklingen av 
jämställdheten inom forskningsstödet. I den 
rapport som publicerades 2010 redovisas under-
sökningen av utfallet av de ansökningar som 
inkom 2006–2008 (2010:03). 

Rapporten visar att kvinnor är lika benägna 
som män att söka bidrag hos Vetenskapsrådet 
och att könsfördelningen i de sakkunniggrupper 
som bereder ansökningarna i stort sett är 
tillfredsställande.  

När det gällde projektbidrag, som är rådets 
dominerande stödform, hade kvinnor lägre 
beviljandegrad än män inom samtliga ämnesråd 
och kommittéer under perioden 2006–2008. Om 
man i analysen tar hänsyn till de sökandes 
forskningserfarenhet, minskar dock skillnaderna. 
Vidare anges att den största skillnaden i 
beviljandegrad finns inom ämnesrådet för 
medicin. Med beviljandegrad avses det totala 
antalet beviljade ansökningar i relation till det 
totala antalet ansökningar. 

Strategi och analys 

Bibliometri är ett verktyg för att mäta 
vetenskaplig produktivitet baserat på publika-
tionsparametrar. Det är en internationell trend 
att bibliometri utvecklas till ett allt viktigare 
instrument för prioritering och resursfördelning. 
Vetenskapsrådet arbetar med utveckling och 
analys av de metoder och databaser som finns 
för bibliometri och koordinerar ett nordiskt 
samarbete inom området.  

I syfte att lägga fast ramarna för sin 
utvärderingsverksamhet har Vetenskapsrådet 
tagit fram en ny strategi för ändamålet. Strategin 
anger att utvärderingarna ska vara inriktade på 
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forskningsområden, finansieringsinstrument, 
beredningsprocesser och forskningsstödets 
effekter i samhället.  

Under 2009 slutfördes en rad utvärderingar, 
bl.a. en utvärdering av området filosofi i vilken 
en ny modell prövades där utvärderarna baserar 
sina omdömen direkt på forskningens innehåll i 
stället för att utgå från indirekta metoder. 
Modellen ska även prövas vid en kommande 
utvärdering av forskning inom kriminal-
vetenskap. 

En utvärdering av omfattning och kvalitet för 
den kliniska forskningen i Sverige och i Finland 
pekar på en nedgående trend i båda länderna 
under de senaste decennierna.  

Vetenskapsådet har på regeringens uppdrag 
föreslagit en modell för uppföljning och utvärde-
ring av kliniskt inriktad forskning finansierad av 
särskilda medel, den s.k. ALF-ersättningen. 
Förslaget innebär en årlig uppföljning av denna 
forskning och tematiska utvärderingar med 3–5 
års intervaller. 

Bidragsformen anställning som forskar-
assistent har utvärderats. Resultaten tyder på att 
de forskarassistenter som har fått finansiering 
från rådet har haft en bättre karriärutveckling än 
andra forskare.  

Vidare har internationella expertpaneler  
utvärderat verksamheterna vid Onsala rymd-
observatorium och vid MAX-laboratoriet. Båda 
dessa rapporter vittnar om verksamheter av god 
kvalitet. 

Fem utvärderingar har påbörjats under året, 
varav fyra genomförs i samverkan med andra 
finansiärer. Utvärderingarna avser biologisk 
mångfald, matematik, kriminalvetenskap, sam-
hällsvetenskaplig forskning och de Linnéstöd 
som beviljades 2008. 

8.2.3 Rymdforskning 

Rymdobservatoriet Odin, som sändes upp 2001, 
fungerar fortfarande efter nio års drift. 
Instrument på satelliten har gett data till långa 
tidsserier. Under mätperioden har andelen 
vattenånga i atmosfären ökat, vilket kan ha 
påverkan på klimatet. Rymdstyrelsen finansierar 
tillsammans med European Space Agency (ESA) 
fortsatta mätningar från Odin. ESA:s 
finansiering, som inleddes 2007, har möjliggjort 
spridningen av mätdata från Odin till övriga 
medlemsstater i ESA. 

Rymdstyrelsen planerar även för nästa 
generations satelliter i samarbete med bl.a. 
Frankrike och Tyskland. Uppsändningen av 
dessa planeras till 2010.  

Svenska rymdforskare arbetar också med 
instrument för kommande satelliter inom ESA:s 
ram. 

Forskningen vid Institutet för rymdfysik, 
(IRF) syftar till att öka förståelsen av 
fundamentala fysikaliska processer i rymden och 
atmosfären.  Under 2009 har forskarna vid IRF 
medverkat i 110 expertgranskade artiklar. IRF 
tillgängliggör även registreringar från samtliga 
observatorieinstrument i realtid via sina 
webbsidor. Instrumenten är placerade i Kiruna, 
Lycksele och Uppsala. Observatorieverksam-
hetens webbsidor stod för ca 10 000 
nedladdningar per dag under 2009.  

8.2.4 Internationellt forskningssamarbete 
och samarbete inom EU 

Internationellt samarbete mellan forskare är 
avgörande för forskningens utveckling och för 
en effektiv resursanvändning. Den största delen 
av det internationella samarbetet inom forskning 
sker genom att svenska forskare, med 
finansiering från Vetenskapsrådet eller andra 
myndigheter, samarbetar med forskare i andra 
länder.  

Bilaterala avtal om samverkan inom forskning 
och utveckling finns mellan såväl lärosäten som 
forskningsfinansiärer i Sverige och länder 
utanför EU. Särskilt aktuella har samverkans-
aktiviteter med Indien, Japan, Kina och Sydkorea 
varit.  

Samtliga svenska forskningsråd deltar i det 
Sida-finansierade forskningsprogrammet 
Swedish Research Links när det gäller samverkan 
med utvecklingsländer. Programmet ska 
utvärderas under 2010. 

Det svenska deltagandet i EU:s sjunde 
ramprogram för forskning (2007–2013) 
utvecklas positivt. Till och med oktober 2009 har 
Sverige deltagit i 771 projekt och 387 miljoner 
euro, motsvarande ca 3,8 miljarder kronor, har 
tilldelats svenska forskare. Sveriges andel av 
samtliga beviljade medel är 4,2 procent, vilket ger 
en åttonde plats i konkurrens med andra 
medverkande länder. När beviljade medel 
relateras till befolkningsmängden i varje land 
placerar sig Sverige på en fjärde plats efter 
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Schweiz, Island och Finland. Störst deltagande 
uppvisar fortsatt universitet och högskolor som 
har drygt dubbelt så högt deltagande som 
näringslivet. Sverige har en särskilt hög andel 
beviljade medel inom bl.a. områdena hälsa och 
säkerhetsforskning. Svenska forskare har även 
varit framgångsrika i Europeiska forsknings-
rådets utlysningar. 

Under 2009 inledde EU:s kommitté för arbete 
med gemensamma programsatsningar (GPC) 
sitt arbete. Kommitténs uppgift är att identifiera 
teman för gemensamma forskningsprogram 
inom vilka EU:s medlemsländer kan samarbeta. 
Under 2009 föreslog kommittén gemensamma 
forskningsprogram inom de tre områdena diet 
och hälsa, kulturarvet samt klimatföränd-
ringarnas effekt på jordbrukssektorn och till-
gången på mat. Kommittens förslag stöddes av 
EUs ministerråd.  

Även EU:s kommitté Strategic Forum for 
International Science and Technology 
Cooperation (SFIC) inledde sitt arbete under 
2009. Kommitténs uppgift är att ta fram 
strategiska underlag rörande EU:s forsknings-
samarbete med länder och regioner utanför 
unionen. 

Under det svenska EU-ordförandeskapet 
prioriterade Sverige den fortsatta utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet. Frågor som 
särskilt lyftes fram var att EU:s framtida 
forskning bör inriktas mot de stora samhälls-
utmaningarna och att en bättre samordning 
behövs inom kunskapstriangeln, dvs. utbildning, 
forskning och innovation. Framsteg nåddes 
också inom den nya samarbetsformen 
gemensamma program. 

Inom ramen för Nordiska ministerrådets 
verksamhet deltar Sverige i ett större forsknings- 
och innovationsprogram om klimat, miljö och 
energi, det s.k. toppforskningsinitiativet. 
Programmet inleddes i januari 2009. De nordiska 
ländernas forskningsfinansierande myndigheter 
bidrar med närmare 500 miljoner kronor i 
offentlig finansiering till programmet. Därutöver 
söker man samarbete med det privata 
näringslivet och inom EU för att ytterligare öka 
programmets genomslagskraft och omfattning. 
Under det första verksamhetsåret har 
forskningsmedel utlysts inom flertalet av 
programmets tematiska delområden. 

8.2.5 Forskningens infrastruktur 

Forskningsanläggningar 

I den forsknings- och innovationspolitiska 
propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation beskrevs en satsning på forskningens 
infrastruktur där det bedömdes att 
Vetenskapsrådet skulle tillföras 150 miljoner 
kronor 2009–2012. Inom ramen för de 
strategiska satsningarna har 80 miljoner kronor 
anvisats Vetenskapsrådet 2010 för infrastruktur 
och ytterligare 36 miljoner kronor föreslås för 
2011. Vetenskapsrådet planerar deltagande i flera 
europeiska infrastrukturanläggningar, inklusive 
flera svenska. 

European Spallation Source (ESS) 
Sedan maj 2009 arbetar europeiska neutron-
forskare med planering av den europeiska 
spallationskällan i Lund med ett centrum för 
databearbetning i Köpenhamn. 

Regeringen har bildat ett bolag, European 
Spallation Source ESS AB, inom vilket 
verksamheten sker. Totalt har 14 länder beslutat 
att delta i konstruktionen. Ytterligare några 
länder överväger ett deltagande.  

Intresserade länder deltar i planeringen av ESS 
via en styrkommitté där själva konstruktionen av 
spallationskällan behandlas. Uppdateringen av 
konstruktionsplanerna beräknas vara klara om 
två till tre år. Därefter inleds konstruktionsfasen 
som beräknas pågå under ca tio år. 
Anläggningens fulla instrumentering beräknas 
vara klar 2025. 

Max IV 
Planeringsarbetet för en ny synkrotron kallad 
Max IV pågår i Lund. De huvudsakliga 
finansiärerna är Vetenskapsrådet, Vinnova, 
Lunds universitet och Region Skåne.  

XFEL och FAIR 
Regeringen har signerat traktaten för 
frielektronlaseranläggningen XFEL i Hamburg. 
Förhandlingar pågår om ett internationellt avtal 
även för tungjonsacceleratorn FAIR i 
Darmstadt. Konstruktionen av båda anlägg-
ningarna har inletts. 

EU:s finansiering av infrastruktur 
Inom EU:s sjunde ramprogram finns det 
särskilda medel avsatta för finansiering av 
infrastruktur för forskning. Dessa medel avser 
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främst planeringsfasen för infrastruktur-
anläggningar. Programmet har stimulerat 
Europas lärosäten att i ökad utsträckning planera 
för infrastruktur för forskning. Flera projekt 
som prioriterats av The European Strategy 
Forum for Research Infrastructure (ESFRI) har 
kommit till en planeringsfas genom visst stöd 
från ramprogrammet. Den huvudsakliga 
finansieringen kommer från medlemsländernas 
nationella budgetar. 

Polarforskningsexpeditioner 

Under polaråret som avslutades i mars 2009 har 
Polarforskningssekretariatet genomfört ett 
flertal stora expeditioner till Arktis och 
Antarktis. För arbetet med polaråret har 
sekretariatet tilldelats extra resurser 2007 och 
2008, vilket bl.a. har inneburit att forskning i 
svenska sub-polära områden har kunnat 
intensifieras. En viktig nod i denna forskning 
utgörs av Abisko naturvetenskapliga station.  

För svensk del är isbrytaren Oden en viktig 
resurs som har haft stor betydelse för samarbetet 
och kontakter med andra länders polar-
verksamhet, inte minst USA. Samarbete med 
bl.a. Danmark har bidragit till forsknings-
expeditioner till den svåråtkomliga kontinen-
talsockeln kring nordöstra Grönland.  

Utvecklingen av de internationella samarbeten 
som isbrytaren Oden skapar har möjliggjort för 
svenska forskare att i allt högre grad arbeta i 
Antarktis, men även öppnat för gemensamma 
forskningsintressen i Arktis. Planeringen av 
forskningssamarbetet med National Science 
Foundation har inneburit nära koordinering med 
Vetenskapsrådet kring finansieringen och 
nominering av svenska forskare. 

Informationsförsörjning till forskning 

Kungl. biblioteket (KB) är ett forsknings-
bibliotek med huvudsaklig inriktning på sam-
hällsvetenskaplig och humanistisk forskning.  

Den 1 januari 2009 inordnades hela 
verksamheten vid Statens ljud- och bildarkiv 
(SLBA) i KB, vilket innebär att ansvaret för 
pliktskyldigt ljud- och bildmaterial nu hanteras 
av KB. Verksamheten under 2009 har därför 
präglats av att integrera SLBA i KB:s 

verksamhet, såväl organisatoriskt som verksam-
hetsmässigt. 

KB bidrog under  2009 till det svenska 
ordförandeskapet i EU genom att aktivt delta i 
flera europeiska samarbeten samt genom att 
anordna två stycken seminarier och konferenser 
inom sitt område. KB har även lagt stora resurser 
på digitaliseringsarbetet.  

Vidare har KB utökat samarbetet med 
enskilda institutioner vid svenska universitet för 
att kunna ge bättra service till forskarsamhället. 
Myndigheten har även etablerat en forsk-
ningsavdelning som arbetar med visningar, 
symposier, publikationer och konferenser. 

Etikprövning av forskning 

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning 
omfattar forskning som avser människor och 
biologiskt material från människor samt 
forskning som innebär behandling av känsliga 
personuppgifter. Etikprövningen sker i sex 
regionala nämnder. Överklaganden och 
överlämnanden av vissa ärenden görs till 
Centrala etikprövningsnämnden.  

Ett mått på effektiviteten inom organisa-
tionen för etikprövning av forskning är de 
regionala etikprövningsnämndernas genomsnitt-
liga handläggningstider.  I samtliga kategorier var 
den genomsnittliga handläggningstiden 20 dagar 
för alla regionala nämnder under 2009, vilket väl 
faller inom de handläggningstider som anges i 
förordningen (2003:615) om etikprövning av 
forskning som avser människor. I jämförelse 
med 2008 är handläggningstiderna oförändrade. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för 
ärenden som behandlades av Centrala etik-
prövningsnämnden var, oavsett kategori, åtta 
veckor under 2009, lika många som under 2008. 

Oredlighet i forskning 

Regeringen inrättade i början av 2010 ett särskilt 
organ, expertgruppen för oredlighet i forskning, 
vid Centrala etikprövningsnämnden. Expert-
gruppen har till uppgift att på begäran av statliga 
universitet och högskolor lämna yttranden som 
ett stöd i lärosätenas utredningar av ärenden som 
rör misstankar om oredlighet i forskning, 
konstnärligt utvecklingsarbete eller annat 
utvecklingsarbete. 
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8.3 Analys och slutsatser 

8.3.1 Vetenskapsrådet 

Vetenskapsrådets huvuduppgift är att verka för 
den fria grundforskningen och den forskar-
initierade förnyelsen av forskningen. Myndig-
heten har en tillförlitlig granskningsprocess och 
en väl fungerande forskningsadministration. 

Vetenskapsrådet genomförde, trots den 
begränsade tid som stod till förfogande,  
satsningen på de strategiska forskningsområdena 
väl. Rådet ska administrera den årliga rappor-
teringen från universiteten och högskolorna för 
de områden som rådet ansvarar för. Vidare 
kommer en utvärdering ske efter fem år. 

Inom EU ökar både den forskarinitierade och 
den mer behovsstyrda forskningsfinansieringen i 
snabb takt, och nya former av utlysningar, 
samarbeten och program introduceras, t.ex. 
gemensamma program. Det är viktigt att 
Vetenskapsrådet och övriga forsknings-
finansierande myndigheter har en beredskap att 
utveckla samarbetsprocesser för att säkerställa 
svenskt deltagande i sådana satsningar.  

Det är också viktigt att Vetenskapsrådet har 
en god förmåga att agera strategiskt, prioritera, 
och initiera kraftsamling inom forsknings-
områden som bedöms som strategiskt viktiga. 
Under 2009 gjorde regeringen därför 
förändringar i förordningen (2009:975) och 
regleringsbrevet för Vetenskapsrådet för att öka 
styrelsens kapacitet för att leda arbetet vid rådet 
och genomföra sådana strategiska satsningar.  

Vetenskapsrådet har administrerat en rad 
större nationella infrastruktursatsningar under 
det gångna året. Det är viktigt att kontinuerligt 
inventera behovet och förnya den strategiska 
planen för satsningar på nya anläggningar. 

Regeringen ser positivt på att Vetenskapsrådet 
har förstärkt sin analysverksamhet. Utveck-
lingen av rådets kompetens inom bibliometri är 
viktig, bl.a. som underlag till statens fördelning 
av forskningsresurser utifrån indikatorer. 

Jämställdheten mellan könen när det gäller 
medelstilldelning inom olika utlysningsformer 
och områden är fortfarande otillfredsställande. 
En studie som Vetenskapsrådet har gjort inom 
området medicin ger inget entydigt svar på 
orsaken till skillnaden i beviljandegrad mellan 
män och kvinnor. Även inom  utbildnings-
vetenskap finns det noterbara skillnader i 
beviljandegrad. Enligt regeringens mening är 

ytterligare analyser och åtgärder motiverade för 
att säkra en könsneutral forskningsfinansiering. 

8.3.2 Rymdforskning 

Sveriges deltagande i det obligatoriska 
vetenskapsprogrammet inom organisationen 
European Space Agency (ESA) möjliggör för 
svenska forskare att i samarbete med europeiska 
kollegor studera yttre rymden i projekt som är 
för kostsamma att genomföra med enbart 
nationell finansiering. Det är av stort värde för 
mindre länder att delta i ESA:s arbete, eftersom 
dessa saknar ekonomisk möjlighet att delta på 
egen hand i de riktigt stora projekten.  

Rymdstyrelsen har under en längre tid arbetat 
för nästa generations satellit efter Odin. 
Projektet har nu fått stöd från ESA för att gå 
vidare till nästa fas. Dessa projekt visar på den 
höga kompetens för forskning och utveckling 
inom rymdområdet som finns i Sverige. 

Onsala rymdobservatorium vid Chalmers 
tekniska högskola AB drivs på uppdrag av 
Vetenskapsrådet som en nationell anläggning. 
En internationell utvärdering av verksamheten 
visar att kvaliteten på forskningen är hög och 
står sig väl i jämförelse med andra liknande 
anläggningar i andra delar av världen. 

Forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) 
medverkar i och leder ett stort antal inter-
nationella projekt. Den kompetens IRF:s 
forskare och tekniker bidrar med är efterfrågad i 
flera projekt som finansieras av internationella 
organisationer. Detta tyder på att det finns ett 
internationellt intresse för de forsknings-
områden som IRF inriktar sig på och att IRF 
erbjuder en forskarmiljö som framgångsrika 
forskare vill verka i. 

8.3.3 Internationellt forskningssamarbete 
och samarbete inom EU 

Eftersom forskning har identifierats som en 
strategisk resurs med ökande budget hos allt fler 
länder, har även det internationella forsknings-
samarbetets betydelse ökat. Det är därför 
positivt att fler svenska forskare publicerar till-
sammans med utländska forskare. Även det 
faktum att Vetenskapsrådet beviljar fler 
ansökningar om postdoktor-stipendium i 
utlandet är positivt och bör fortsätta. Likaså 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 16  

147 

bidrar utnyttjandet av svensk forsknings-
infrastruktur som t.ex. isbrytaren Oden till en 
ökad internationell samverkan. 

EU:s ramprogram för forskning (2007–2013) 
har blivit en allt viktigare del av den svenska 
forskningsfinansieringen. Under 2008 var ram-
programmet den näst största finansiären av civil 
forskning i Sverige efter Vetenskapsrådet. Störst 
deltagande visar universitet och högskolor. 
Däremot är näringslivets deltagande i ram-
programmet lägre än förväntat. Fram till oktober 
2009 hade 18 procent av medlen i ram-
programmet fördelats, och den årliga budgeten i 
programmet kommer att öka markant de 
kommande åren. Det är därför angeläget att 
forskningsfinansiärerna fortsatt är aktiva i att 
påverka och främja ramprogrammet så att 
Sverige även framöver har ett starkt deltagande.  

Beslut som fattades inom ramen för den s.k. 
Ljubljanaprocessen när det gäller utvecklingen av 
det europeiska forskningsområdet kommer att 
ha betydelse i utvecklingen av den svenska 
forskningspolitiken. Det handlar bl.a. om att 
EU:s forskning bör inriktas mot de stora 
samhällsutmaningarna och att samverkan mellan 
olika politikområden inom kunskapstriangeln, 
dvs. utbildning, forskning och innovation, 
behöver utvecklas.  

Regeringen fattade den 10 december 2009 
beslut om att uppdra åt Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser att 
tillsvidare ansvara för att stödja ökad inter-
nationell samverkan genom att utnyttja och 
utveckla den utlandsbaserade verksamhet inom 
tillväxt-, innovations-, forsknings- och utbild-
ningspolitiken. En utvärdering av verksamheten 
bör enligt beslutet ske senast den 1 april 2012. 
Målet med verksamheten vid myndigheten är att, 
genom samverkan med Regeringskansliet och 
berörda samarbetsorganisationer, bidra till att 
öka kunskapsuppbyggnaden, konkurrenskraften 
och en hållbar tillväxt i Sverige. 

8.3.4 Forskningens infrastruktur 

Konstruktionen av European Spallation Source 
(ESS) i Sverige kommer att ha stor betydelse för 

svensk forskning. Utländska forskare kommer i 
ännu högre utsträckning än i dag att komma till 
Sverige för forskning och forskningssamarbete. 

Samlokaliseringen av ESS med synkrotronen 
Max IV kommer att ge Lund en 
forskningsinfrastruktur av världsklass. 
Anläggningarna kommer att ha stor betydelse 
för Sveriges och Öresundsregionens utveckling 
både vetenskapligt och ekonomiskt. 

Kungl. biblioteket (KB) är i sin nya 
sammanslagna form bättre rustat att möta de 
tekniska utmaningar som väntar. Regeringen ser 
positivt på de insatser som KB gör inom 
digitaliseringsområdet och för ökat tillgäng-
liggörande av elektroniskt material.  

Regeringen bedömde i 2010 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2009/10:100) att den 
verksamhet som bedrivs vid Filmarkivet i 
Grängesberg ligger närmare KB:s verksamhet än 
Stiftelsen Svenska Filminstitutets. Mot den 
bakgrunden föreslogs i propositionen att de 
ändamål och de verksamheter som avser 
Filmarkivet flyttas från utgiftsområde 17 Kultur, 
medier, trossamfund och fritid till utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning. 
Riksdagen har beslutat i enlighet med detta (bet. 
2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332). Mot denna 
bakgrund föreslås att KB:s anslag ökas med 
7,5 miljoner kronor. 

I regeringens forsknings- och innovations-
proposition Ett lyft för forskning och inno-
vation bedömde regeringen att Polarforsk-
ningssekretariatet bl.a. skulle få ett utvidgat 
uppdrag i fråga om logistik för forskning inom 
svenska fjällområdet. En viktig del i detta 
utökade uppdrag är övertagandet av Abisko 
naturvetenskapliga station från Kungl. Veten-
skapsakademien. Av denna anledning föreslår 
regeringen att 5,5 miljoner kronor överförs från 
anslag 3:12 Särskilda utgifter för forsknings-
ändamål till  anslag 3:8 Polarforsknings-
sekretariatet. 
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9 Budgetförslag 

9.1 Anslag för barn-, ungdoms- och 
vuxenutbildning 

9.1.1 1:1 Statens skolverk 

Tabell 9.1:1 Anslagsutveckling för Statens skolverk 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
294 921 

 

   
Anslags- 
sparande 9 448

 
2010 

 
Anslag 

 
314 311 

 

1 
Utgifts- 
prognos 316 260

2011 Förslag 315 768     

2012 Beräknat 319 128 2  

2013 Beräknat 323 769 3  

2014 Beräknat 330 659 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 315 908 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 316 050 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 315 628 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Skolverkets förvaltnings-
kostnader. Skolverket är förvaltningsmyndighet 
för skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna 
samt för annan pedagogisk verksamhet som 
anordnas av det allmänna. Skolväsendet omfattar 
enligt den nya skollagen (2010:800) förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, speci-
alskola, sameskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna och utbildning i 
svenska för invandrare. Skolverket ska bidra till 
måluppfyllelsen inom barn- och ungdoms-
utbildningen genom att svara för uppföljning, 
utvärdering och utveckling av skolväsendet. I 
detta ingår även att utforma styrdokument för 
dessa verksamheter.  

Regeringens överväganden 

Myndigheten Internationella programkontoret 
för utbildningsområdet har fr.o.m. den 1 januari 
2010 i uppdrag att vara nationellt kontor för EU-
nätverket Eurydike. Anslaget föreslås minskas 
med 150 000 kronor fr.o.m. 2011 för att bidra till 
finansieringen av en ökning av anslaget 
4:1 Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet.  

Anslaget föreslås minskas med 100 000 kro-
nor till följd av ändrad finansiering av verksam-
hetsstödet för den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 315 768 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.1:1 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 314 311 314 311 314 311 314 311

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 482 5 711 10 219 17 568

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 359 -1 373 -1 392 -1 424

Övrigt 3 334 478 631 204

Förslag/ be-
räknat anslag  315 768 319 128 323 769 330 659

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är preli-
minär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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9.1.2 1:2 Statens skolinspektion 

Tabell 9.1:2 Anslagsutveckling för Statens skolinspektion 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
306 955 

 

   
Anslags- 
sparande 21 694

 
2010 

 
Anslag 

 
336 942 

 

1 
Utgifts- 
prognos 335 577

2011 Förslag 338 543    

2012 Beräknat 342 396 2 

2013 Beräknat 347 174 3 

2014 Beräknat 354 632 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 339 087 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 339 088 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 338 612 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Skolinspektionens förvalt-
ningskostnader. Skolinspektionen ansvarar för 
kvalitetsgranskning av och tillsyn över skol-
väsendet m.m. Skolinspektionen ansvarar vidare 
för s.k. tillståndsprövning. Det innebär att myn-
digheten beslutar om godkännande av och rätt 
till bidrag för fristående skolor, samt om åter-
kallande av sådant godkännande och sådan rätt 
till bidrag. 

Anslaget används även för verksamhetskost-
nader för barn- och elevombudet samt Skolvä-
sendets överklagandenämnd. 

Regeringens överväganden 

Skolinspektionen har efter en uppbyggnadsfas 
nått full kapacitet från 2010. Till följd av förvän-
tad ökad ärendemängd hos Skolväsendets över-
klagandenämnd när den nya skollagen börjar 
tillämpas den 1 juli 2011 (prop. 2009/20:165, bet. 
2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370) föreslår 
regeringen att anslaget tillförs 550 000 kronor 
2011 (halvårseffekt) och beräknar att 
1 100 000 kronor tillförs fr.o.m. 2012. 
Regeringen föreslår vidare att anslaget minskas 
med 1 000 000 kronor för att delfinansiera det 
utökade statsbidraget till dansarutbildning från 
anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skol-
väsendet, m.m. Internationella programkontoret 
för utbildningsområdet har fr.o.m. den 1 januari 
2010 i uppdrag att vara nationellt kontor för EU-
nätverket Eurydike. Anslaget föreslås minskas 
med 150 000 kronor 2011 för att bidra till finan-
sieringen av en ökning av anslaget 4:1 
Internationella programkontoret för utbildnings-
området. Anslaget föreslås minskas med 

100 000 kronor till följd av ändrad finansiering 
av verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
338 543 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.1:2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 336 942 336 942 336 942 336 942

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 2 301 5 611 10 391 18 350

Beslut -450 96 97 99

Överföring 
till/från andra 
anslag -250 -252 -256 -262

Övrigt 3  -497

Förslag/ 
beräknat an-
slag 338 543 342 396 347 174 354 632

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är preli-
minär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.1.3 1:3 Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 

Tabell 9.1:3 Anslagsutveckling för Specialpedagogiska 
skolmyndigheten 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
655 570 

 

   
Anslags- 
sparande 1 802

 
2010 

 
Anslag 

 
700 729 

 

1 
Utgifts- 
prognos 679 610

2011 Förslag 704 200    

2012 Beräknat 712 316 2 

2013 Beräknat 722 632 3 

2014 Beräknat 738 342 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 705 592 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 706 012 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 705 110 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Specialpedagogiska skol-
myndighetens förvaltningskostnader. Myndig-
heten ansvarar för statens specialpedagogiska 
stöd rörande barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning och för utbildning i speci-
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alskolan. I myndighetens uppdrag ligger också 
att tillgodose behovet av anpassade läromedel för 
barn, ungdomar och vuxna med funktionsned-
sättning. Dessutom fördelar myndigheten vissa 
statsbidrag. Anslaget används även för produk-
tionsstöd för läromedelsframställning och för 
visst internationellt samarbete. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.1:3 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 134 848 790 418 -655 570

Prognos 2010 0 136 000 839 130 -703 130

Budget 2011 0 136 000 856 752 -720 752

 
Avgifterna avser intäkter från läromedels-
försörjningen och ersättning från kommuner för 
elever i specialskola. Dessa intäkter får dispone-
ras av myndigheten. Det ekonomiska målet är i 
denna del att intäkterna delvis ska täcka kostna-
derna för verksamheten.  

Avgifterna avser också ersättning från kom-
muner då myndigheten enligt 1 kap. 4 § special-
skoleförordningen (1995:401), efter avtal med en 
kommun, anordnar förskoleklass och fritids-
verksamhet. Denna ersättning får disponeras av 

myndigheten. Det ekonomiska målet är i denna 
del full kostnadstäckning. 
Avgifterna avser slutligen intäkter från Folk-
bildningsrådet för verksamhet avseende admi-
nistration av förstärkningsbidrag till folk-
högskolor. Intäkterna disponeras av Special-
pedagogiska skolmyndigheten. Det ekonomiska 
målet för administrationen av förstärknings-
bidrag till folkhögskolor är full kostnads-
täckning.  

Kostnader som inte finansieras med avgifts-
intäkter ska finansieras från detta anslag. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:3 Specialpedago-
giska skolmyndigheten besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 12 000 000 
kronor under 2012 och 2013. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten behöver kunna lämna för-
handsbesked till förlag på den kommersiella 
marknaden. Regeringen bör därför bemyndigas 
att besluta om tilldelning av medel för detta 
ändamål som innebär åtaganden för kommande 
budgetår. 

 
Tabell 9.1:3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Ingående åtaganden 6 033 4 079 8 894   

Nya åtaganden 4 079 8 200 9 800   

Infriade åtaganden -6 033 -3 385 -6 694 -8 000 -4 000 

Utestående åtaganden 4 079 8 894 12 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 13 000 12 000 12 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Från den 1 juli 2008 har specialskolans målgrupp 
utökats till att även omfatta barn med synskada 
och ytterligare funktionshinder samt barn med 
grav språkstörning (prop. 2007/08:112, bet. 
2007/08:UbU16, rskr. 2007/08:212). Som följd 
av detta har Ekeskolan och Hällsboskolan åter-
etablerats som statliga specialskolor. Antalet 
elever i framför allt Hällsboskolan har ökat 
under 2009 och förväntas öka ytterligare under 
kommande år. För 2011 bedömer regeringen att 
de ökade kostnader som denna elevökning 
medför kan täckas inom ramen för myndig-
hetens anslag. Regeringen kommer dock att 
noga följa utvecklingen. 

För att bidra till kostnader som bedöms upp-
stå inom specialskolan som en följd av 
regeringens proposition Betyg från årskurs 6 i 
grundskolan (prop. 2009/10:219) och den utök-
ning av undervisningstiden i matematik som 
regeringen avser att låta undersöka beräknas en 
ökning av anslaget med 39 000 kronor 2012, 
169 000 kronor 2013 och 261 000 kronor fr.o.m. 
2014.  

Anslaget föreslås öka med 10 000 kronor 2011 
och beräknas öka med 21 000 kronor fr.o.m. 
2012 som en konsekvens av att skollagen 
(2010:800), som börjar tillämpas den 1 juli 2011, 
innebär en förstärkning av elevhälsan och inne-
håller bestämmelser om tillgång till skol-
bibliotek.  

Myndigheten Internationella program-
kontoret för utbildningsområdet har fr.o.m. den 
1 januari 2010 i uppdrag att vara nationellt kon-
tor för EU-nätverket Eurydike. Anslaget före-
slås minskas med 150 000 kronor fr.o.m. 2011 
för att bidra till finansieringen av en ökning av 
anslaget 4:1 Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet.  

Anslaget föreslås minskas med 
140 000 kronor fr.o.m. 2011 till följd av ändrad 
finansiering av verksamhetsstödet för den 
statliga budgetprocessen.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
704 200 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.1:3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 700 729 700 729 700 729 700 729

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 535 8 227 18 067 34 633

Beslut 10 60 191 287

Överföring 
till/från andra 
anslag -290 -293 -297 -304

Övrigt 3 2 216 3 593 3 941 2 997

Förslag/ be-
räknat anslag  704 200 712 316 722 632 738 342

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är preli-
minär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.1.4 1:4 Sameskolstyrelsen 

 
Tabell 9.1:4 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
35 549 

 

   
Anslags- 
sparande -385

 
2010 

 
Anslag 

 
26 553 

 

1 
Utgifts- 
prognos 26 123

2011 Förslag 26 659    

2012 Beräknat 26 909 2 

2013 Beräknat 27 352 3 

2014 Beräknat 28 540 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 26 669 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 26 743 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 27 264 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används till Sameskolstyrelsens verk-
samhet. Sameskolstyrelsens uppgift är att ge 
samiska barn en utbildning med samisk inrikt-
ning och att bidra till att bevara och utveckla det 
samiska språket och den samiska kulturen. 
Utbildningen bedrivs vid sameskolor samt i 
integrerad samisk undervisning i kommunal 
grundskola. 

Sameskolstyrelsen är styrelse för same-
skolorna och därtill hörande verksamhet. Same-
skolstyrelsen ska främja och utveckla samisk 
undervisning och bör bistå vid uppsökande 
verksamhet bland samer samt informera om 
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sameskolan och samisk undervisning i det 
offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 

Sameskolstyrelsen får efter avtal med en 
kommun fullgöra kommunens uppgifter avse-
ende förskoleklassen och förskole- och fritids-
hemsverksamheten för samiska barn. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.1:4 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009 0 24 476 63 058 38 582

Prognos 2010 0 25 447 52 167 26 720

Budget 2011 0 25 589 52 092 26 503
 
De intäkter som Sameskolstyrelsen får disponera 
avser främst ersättning enligt avtal från 
kommuner för samisk förskola, förskoleklass 
och fritidshem som Sameskolstyrelsen bedriver 
samt ersättning enligt förordningen (SKOLFS 
1995:50) om ersättning för elever i sameskolan. 
Det ekonomiska målet är att intäkterna delvis 
ska täcka kostnaderna för verksamheten. De 
kostnader som inte finansieras genom avgifter 
ska finansieras från detta anslag. 

Regeringens överväganden 

För att bidra till kostnader som bedöms uppstå 
inom sameskolan som en följd av regeringens 
proposition Betyg från årskurs 6 i grundskolan 
(prop. 2009/10:219) och den utökning av under-
visningstiden i matematik som regeringen avser 
att låta undersöka beräknas en ökning av ansla-
get med 7 000 kronor 2012, 83 000 kronor 2013 
och 152 000 kronor fr.o.m. 2014. 

Anslaget föreslås öka med 3 000 kronor 
2011 och beräknas öka med 6 000 kronor fr.o.m. 
2012 som en konsekvens av att skollagen 
(2010:800), som börjar tillämpas den 1 juli 2011, 
innebär en förstärkning av elevhälsan och inne-
håller bestämmelser om tillgång till skol-
bibliotek.  

Anslaget föreslås minskas med 60 000 kronor 
fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budgetpro-
cessen.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
26 659 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.1:4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 26 553 26 553 26 553 26 553

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 -377 -141 219 848

Beslut 3 13 89 676

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 540 545 552 525

Förslag/ be-
räknat anslag  26 659 26 909 27 352 28 540

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är preli-
minär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.1.5 1:5 Utveckling av skolväsendet och 
annan pedagogisk verksamhet4  

Tabell 9.1:5 Anslagsutveckling för utveckling av skolväsen-
det och annan pedagogisk verksamhet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 573 288

 

   
Anslags- 
sparande 298 840

 
2010 

 
Anslag 929 999

 

1 
Utgifts- 
prognos 855 464

2011 Förslag 917 040     

2012 Beräknat 1 141 031 2  

2013 Beräknat 1 298 776 3  

2014 Beräknat 938 580 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 124 581 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 261 224 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 893 051 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

 
 
                                                      
4 Anslaget benämndes tidigare Utveckling av skolväsende, 

förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Ändringen är en följd av 

regeringens proposition Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 

trygghet (prop. 2009/10:165). 
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Ändamålet för anslaget är att främja utveckling 
av skolväsendet och annan pedagogisk verksam-
het. Anslaget finansierar främst insatser för att 
stödja och stimulera kommunernas verk-
samhetsutveckling inom dessa områden samt 
annat centralt initierat utvecklingsarbete inom 
utbildningssystemet.  

Stödet avser verksamheter med såväl 
kommunal som annan huvudman. Anslaget 
används även för administration, uppföljning 
och utvärdering av vissa särskilda uppdrag och 
satsningar, för vissa utredningar inom 
skolområdet samt för bidrag till vissa organi-
sationer. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:5 Utveckling av 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 
under 2012 och 2013. 

 

Skälen för regeringens förslag: Statens skolverk 
behöver kunna sluta ekonomiska avtal inom 
ramen för sitt utvecklingsarbete. Regeringen bör 
därför bemyndigas att besluta om tilldelning av 
medel för detta ändamål som innebär åtaganden 
för kommande budgetår. 

Tabell 9.1:5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013−2014 

Ingående åtaganden  140 000 70 000   

Nya åtaganden  79 200 91 200   

Infriade åtaganden  -149 200 -61 200 -67 000 -33 000 

Utestående åtaganden 140 000 70 000 100 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 140 000 125 000 100 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Medel på anslaget ska bl.a. användas till statlig 
rektorsutbildning, försöksverksamhet med lär-
lingsutbildning och handledarutbildning kopplat 
till lärlingsutbildningen. Även insatser för att 
genomföra de senaste årens reformer inom för-
skola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola 
och motsvarande skolformer samt insatser inom 
matematik, naturvetenskap och teknik liksom 
Sveriges deltagande i internationella studier 
finansieras genom anslaget. 

För att stimulera lärlingsutbildning i den 
reformerade gymnasieskolan föreslås att 
44 000 000 kronor tillförs anslaget under 2011. 
För 2012 beräknas utgifterna för ändamålet 
uppgå till 146 000 000 kronor, för 2013 till 
277 000 000 kronor och för 2014 till 
327 000 000. 

Anslaget föreslås ökas med 18 500 000 kronor 
för att stödja och stimulera entreprenörskap i 
skolan. För en fortsatt satsning på åtgärds-
programmet mot mobbning föreslås anslaget 
ökas med 10 000 000 kronor 2011 och beräknas 
öka med samma belopp 2012–2014. Anslaget 
föreslås vidare ökas med 20 000 000 kronor 2011 
för en förlängd satsning på sommarskola.  

En försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt 
år inom gymnasieskolan har aviserats. Anslaget 
föreslås tillföras 8 400 000 kronor för ändamålet 
2011. Utgifterna för försöksverksamheten 
beräknas uppgå till 24 600 000 kronor 2012, till 
32 800 000 kronor 2013 och till 
36 400 000 kronor 2014.  

För att finansiera införandet av betyg från 
årskurs 6 föreslås anslaget ökas med 
15 000 000 kronor 2011. Utgifterna för införan-
det beräknas uppgå till 15 000 000 kronor även 
2012 och 2013.  

Anslaget föreslås ökas med 42 000 000 kronor 
för införandet av fler nationella prov 2011. För 
2012 beräknas utgifterna uppgå till 48 000 000 
kronor, för 2013 till 41 000 000 kronor och för 
2014 till 33 000 000 kronor.  

För att finansiera ändringar med anledning av 
regeringens proposition Den nya skollagen – för 
kunskap, valfrihet och trygghet 
(prop. 2009/10:165) föreslås anslaget minskas 
med sammanlagt 8 900 000 kronor 2011 och 
beräknas minskas med 14 800 000 kronor 2012 
och 11 800 000 kronor fr.o.m. 2013. Av dessa 
medel tillförs anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning, utgiftsområde 25, 3 000 000 kronor 

för införandet av ämnet teknik i särskolan under 
2011 och 2012. Med anledning av de skärpta 
kraven på elevhälsan i den nya skollagen tillförs 
vidare samma anslag 4 987 000 kronor 2011 och 
beräknas tillföras 9 973 000 kronor fr.o.m. 2012. 
För samma ändamål tillförs anslaget 
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten och 
anslaget 1:4 Sameskolstyrelsen medel från före-
varande anslag med 10 000 kronor respektive 
3 000 kronor 2011. Från och med 2012 beräknas 
en ökning med 21 000 kronor respektive 
6 000 kronor. Vidare tillförs anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning, 
utgiftsområde 25, 900 000 kronor 2011 och 
beräknas tillföras 1 800 000 kronor fr.o.m. 2012 
för att finansiera införandet av utvecklingssamtal 
i gymnasiesärskolan.  

För att finansiera en bonus till skolor i utsatta 
områden beräknas anslaget ökas med 
20 000 000 kronor årligen 2012–2014. Dessutom 
beräknas anslaget utökas med ytterligare 
200 000 000 kronor 2012 för att finansiera en 
förlängd satsning på matematik, naturvetenskap 
och teknik. För att finansiera en satsning på 
elevhälsa beräknas anslaget vidare utökas med 
250 000 000 kronor 2012 och med 
400 000 000 kronor 2013. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
917 040 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.1:5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 906 499 906 499 906 499 906 499

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 12 782 26 229 40 153 59 649

Beslut -5 741 204 752 348 519 -29 931

Överföring 
till/från andra 
anslag 3 500 3 551 3 604 3 678

Övrigt3  -1 316

Förslag/ be-
räknat anslag  917 040 1 141 031 1 298 776 938 580

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är preli-
minär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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9.1.6 1:6 Särskilda insatser inom 
skolområdet5 

Tabell 9.1:6 Anslagsutveckling för särskilda insatser inom 
skolområdet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
486 088 

 

   
Anslags- 
sparande 1 196

 
2010 

 
Anslag 

 
492 257 

 

1 
Utgifts- 
prognos 480 775

2011 Förslag 419 761    

2012 Beräknat 427 879 2 

2013 Beräknat 434 731 3 

2014 Beräknat 442 653 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 419 760 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 419 762 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 419 173 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för särskilda insatser inom 
skolområdet, vilka bl.a. omfattar undervisning 
som anordnas på sjukhus samt insatser för elever 
med funktionsnedsättning eller andra särskilda 
behov i grundskola, särskola och gymnasieskola.  

Anslaget används även för bidrag till speciellt 
anpassad gymnasieutbildning för svårt rörelse-
hindrade elever från hela landet som anordnas i 
Stockholms, Göteborgs, Kristianstads och Umeå 
kommuner enligt 5 kap. 7 § skollagen 
(1985:1100) vilken motsvarar 15 kap. 9 § skolla-
gen (2010:800) samt till omvårdnad och habilite-
ring för dessa elever, för viss statlig ersättning 
avseende gymnasial utbildning i Örebro kom-
mun för döva och hörselskadade elever och för 
bidrag till kostnader för viss riksrekryterande 
utbildning för elever med utvecklingsstörning.  

 
 
                                                      
5 Anslaget benämndes tidigare Särskilda insatser inom utbildningsområdet. 

Anslaget omfattade tidigare även s.k. särskilt 
utbildningsstöd till personer med vissa funk-
tionsnedsättningar som studerar vid universitet, 
högskola eller folkhögskola. Regeringen föreslår 
att statens utgifter för det särskilda utbildnings-
stödet flyttas till anslaget 1:16 Bidrag till vissa 
handikappåtgärder inom utbildningsområdet, 
m.m. och att anslaget 1:6 därmed uteslutande ska 
röra insatser inom barn- och ungdoms-
utbildning. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser 
inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 37 000 000 
kronor under 2012. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten beslutar om bidrag till om-
vårdnad och habilitering för elever som deltar i 
Rh-anpassad gymnasieutbildning. Bidraget bevil-
jas per läsår. Regeringen bör därmed bemyndigas 
att besluta om tilldelning av medel för detta 
ändamål som innebär åtagande för kommande 
budgetår. 
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Tabell 9.1:6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  83 000 83 000   

Nya åtaganden  83 000 37 000   

Infriade åtaganden -37 017 -83 000 -83 000 -37 000  

Utestående åtaganden 83 000 83 000 37 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 83 000 83 000 37 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
 

Regeringens överväganden 

Elevantalet inom riksgymnasieverksamheten i 
Örebro kommun för döva och hörselskadade 
elever fortsätter att öka. Hösten 2009 omfattade 
verksamheten i gymnasieskolan 459 elever och i 
gymnasiesärskolan 45 elever. Mot bakgrund av 
de ökade elevtalen föreslås att anslaget tillförs 
8 400 000 kronor fr.o.m. 2011. Finansiering sker 
genom att anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet 
inom skolväsendet, m.m. minskas med motsva-
rande belopp. I övrigt bedöms de särskilda insat-
serna inom skolområdet och riksgymnasie-
verksamheten även fortsättningsvis behövas i 
motsvarande omfattning som 2010. Den Rh-
anpassade gymnasieutbildningen omfattade 
154 elever läsåret 2009/10. 

Anslaget omfattade tidigare även s.k. särskilt 
utbildningsstöd till personer med vissa funk-
tionsnedsättningar som studerar vid universitet, 
högskola eller folkhögskola. Regeringen föreslår 
att statens utgifter för det särskilda utbildnings-
stödet flyttas till anslaget 1:16 Bidrag till vissa 
handikappåtgärder inom utbildningsområdet, 
m.m. och att anslaget därmed minskas med 
103 195 000 kronor. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
419 761 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.1:6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 492 257 492 257 492 257 492 257

Förändring till följd av:   

Pris- och löne-
omräkning 2 22 299 32 251 40 649 51 122

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -94 795 -96 628 -98 175 -100 105

Övrigt 3  -621

Förslag/ 
beräknat an-
slag 419 761 427 879 434 731 442 653

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är preli-
minär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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9.1.7 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet, 
m.m.6 

Tabell 9.1:7 Anslagsutveckling för maxtaxa i förskola, fri-
tidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
3 658 108 

 

   
Anslags- 
sparande 1 892

 
2010 

 
Anslag 

 
3 660 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 3 660 000

2011 Förslag 3 660 000    

2012 Beräknat 3 660 000    

2013 Beräknat 3 660 000    

2014 Beräknat 3 660 000    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
 
Anslagets ändamål är att finansiera statsbidrag 
till de kommuner som har ett system med max-
taxa i förskola, fritidshem och viss annan peda-
gogisk verksamhet samt det statsbidrag för 
kvalitetssäkrande åtgärder som ska lämnas till de 
kommuner som tillämpar maxtaxa. Under 
anslaget bekostas även Statens skolverks admi-
nistration av rekvisitioner från kommunerna 
samt uppföljning av reformens olika delar. 

Regeringens överväganden 

Regeringen bedömer att alla kommuner kommer 
att tillämpa systemet med maxtaxa i förskola, 
fritidshem och viss annan pedagogisk verk-
samhet. Mot bakgrund av detta föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
3 660 000 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
6 Anslaget benämndes tidigare Maxtaxa i förskoleverksamhet, 

skolbarnsomsorg m.m. Ändringen är en följd av regeringens proposition 

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 

2009/10:165). 

Tabell 9.1:7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 3 660 000 3 660 000 3 660 000 3 660 000

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/beräknat 
anslag  3 660 000 3 660 000 3 660 000 3 660 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

9.1.8 1:8 Bidrag till viss verksamhet inom 
skolväsendet, m.m.7 

Tabell 9.1:8 Anslagsutveckling för bidrag till viss verksam-
het inom skolväsendet m.m. 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
115 388 

 

   
Anslags- 
sparande 37 174

 
2010 

 
Anslag 

 
152 112 

 

1 
Utgifts- 
prognos 114 100

2011 Förslag 151 603    

2012 Beräknat 154 396 2 

2013 Beräknat 156 833 3 

2014 Beräknat 159 705 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 151 604 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 151 603 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 151 391 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används huvudsakligen för: 

- särskilt verksamhetsstöd till vissa riks-
rekryterande gymnasiala utbildningar och 
förberedande dansutbildningar i Stock-
holm, Göteborg och Piteå, 

- bidrag till kostnader för Sveriges anslutning 
till examensorganisationen International 
Baccalaureate Organisation (IBO) i 
Genève,  

- statsbidrag för International Baccalaureate-
utbildning till Göteborgs kommun, Stock-

 
 
                                                      
7 Anslaget benämndes tidigare Bidrag till viss verksamhet motsvarande 

förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola. 

Ändringen är en följd av regeringens proposition Den nya skollagen – för 

kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165). 
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holms kommun och Sigtunaskolan Huma-
nistiska Läroverket, 

- ersättning till skolhuvudmän för kostnader 
för nordiska elever på gymnasial nivå, 

- ersättning vid personskada till elev i viss 
gymnasieutbildning, 

- statsbidrag till riksinternatskolor, 

- statsbidrag till kostnader för utlandssvenska 
elevers skolgång i Sverige, och 

- statsbidrag för vissa barn och ungdomar 
som inte är folkbokförda i Sverige. 

Regeringens överväganden 

Den huvudsakliga faktorn som styr utgifterna på 
anslaget är antalet elever i de olika verksam-
heterna.  

Utgifterna för ersättning till skolhuvudmän 
för elever från annat nordiskt land som studerar i 
Sverige med stöd av överenskommelsen om nor-
disk utbildningsgemenskap på gymnasial nivå 
har trendmässigt ökat under 2000-talet. Ersätt-
ningen avser det överskjutande antalet elever 
som huvudmännen tagit emot i förhållande till 
det antal elever som genomgått utbildning i 
annat nordiskt land. Höstterminen 2009 
lämnades bidrag för 346 nordiska elever och 
vårterminen 2010 var motsvarande antal 335.  

Från och med den 1 juli 2007 finns ett stats-
bidrag för vissa barn och ungdomar som inte är 
folkbokförda i Sverige. För läsåret 2009/10 ut-
betalades sammanlagt 25 miljoner kronor för 
346 elever under höstterminen och 337 elever 
under vårterminen.  

Regeringen föreslår att anslaget tillförs 
1 000 000 kronor för att finansiera ett utökat 
statsbidrag för dansarutbildning. Motsvarande 
belopp förs från anslaget 1:2 Statens skol-
inspektion. Mot bakgrund av de ökade elevtalen 
inom riksgymnasieverksamheten i Örebro 
kommun för döva och hörselskadade elever 
föreslås att 8 400 000 kronor förs från anslaget 
till anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolom-
rådet från och med 2011. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
151 603 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
 
 
 

Tabell 9.1:8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 152 112 152 112 152 112 152 112

Förändring till följd av:   

Pris- och löne-
omräkning 2 6 891 9 820 12 376 15 623

Beslut 1 000 1 018 1 034 1 055

Överföring 
till/från andra 
anslag -8 400 -8 555 -8 690 -8 861

Övrigt 3  -224

Förslag/ 
beräknat an-
slag 151 603 154 396 156 833 159 705

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är preli-
minär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.1.9 1:9 Bidrag till svensk undervisning i 
utlandet 

Tabell 9.1:9 Anslagsutveckling för bidrag till svensk under-
visning i utlandet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 87 025

 

   
Anslags- 
sparande 10 404

 
2010 

 
Anslag 97 163

 

1 
Utgifts- 
prognos 97 749

2011 Förslag 101 565     

2012 Beräknat 102 664 2  

2013 Beräknat 104 135 3  

2014 Beräknat 106 296 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 101 566 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 101 565 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 101 423 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för att finansiera statsbidrag 
för utbildning av utlandssvenska barn och ung-
domar. Statsbidrag lämnas till: 

- huvudmannen för en svensk utlandsskola,  

- distansundervisning,  

- kompletterande svensk undervisning, och  

- undervisning vid utländsk skola (internatio-
nell skola). 

 
Statsbidragsbestämmelserna syftar till att ge 
utlandssvenska barn och ungdomar utbildning 
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som motsvarar förskoleklassen, grundskolan och 
så långt det är möjligt gymnasieskolan eller 
undervisning i svenska och om Sverige, om de 
går i en utländsk skola. För att bidrag ska ges för 
en elev måste en av vårdnadshavarna vistas i ut-
landet på grund av verksamhet som bedöms 
väsentlig för det svenska samhället. 

Anslaget används även för lönekostnader 
m.m. för nationellt anställda lärare m.fl. vid 
Europaskolorna och utvecklingsinsatser 
kopplade till svensk undervisning i utlandet. 
Bidrag utgår även för stöd till undervisning i 
svenska vid utländska skolor. 

Regeringens överväganden 

Det fanns 23 svenska utlandsskolor med stats-
bidrag läsåret 2009/10 som bedrev undervisning 
på grundskolenivå. Vid 19 av dessa fanns även 
elever i förskoleklass och vid 6 av dessa under-
visning på gymnasienivå. Totalt deltog 1 413 
elever i utbildning vid svenska utlandsskolor. 
Läsåret innan var motsvarande elevantal 1 427 
elever. Totalt 136 elever deltog i kompletterande 
svensk undervisning.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
101 565 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.1:9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 97 163 97 163 97 163 97 163

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 402 5 501 6 972 9 282

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt3  -149

Förslag/ be-
räknat anslag  101 565 102 664 104 135 106 296

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 

9.1.10 1:10 Fortbildning av lärare och 
förskolepersonal 

Tabell 9.1:10 Anslagsutveckling för fortbildning av lärare 
och förskolepersonal 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
752 600 

 

   
Anslags- 
sparande 494 204

 
2010 

 
Anslag 

 
1 263 500 

 

1 
Utgifts- 
prognos 933 140

2011 Förslag 1 046 100    

2012 Beräknat 330 000    

2013 Beräknat 285 000    

2014 Beräknat 135 000    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 

 
Anslagets ändamål är att finansiera insatser för 
att stärka lärares, förskolepersonals, rektorers 
och förskolechefers möjlighet till fortbildning. 
Medlen ska användas till sådan fortbildning som 
genomförs på uppdrag av Statens skolverk i en-
lighet med regeringens uppdrag till myndigheten 
(U2007/3168/S, U2007/6066/G, 2007/6310/G, 
U2007/7558/SV och U2009/2216/S). Medlen 
ska även användas till statsbidrag enligt förord-
ningen (2007:222) om statsbidrag för fortbild-
ning av lärare och förordningen (2009:280) om 
statsbidrag för fortbildning av personal inom 
förskolan. Under anslaget bekostas även 
kostnader för arbete med administration och 
uppföljning av fortbildningsinsatserna.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av 
lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 200 000 000 kronor under 2012. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Skolverket skriver 
fleråriga avtal med lärosätena om uppdrags-
utbildning samt lämnar förhandsbesked till skol-
huvudmän om statsbidrag. Regeringen bör där-
för bemyndigas att besluta om tilldelning av 
medel för detta ändamål som innebär åtagande 
för kommande budgetår.  
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Tabell 9.1:10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  1 100 000 600 000   

Nya åtaganden  400 000 200 000   

Infriade åtaganden  -900 000 -600 000 -200 000  

Utestående åtaganden 1 048 000 600 000 200 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 310 000 600 000 200 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
 
 

Regeringens överväganden 

År 2007 tog regeringen initiativ till det s.k. 
Lärarlyftet, en stor satsning på kvalificerad 
lärarfortbildning. Syftet var att stärka lärares 
kompetens för att därigenom öka elevers mål-
uppfyllelse. Lärarlyftet pågår t.o.m. 2011. 

Effekten av de skärpta behörighetskraven för 
lärarna i den nya skollagen kan bli successiv och 
långdragen. Därför införs Lärarlyftet II, som 
syftar till att alla elever ska få sin undervisning av 
behöriga lärare, dvs. lärare som har såväl goda 
ämneskunskaper som god ämnesdidaktisk kom-
petens för den nivå och i det ämne läraren 
undervisar. Satsningen riktar sig enbart till lärare 
med lärarexamen som är anställda utan tids-
begränsning. För att vara berättigad att delta i 
Lärarlyftet II ska läraren undervisa i ämnet eller 
enligt planen i framtiden undervisa i ämnet utan 
att ännu ha rätt utbildning för detta. 
Lärarlyftet II planeras pågå 2012–2014 och 
anslaget beräknas tillföras 310 000 000 kronor 
2012, 265 000 000 kronor 2013 och 
115 000 000 kronor 2014.  

Ett förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan 
kräver en förstärkt pedagogisk kompetens hos 
förskolans personal. En satsning på fortbildning 
för förskolepersonal inleddes 2009 och pågår 
t.o.m. 2011 och omfattar 200 000 000 kronor per 
år. Syftet är att utveckla barnskötares och för-
skollärares kunskaper för att kunna stärka och 
fördjupa den pedagogiska kompetensen. Detta 
bidrar till stärkt likvärdighet i förskolan.  

Det blir allt tydligare att det pedagogiska 
ledarskapet är av stor betydelse för framgångs-
rika skolor och därmed för elevernas resultat. 
Det räcker inte med den befattningsutbildning 
som finns i dag, utan rektorer behöver ytterli-
gare kompetensutveckling med särskild för-
djupning i pedagogiskt ledarskap. För att finan-
siera Rektorslyftet föreslås anslaget utökas med 
20 000 000 kronor.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
1 046 100 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.1:10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 263 500 1 263 500 1 263 500 1 263 500

Förändring till följd av:  

Beslut -217 400 -933 500 -978 500 -1 128 500

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ be-
räknat anslag  1 046 100 330 000 285 000 135 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

9.1.11 
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1:11 Förstärkning av basfärdigheter 

Tabell 9.1:11 Anslagsutveckling för förstärkning av 
basfärdigheter 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
242 906 

 

   
Anslags- 
sparande 11 594

 
2010 

 
Anslag 

 
500 022 

 

1 
Utgifts- 
prognos 485 529

2011 Förslag 400 000    

2012 Beräknat 250 000 2 

2013 Beräknat 0 3 

2014 Beräknat 0 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 244 734 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 0 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 0 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används till att stärka skolhuvudmän-
nens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva och 
räkna. Fördelningen av medel till huvudmännen 
styrs av elevantalet i årskurserna 1–3 i grund-
skolan samt andelen elever som inte når behö-
righet i något av ämnena svenska, svenska som 
andraspråk, engelska och matematik i årskurs 9 i 
grundskolan. Under anslaget bekostas även 
Statens skolverks kostnader för arbete med 
administration, information och uppföljning 
med anledning av bidraget. 

Regeringens överväganden 

För att stimulera och stärka arbetet med bas-
färdigheterna läsa, skriva och räkna infördes ett 
nytt statsbidrag den 1 oktober 2008. Skolverket 
ska administrera och fördela bidraget enligt när-
mare reglering i förordning.  

Regeringen bedömer att det även fortsätt-
ningsvis finns ett stort behov av att stärka skol-
huvudmännens arbete med basfärdigheter. Sats-
ningen föreslås därför förlängas till 2012.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
400 000 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.1:11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 500 022 500 022 500 022 500 022

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 15 10 772 19 152 29 056

Beslut -100 038 -260 795 -519 176 -529 079

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 1 1 2 1

Förslag/ be-
räknat anslag  400 000 250 000 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är preli-
minär och kan komma att ändras. 

9.1.12 1:12 Bidrag till vissa studier 

Tabell 9.1:12 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa studier 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
15 934 

 

   
Anslags- 
sparande -409

 
2010 

 
Anslag 

 
15 525 

 

1 
Utgifts- 
prognos 15 178

2011 Förslag 15 525    

2012 Beräknat 15 525    

2013 Beräknat 15 525    

2014 Beräknat 15 525    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för statsbidrag som lämnas för 
studier om funktionshinder, utbildning som är 
särskilt anpassad för personer med funktions-
hinder och studier inom vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda (särvux). Bidrag betalas i 
enlighet med förordningen (2007:1345) om 
statsbidrag vid vissa studier för personer med 
funktionshinder.  

Bidraget kan lämnas dels med ett belopp per 
dag eller timme som är lika för alla bidrags-
mottagare, dels som ersättning för resor, kost 
och logi för den enskilde i anslutning till utbild-
ningen. Utnyttjandet av anslaget är främst 
beroende av efterfrågan. 
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Tabell 9.1:12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor  

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 15 525 15 525 15 525 15 525

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2   

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 15 525 15 525 15 525 15 525

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 
 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i avsnitt 6.2.6. redogjort för 
resultatet av verksamheten och bedömer att 
verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i 
samma omfattning. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
15 525 000 kronor för budgetåret 2011. 

9.1.13 1:13 Myndigheten för 
yrkeshögskolan 

Tabell 9.1:13 Anslagsutveckling för Myndigheten för 
yrkeshögskolan 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
49 244 

 

   
Anslags- 
sparande 19 226

 
2010 

 
Anslag 

 
103 953 

 

1 
Utgifts- 
prognos 100 243

2011 Förslag 104 830     

2012 Beräknat 103 855 2  

2013 Beräknat 105 366 3  

2014 Beräknat 107 518 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 102 811 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 102 810 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 102 666 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

Anslaget används för Myndigheten för yrkes-
högskolans förvaltningskostnader, inklusive för 
att främja validering. 

Regeringens överväganden 

Myndigheten inrättades den 1 juli 2009. 
Regeringen aviserade i propositionen Åtgärder 
för jobb och omställning en tillfällig förstärkning 
av anslaget med två miljoner kronor under 2009–
2011 (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, 
rskr. 2008/09:183). Regeringen föreslår nu att 
anslaget ökas med 2 miljoner kronor 2011.  

Från och med den 1 januari 2010 har 
Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet i uppdrag att vara nationellt 
kontor för EU-nätverket Eurydike. För att bidra 
till finansieringen av en ökning av anslaget 4:1 
Internationella programkontoret för utbild-
ningsområdet föreslås att anslaget minskas med 
150 000 kronor 2011. Anslaget föreslås vidare 
minskas med 60 000 kronor till följd av ändrad 
finansiering av verksamhetsstödet för den 
statliga budgetprocessen.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
104 830 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
 

Tabell 9.1:13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 103 953 103 953 103 953 103 953

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 992 2 058 3 601 5 951

Beslut -2 040 -2 070 -2 115

Överföring 
till/från andra 
anslag -115 -116 -118 -120

Övrigt3  -151

Förslag/ 
beräknat 
anslag  104 830 103 855 105 366 107 518

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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9.1.14 1:14 Utveckling av vuxenutbildning 
m.m. 

Tabell 9.1:14 Anslagsutveckling för Utveckling av 
vuxenutbildningen m.m. 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 937 

 

   
Anslags- 
sparande 5 422

 
2010 

 
Anslag 

 
7 624 

 

1 
Utgifts- 
prognos 7 985

2011 Förslag 8 721    

2012 Beräknat 8 814 2 

2013 Beräknat 8 928 3 

2014 Beräknat 9 083 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 8 722 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 8 722 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 8 708 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Ändamålet för anslaget är att finansiera 
utvecklingsinsatser inom vuxenutbildnings-
området.  

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås ökas med ca 0,75 miljoner 
kronor jämfört med 2010 med anledning av att 
den tillfälliga finansieringen av utgiftsökningar 
på anslaget 4:1 Internationella programkontoret 
för utbildningsområdet som belastat anslaget 
under 2010 upphör. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
8 721 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.1:14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 7 624 7 624 7 624 7 624

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 345 430 534 688

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 752 760 770 784

Övrigt3  -13

Förslag/ 
beräknat 
anslag  8 721 8 814 8 928 9 083

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.1.15 1:15 Statligt stöd till 
vuxenutbildning 

Tabell 9.1:15 Anslagsutveckling för Statligt stöd till 
vuxenutbildning 
Tusental kronor  

 
2009 

 
Utfall 

 
784 836 

 

   
Anslags- 
sparande 43 108

 
2010 

 
Anslag 

 
3 131 928 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 997 950

2011 Förslag 3 350 142    

2012 Beräknat 1 946 231 2 

2013 Beräknat 1 985 883 3 

2014 Beräknat 2 037 707 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 912 760 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 921 988 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 934 263 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Ändamålet för anslaget är att finansiera: 

- statligt stöd för yrkeshögskoleutbildningar, 

- statligt stöd för kvalificerad yrkesutbild-
ning, 

- kostnader för personskadeförsäkring och 
ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan 
och kvalificerad yrkesutbildning, 

- statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 
till vissa hantverksyrken,  

- statsbidrag för kompletterande utbild-
ningar, 
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- validering av utländsk yrkeskompetens,  

- statsbidrag för kommunal vuxenutbildning, 
inklusive statbidrag för lärlingsutbildning 
inom den gymnasiala vuxenutbildningen, 

- särskilt verksamhetsstöd för idrottens 
studie-, bildnings- och utbildningsverk-
samhet, 

- särskilt verksamhetsstöd för att främja 
samisk utbildningsverksamhet, och 

- särskilt verksamhetsstöd för riks-
omfattande kursverksamhet avseende hem-
slöjd. 

Regeringens överväganden  

Statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning och 
lärlingsutbildning för vuxna till vissa 
hantverksyrken kommer att finnas kvar under en 
övergångsperiod. Motsvarande utbildningsbehov 
ska tillgodoses inom yrkeshögskolan. Behovet av 
anslag för dessa stöd kommer att minska 
successivt under perioden 2011–2014 samtidigt 
som yrkeshögskolan utvecklas i motsvarande 
takt.  

Som en följd av beslutade och föreslagna 
reformer med anledning av budgetpropositionen 
för 2009 (prop. 2008/09:1 utg.omr. 16, bet. 
2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131), proposi-
tionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 
2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 
2008/09:183), 2009 års proposition om 
vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 
2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311), budget-
propositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 
utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 
2009/10:126), propositionen Vårtilläggsbudget 
för 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, 
rskr. 2009/10:348) föreslås att anslaget ökas med 
27 miljoner kronor 2011.  

Vidare föreslås anslaget ökas med ytterligare 
55 miljoner kronor 2011 för att öka tillgången på 
yrkeshögskoleplatser och platser inom yrkes-
inriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) i 
Västra Götalandsregionen. Utöver detta till-
kommer kostnader för studiestöd med 
36 miljoner kronor under 2011.  

Regeringen föreslår i propositionen Höst-
tilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2) en 
utökad satsning på yrkesvux för 2010. Den 
föreslagna satsningen omfattar totalt 
490 miljoner kronor under 2010 varav 

250 miljoner kronor belastar anslaget. Utöver 
detta tillkommer kostnader för studiestöd 
motsvarande 240 miljoner kronor. Regeringen 
föreslår att denna satsning på yrkesvux fortsätter 
även under 2011. Anslaget föreslås därmed ökas 
med 250 miljoner kronor för 2011. Därutöver 
tillkommer kostnader för studiestöd mot-
svarande 240 miljoner kronor. Totalt uppgår 
därmed yrkesvuxsatsningen till 980 miljoner 
kronor för 2010 och 2011. 

För att stimulera kommunerna att bedriva 
lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxen-
utbildningen avser regeringen att inrätta ett 
särskilt lärlingsstatsbidrag. Satsningen beräknas 
uppgå till 102 miljoner kronor för 2012 och 
126 miljoner kronor respektive 157 miljoner 
kronor för 2013 och 2014. Sammantaget 
beräknas satsningen motsvara 5 900 årsplatser 
för 2011–2014. Totalt beräknas satsningen 
inklusive studiestöd uppgå till 566 miljoner 
kronor för perioden 2011–2014.  

För att ge fler arbetslösa ungdomar mellan 
20–24 år som saknar fullständig grundskole- och 
gymnasieutbildning möjlighet att komplettera 
sin utbildning avser regeringen att utöka  antalet 
utbildningsplatser i den kommunala vuxen-
utbildningen. Totalt beräknas anslaget tillföras 
87,5 miljoner kronor under 2011–2013. För 2011 
föreslås anslaget ökas med 50 miljoner kronor 
för detta ändamål. Utöver detta tillkommer 
medel för studiestöd. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 3 350 142 000 kronor för budgetåret 2011. 
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Tabell 9.1:15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 841 928 2 841 928 2 841 928 2 841 928

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 128 740 180 723 227 497 287 612

Beslut 381 934 -1 090 615 -1 097 956 -1 103 672

Överföring 
till/från andra 
anslag 27 761 69 153 70 223 71 598

Övrigt3 -30 221 -54 959 -55 809 -59 758

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 350 142 1 946 231 1 985 883 2 037 707

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till 
vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkes-
högskolan, kvalificerad yrkesutbildning och 
lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverks-
yrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
1 986 920 000 kronor under 2012 och högst 
613 080 000 kronor under 2013−2014. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Myndigheten för 
yrkeshögskolan skriver fleråriga och löpande 
avtal under budgetåret med utbildnings-
anordnare. Regeringen bör därför bemyndigas 
att besluta om tilldelning för detta ändamål som 
innebär åtaganden för kommande budgetår 

 

Tabell 9.1:15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009* 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 1 743 663 1 841 975 2 421 432   

Nya åtaganden 1 841 975 1 813 856 1 456 000   

Infriade åtaganden  -1 234 399 -1 437 000 -1 986 920 -613 080 

Utestående åtaganden 1 841 975 2 421 432 2 600 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 2 200 000 2 900 000 2 600 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
*Inklusive åtagande för anslaget 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inte längre är uppfört på statsbudgeten. 
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9.1.16 1:16 Bidrag till vissa 
handikappåtgärder inom 
utbildningsområdet m.m.8  

Tabell 9.1:16 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa 
handikappsåtgärder inom utbildningsområdet m.m. 
Tusental kronor  

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 145 618     

2012 Beräknat 147 308 2  

2013 Beräknat 148 930 3  

2014 Beräknat 150 894 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 144 935 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 144 299 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 143 272 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet för anslaget är att finansiera: 

- utgifter för bidrag för vissa handikapp-
åtgärder inom folkbildningen som framför 
allt rör särskilt kostnadskrävande utbild-
ningsinsatser vid folkhögskola, t.ex. tolk 
och teknisk anpassning, och 

- särskilt utbildningsstöd enligt förordningen 
(2005:1074) om statligt bidrag till särskilt 
utbildningsstöd.  

 
Regeringens överväganden 

I 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2009/10:100, bet. 2009/10:FiU20, rskr. 
2009/10:387) föreslog regeringen att de ändamål 
och verksamheter som avser bidrag till vissa 
åtgärder för studerande med funktionshinder 
och som finansieras från det under utgifts-
område 17 Kultur, medier, trossamfund och 
fritid uppförda anslaget 14:2 Bidrag till vissa 
handikappåtgärder inom folkbildningen flyttas till 
utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning. 

Regeringen föreslår att det inrättas ett nytt 
ramanslag på statsbudgeten. Anslaget ska 
finansiera dels ovan nämnda verksamheter, dels 
särskilt utbildningsstöd enligt förordningen om 
statligt bidrag till särskilt utbildningsstöd, som i 

 
 
                                                      
8 Nytt anslag uppförs. 

dag finansieras från anslaget 1:6 Särskilda insatser 
inom skolområdet. 

Regeringen föreslår därför att 145 618 000 
kronor, vilket motsvarar summan av 
minskningen av det under utgiftsområde 17 
uppförda ramanslaget 14:2 Bidrag till 
tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning  
med 42 423 000 kronor och anslaget 1:6 
Särskilda insatser inom skolområdet med 
103 195 000 kronor, förs till det nya anslaget. (Se 
även avsnitt 17 Vuxenutbildning under utgifts-
område 17). 

Avsikten är att samla bidrag till stöd till 
personer med funktionsnedsättning inom 
folkbildningen som fördelas av Special-
pedagogiska skolmyndigheten under ett anslag. 
Bidraget ska omfatta stöd dels för tekniska 
hjälpmedel m.m., dels för insatser enligt 
förordningen om statligt bidrag till särskilt 
utbildningsstöd.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
145 618 000 kronor för budgetåret 2011.  

 
Tabell 9.1:16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor   

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 145 618 148 002 150 291 153 365

Övrigt3 -695 -1 362 -2 472

Förslag/ 
beräknat 
anslag  145 618 147 308 148 930 150 894

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa 
handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. 
besluta om stöd för studerande med funktions-
hinder vid folkhögskolor, universitet och hög-
skolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
77 000 000 kronor under 2012.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska 
skolmyndigheten beslutar om det särskilda 
utbildningsstödet för bl.a. folkhögskolor, 
universitet och högskolor samt bidrag för vissa 
handikappåtgärder inom folkbildningen. 
Bidraget beviljas per läsår. Regeringen bör därför 
bemyndigas att besluta om tilldelning av medel 
för dessa ändamål som innebär åtagande för 
kommande budgetår.  

 
 
Tabell 9.1:16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  12 000 12 000 77 000  

Nya åtaganden  12 000 77 000   

Infriade åtaganden  - 12 000 -12 000 - 77 000  

Utestående åtaganden  12 000 77 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande  12 000 77 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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9.2 Anslag för universitets- och 
högskoleområdet 

Förändringar på anslagen för forskning och 
forskarutbildning 

Anslagen för forskning och forskarutbildning 
till universitet och högskolor föreslås 2011 öka 
med 264 miljoner kronor (se tabell 9.2 nedan) 
och i enlighet med propositionen Ett lyft för 
forskning och innovation (prop. 2008/09:50, 
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) 
föreslås anslagen för forskning och 
forskarutbildning öka med ytterligare 200 
miljoner kronor i en förstärkning av 
basresursen. Totalt föreslås därmed anslagen 
för forskning och forskarutbildning öka med 
464 miljoner kronor 2011.  

I enlighet med ovan nämnda proposition 
sker en omfördelning baserat på kvalitets-
indikatorerna externa medel samt vetenskaplig 
produktion och citeringar. Tillskotten och 
omfördelningen av medel på anslagen till 
forskning för budgetåret 2011 uppgår till de 
belopp som redovisas i tabell 9.1 Förändringar 
på anslagen för forskning och 
forskarutbildning 2011. 

 
Tabell 9.1 Förändringar på anslagen för forskning och 
forskarutbildning 2011 
Tusental kronor 

Lärosäte Strategiska 
forsknings-
medel 

Förstärkning 
basresurs 

Omfördel-
ning 

Totalt 

Uppsala 
universitet 42 200 26 610 -5 616 63 194 

Lunds 
universitet 29 800 30 077 -4 381 55 496 

Göteborgs 
universitet 10 000 20 073 1 289 31362 

Stockholms 
universitet 12 800 19 606 2 724 35 130 

Umeå universitet 17 500 12 714 -486 29 728 

Linköpings 
universitet 13 400 9 782 890 24 072 

Karolinska 
institutet 26 050 23 709 1 521 51 230 

Kungl. Tekniska 
högskolan 52 800 13 137 -697 65 240 

Luleå tekniska 
universitet 7 700 3 543 -58 11 185 

Karlstads 
universitet  1 506 97 1 603 

Linnéuniversitet  2 579 1 307 3 886 

     

Örebro 
universitet  2 714 817 3 531 

Mittuniversitetet  1 914 1 141 3 055 

Blekinge 
tekniska 
högskola  586 342 928 

Malmö högskola  822 28 850 

Mälardalens 
högskola  977 411 1 388 

Gymnastik- och 
idrottshögskolan  115 332 447 

Högskolan i 
Borås  564 66 630 

Högskolan 
Dalarna  590 206 796 

Högskolan på 
Gotland  202 61 263 

Högskolan i 
Gävle  604 486 1 090 

Högskolan i 
Halmstad  642 256 898 

Högskolan 
Kristianstad  556 666 1 222 

Högskolan i 
Skövde  521 -174 347 

Högskolan Väst  391 138 529 

Södertörns 
högskola  1 080 427 1 507 

Sveriges 
lantbruks-
universitet 2 300 13 264 -1 734 13 830 

Chalmers 
tekniska 
högskola AB 49 500 9 306 -220 58 586 

Högskolan i 
Jönköping  1 817 161 1 978 

Totalt 264 000 200 000 0 464 000 
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Tabell 9.2 Strategiska forskningsmedel – beslutad 
fördelning 2010, föreslagen fördelning 2011 och 
beräknad fördelningen 2012 
Miljoner kronor 

Huvudsökande 
lärosäte 

Medsökande 
lärosäte 

Strategiskt 
område 

2010 2011 2012 

Uppsala 
universitet 

Umeå 
universitet, 
Stockholms 
universitet, 
Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Cancer 5,6 10,2 19,6 

Uppsala 
universitet 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan, 
Sveriges 
lantbruks-
universitet, 
Luleå  
tekniska 
universitet 

Energi 14,8 31,6 52,0 

Uppsala 
universitet 

Lunds 
universitet, 
Umeå 
universitet 

E-veten-
skap 

10,0 14,0 26,0 

Uppsala 
universitet 

 Molekylär 
bioveten-
skap 

15,0 26.4 43,5 

Uppsala 
universitet 

 Politiskt 
viktiga 
regioner 

6,0 6,0 8,0 

Uppsala 
universitet 

Karlstads 
universitet, 
Försvarshög
skolan 

Säkerhet 
och 
krisbered
skap 

3,0 8,4 11,4 

Uppsala 
universitet 

 Vårdforsk
ning 

5,0 5,0 10,0 

Lunds 
universitet 

Göteborgs 
universitet 

Cancer 4,8 8,7 16,8 

Lunds 
universitet 

Uppsala 
universitet 

Diabetes 8,0 14,5 28,0 

Lunds 
universitet 

Göteborgs 
universitet 

Effekter 
på natur-
resurser 

12,0 16,0 24,0 

Lunds 
universitet 

Uppsala 
universitet 

Epidemio-
logi 

6,0 6,0 10,0 

Lunds 
universitet 

Göteborgs 
universitet, 
Linnéunivers
itetet/Lunds 
universitet, 
Chalmers 
tekniska 
högskola, 
Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Klimat-
modeller 

2,9 5,8 8,7 

Lunds 
universitet 

 Nano-
veten-
skap och 
nano-
teknik 

11,5 14,0 27,0 

Lunds 
universitet 

Göteborgs 
universitet 

Neuro-
veten-
skap 

10,0 16,0 28,0 

Lunds 
universitet 

 Politiskt 
viktiga 
regioner 

9,0 9,0 12,0 

Lunds 
universitet 

Uppsala 
universitet 

Stam-
celler och 
regenera-
tiv 
medicin 

11,0 15,0 29,0 

Göteborgs 
universitet 

 Vårdforsk
ning 

10,0 20,0 20,0 

Stockholms 
universitet 

 Havsmiljö
forskning 

4,9 7,6 9,7 

Stockholms 
universitet 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Klimat-
modeller 

6,1 12,2 18,3 

Stockholms 
universitet 

 Effekter 
på natur-
resurser 

8,0 12,0 16,0 

Umeå 
universitet 

Luleå 
tekniska 
universitet, 
Sveriges 
lantbruksuni
versitet 

Energi 16,2 31,4 50,0 

Umeå 
universitet 

Linné-
universitetet 

Havsmiljö
forskning 

4,1 6,4 8,3 

Linköpings 
universitet 

Lunds 
universitet, 
Blekinge 
tekniska 
högskola, 
Högskolan i 
Halmstad 

IT och 
mobil 
kommuni-
kation 

17,3 21,1 30,7 

Linköpings 
universitet 

 Material-
veten-
skap 

10 16,0 28,0 

Linköpings 
universitet 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan, 
Chalmers 
tekniska 
högskola 

Säkerhet 
och 
krisbered
skap 

2 5,6 7,6 

Karolinska 
institutet 

 Cancer 5,6 10,2 19,6 

Karolinska 
institutet 

Umeå 
universitet 

Diabetes 8,0 14,5 28,0 

Karolinska 
institutet 

 Epidemio-
logi 

6,0 6,0 10,0 

Karolinska 
institutet 

Umeå 
universitet, 
Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Neuro-
veten-
skap 

10,0 16,0 28,0 

Karolinska 
institutet 

 Stam-
celler och 
regenera-
tiv 
medicin 

12,0 16,0 30,0 
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Karolinska 
institutet 

Umeå 
universitet 

Vårdforsk
ning 

10,0 15,0 20,0 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Linköpings 
universitet, 
Stockholms 
universitet, 
Karolinska 
institutet 

E-veten-
skap 

10,0 18,0 30,0 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Stockholms 
universitet,  

IT och 
mobil 
kommuni-
kation 

18,7 22,9 33,3 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Karolinska 
institutet, 
Stockholms 
universitet 

Molekylär 
bioveten-
skap 

35,0 61,6 101,5 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Mälardalens 
högskola 

Produk-
tions-
teknik 

9,5 13,5 19,0 

Kungl. 
Tekniska 
högskolan 

Linköpings 
universitet 

Transport
forskning 

9,0 19,0 31,0 

Luleå 
tekniska 
universitet 

 Hållbart 
nyttjande 
av natur-
resurser 

6,0 13,7 21,4 

Sveriges 
lantbruksuni
versitet 

Umeå 
universitet 

Hållbart 
nyttjande 
av natur-
resurser 

13,0 15,3 26,6 

Chalmers 
tekniska 
högskola 

 Energi 19,0 37,0 58,0 

Chalmers 
tekniska 
högskola 

Göteborgs 
universitet 

Material-
veten-
skap 

10,0 12,0 24,0 

Chalmers 
tekniska 
högskola 

 Nano-
veten-
skap och 
nano-
teknik 

10,5 20,0 33,0 

Chalmers 
tekniska 
högskola 

Lunds 
universitet 

Produk-
tions-
teknik 

14,5 20,5 29,0 

Chalmers 
tekniska 
högskola 

Göteborgs 
universitet 

Transport
forskning 

15,0 29,0 46,0 

9.2.1 

2:1 Högskoleverket 

Tabell 9.2:1 Anslagsutveckling för Högskoleverket 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 170 184

 

   
Anslags- 
sparande 4 322

 
2010 

 
Anslag 177 045

 

1 
Utgifts- 
prognos 177 750

2011 Förslag 177 031     

2012 Beräknat 178 869 2  

2013 Beräknat 181 369 3  

2014 Beräknat 185 562 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 177 121 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 177 122 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 177 169 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för Högskoleverkets 
förvaltningskostnader, inklusive utvärdering av 
högskoleutbildning och tillsyn över 
högskolans verksamhet, statistik om 
verksamheten vid universitet och högskolor, 
information om utbudet av utbildning vid 
universitet och högskolor samt bedömning av 
utländska utbildningar på eftergymnasial nivå. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Den avgiftsbelagda verksamheten vid 
Högskoleverket omfattar avgiften för anmälan 
till högskoleprovet och avgiften för prövning 
av ansökan om behörighetsbevis för lärare med 
utländsk utbildning. Avgiftsnivåerna regleras i 
förordning och det finns inte något 
ekonomiskt mål för hur stor del av 
kostnaderna som ska täckas av avgifterna. De 
kostnader som inte finansieras med 
avgiftsinkomster ska finansieras från anslaget.  

 
Tabell 9.2:1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleverket 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 16 567 21 951 -5 384

Prognos 2010 0 19 750 24 628 -4 878

Budget 2011 0 18 260 23 200 -4 940
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Tabell 9.2.1 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt–

kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Regeringens bedömning är att resultat-
informationen i årsredovisningen ger en god 
bild av utvecklingen inom de områden som 
Högskoleverket ansvarar för. Enligt 
regeringens mening har de mål som uppställts 
för verksamheten uppfyllts. 

För 2011 föreslås anslaget  minska med 
100 000 kronor till följd av ändrad finansiering 
av verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 177 031 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:1 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 177 045 177 045 177 045 177 045

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 -356 1 388 3 881 8 015

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 442 537 546 607

Förslag/ 
beräknat 
anslag  177 031 178 869 181 369 185 562

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av 
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. Anslaget minskas 
(2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-
förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.2.2 2:2 Verket för högskoleservice 

Tabell 9.2:2 Anslagsutveckling för Verket för 
högskoleservice 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
19 777 

 

   
Anslags-
sparande -564

 
2010 

 
Anslag 

 
19 757 

 

1 
Utgifts- 
prognos 18 960

2011 Förslag 19 957    

2012 Beräknat 20 141 2 

2013 Beräknat 20 417 3 

2014 Beräknat 20 865 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 19 957 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 19 957 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 19 929 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för utgifter för antagnings-
verksamheten och bedömningar av utländska 
gymnasiebetyg vid Verket för högskoleservice.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Det ekonomiska målet för den avgifts-
finansierade verksamheten som avser 
upphandling är att intäkterna ska täcka 
samtliga kostnader (full kostnadstäckning). 
För antagning till högskoleutbildning finns det 
inte något specificerat ekonomiskt mål för hur 
stor del av kostnaderna som ska täckas av 
avgiften. Kostnaderna som inte finansieras 
med avgiftsinkomster ska finansieras från 
anslaget. Det ekonomiska målet för den 
avgiftsfinansierade verksamheten i fråga om 
driften av studiedokumentationssystemet 
Ladok är att intäkterna ska täcka samtliga 
kostnader för denna verksamhet (full 
kostnadstäckning). 

 
Tabell 9.2:2 Offentligrättslig verksamhet  
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0
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Tabell 9.2.2 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt–

kostnad) 

Utfall 2009 219 919 217 964 1 955

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 224 392 236 227 - 11 835

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 249 473 260 773 - 11 300

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Regeringens bedömning är att resultat-
informationen i årsredovisningen ger en god 
bild av utvecklingen inom de områden som 
Verket för högskoleservice ansvarar för. Enligt 
regeringens mening har de mål som uppställts 
för verksamheten uppfyllts.  

Till följd av regeringens beslut ska Verket 
för högskoleservices upphandlingsverksamhet 
som sker genom ramavtal och som avser 
statlig inköpssamordning inordnas i 
Kammarkollegiet. Verket för högskoleservice 
ansvarar dock för att driva verksamheten fram 
till utgången av 2010. Regeringen har även 
beslutat att VHS konsultationsverksamhet ska 
avvecklas i samband med att 
upphandlingsverksamheten inordnas i 
Kammarkollegiet. Konsultationsverksamheten 
ska vara avvecklad senast den 31 december 
2011. 

För 2011 föreslås anslaget  minska med 
100 000 kronor till följd av ändrad finansiering 
av verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 19 957 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 19 757 19 757 19 757 19 757

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 300 485 762 1 242

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt3   -29

Förslag/ 
beräknat 
anslag  19 957 20 141 20 417 20 865

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.3 2:3 Uppsala universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:3 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Uppsala universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 1 265 891

 

   
Anslags- 
sparande 130 720

 
2010 

 
Anslag 1 397 545

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 337 856

2011 Förslag 1 393 036     

2012 Beräknat 1 350 002 2  

2013 Beräknat 1 357 612 3  

2014 Beräknat 1 383 500 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 337 018 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 327 120 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 324 894 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:3 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 694 726 - 32

Prognos 2010 0 900  950 - 50

Budget 2011 0 870  926 - 56

 
 

Tabell 9.2:3 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt–

kostnad) 

Utfall 2009 227 889  217 694 10 195

(varav tjänsteexport) 31 283  31 283 0

Prognos 2010 218 000  219 000 - 1 000

(varav tjänsteexport) 33 000  33 000 0

Budget 2011 223 000  224 000 - 1 000

(varav tjänsteexport) 34 000 34 000 0

Regeringens överväganden 

Uppsala universitet har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 6,5 miljoner kronor 
färre helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som kan ersättas inom beslutat s.k. 
takbelopp. Vid utgången av budgetåret 
redovisade universitet ett anslagssparande om 
130,7 miljoner kronor, varav 4,7 miljoner 
kronor överstiger 10 procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning 
För 2011 föreslås anslaget öka med 1 045 000 
kronor i enlighet med vad som bedömdes i 
budgetpropositionen för 2008 om 
utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta 
helårsstudenter. 

Anslaget föreslås minska med 881 000 
kronor för att finansiera klinisk utbildning och 
forskning med anledning av den utbyggnad 
med ytterligare 13 helårsstudenter årligen som 
inleddes 2009. Kostnaden för denna 
utbyggnad finansieras inom universitetets 
tilldelade medel. Vidare får universitetet inom 
sina ramar utöka läkarutbildningen med 
ytterligare 15 helårsstudenter fr.o.m. 2010. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
7 950 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter. 

Anslaget föreslås minska med 400 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas 2012 öka med 19 096 000 
kronor och 2013 med ytterligare 19 096 000 
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för 
utbildningsområdena humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
83 861 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 28 874 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:3 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 1 380 676 

Särskilda åtaganden  

– Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik  1 776 

– Internationell lärarfortbildning 8 309 

– Sekretariatet för Östersjöuniversitetet 2 275 

Summa 1 393 036 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 393 036 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 398 045 1 398 045 1 398 045 1 398 045

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 177 16 785 35 371 65 159

Beslut -7 786 -64 425 -75 395 -77 402

Överföring 
till/från andra 
anslag -400 -404 -409 -418

Övrigt3   -1 885

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 393 036 1 350 002 1 357 612 1 383 500

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras.  

3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.4 2:4 Uppsala universitet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:4 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Uppsala universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 397 506 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
1 650 212 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 650 212

2011 Förslag 1 717 156     

2012 Beräknat 1 802 732 2  

2013 Beräknat 1 826 414 3  

2014 Beräknat 1 861 790 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
  Motsvarar 1 785 394 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 785 393 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 782 923 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 42 200 000 
kronor för strategiska forskningsområden i 
enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  

Anslaget föreslås öka med 26 610 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom minska med 
5 616 000 kronor till följd av omfördelning. Se 
vidare inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
 
Tabell 9.2:4 Resursfördelning för forskning och 
forskarutbildning 
Tusental kronor 

  

Basresurs 1 691 635 

Nationellt kunskapscentrum för frågor om 
mäns våld mot kvinnor 

 

25 521 

Summa 1 717 156 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 717 156 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 650 212 1 650 212 1 650 212 1 650 212

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 750 19 812 41 751 76 912

Beslut 42 200 111 510 112 975 115 322

Överföring 
till/från andra 
anslag 26 610 26 868 27 221 27 787

Övrigt -5 616 -5 671 -5 745 -8 443

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 717 156 1 802 732 1 826 414 1 861 790

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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9.2.5 2:5 Lunds universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Lunds universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 760 565 

 

   
Anslags-
sparande 81 498

 
2010 

 
Anslag 

 
1 762 940 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 803 257

2011 Förslag 1 756 694    

2012 Beräknat 1 787 429 2 

2013 Beräknat 1 791 491 3 

2014 Beräknat 1 825 281 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 770 238 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 751 254 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 747 961 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 1907 2407 -500

Prognos 2010 0 2500 3100 -600

Budget 2011 0 2500 3100 -600

 
 

Tabell 9.2:5 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt–

kostnad) 

Utfall 2009 268 614 264 937 3 677

(varav tjänsteexport) 95 364 95 364 0

Prognos 2010 250 000 252 000 -2 000

(varav tjänsteexport) 90 000 90 000 0

Budget 2011 274 000 274 000 0

(varav tjänsteexport) 90 000 90 000 0

Regeringens överväganden 

Lunds universitet har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 71,1 miljoner kronor 
fler helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som kan ersättas inom beslutat s.k. 
takbelopp. Universitetets sammanlagda 

anslagssparande uppgick vid utgången av 2010 
till 81,5 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 1 045 000 
kronor i enlighet med vad som bedömdes i 
budgetpropositionen för 2008 om 
utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta 
helårsstudenter. Anslaget föreslås minska med 
1 897 000 kronor för att finansiera klinisk 
utbildning och forskning med anledning av 
den utbyggnad med ytterligare 28 
helårsstudenter årligen som inleddes 2009. 
Kostnaden för denna utbyggnad finansieras 
inom universitetets tilldelade medel.  

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
9 000 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 400 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 23 412 000 
kronor och med ytterligare 23 412 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
17 982 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 41 470 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:5 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 1 729 659 

Särskilda åtaganden  

- Nationellt resurscentrum i fysik 1 286 

- Trafikflygarutbildning 22 948 

- Omhändertagande av arkeologiska fynd 2 801 

Summa 1 756 694 
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Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 756 694 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 762 940 1 762 940 1 762 940 1 762 940

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 006 21 165 44 603 82 166

Beslut -9 852 3 728 -15 643 -16 916

Överföring 
till/från andra 
anslag -400 -404 -409 -418

Övrigt3   -2 492

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 756 694 1 787 429 1 791 491 1 825 281

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.6 2:6 Lunds universitet: Forskning 
och forskarutbildning 

Tabell 9.2:6 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Lunds universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 393 365 

 

   
Anslags- 
sparande 120 000

 
2010 

 
Anslag 

 
1 694 820 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 732 820

2011 Förslag 1 754 167     

2012 Beräknat 1 849 702 2  

2013 Beräknat 1 874 001 3  

2014 Beräknat 1 910 305 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 831 912 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 831 911 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 829 383 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå.  

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 29 800 000 
kronor för strategiska forskningsområden i 

enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  

Anslaget föreslås öka med 30 077000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom minska med 
4 381000 kronor till följd av omfördelning. Se 
vidare inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan.  

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 754 167 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 694 820 1 694 820 1 694 820 1 694 820

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 851 20 347 42 879 78 991

Beslut 29 800 108 589 110 016 112 302

Överföring 
till/från andra 
anslag 30 077 30 369 30 768 31 407

Övrigt3 -4 381 -4 424 -4 482 -7 216

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 754 167 1 849 702 1 874 001 1 910 305

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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9.2.7 2:7 Göteborgs universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Göteborgs universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 678 871 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
1 764 834 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 764 834

2011 Förslag 1 770 474    

2012 Beräknat 1 792 735 2 

2013 Beräknat 1 816 097 3 

2014 Beräknat 1 852 122 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 775 493 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 775 308 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 773 665 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 2 112 2 374 2 506 - 132

Prognos 2010 2 111 2 372  2 687 - 315

Budget 2011 2 200 2 450  2 800 - 350

 
 

Tabell 9.2:7 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 272 628  274 930 -2 302

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 250 500  255 500 - 5 000

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 268 000  271 500 - 3 500

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Göteborgs universitet har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 11,7 miljoner kronor 
fler helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som kan ersättas inom beslutat s.k. 
takbelopp. Göteborgs universitet redovisade 

vid utgången av budgetåret genomförda men 
ännu inte ersatta prestationer motsvarande 
34,2 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 1 045 000 
kronor i enlighet med vad som bedömdes i 
budgetpropositionen för 2008 om 
utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta 
helårsstudenter. Vidare föreslås anslaget öka 
med 1 641 000 kronor med anledning av den 
utbyggnad med ytterligare 13 helårsstudenter 
årligen som inleddes 2009.  

Anslaget föreslås  öka med 1 368 000 
kronor med anledning av den utbyggnad av 
tandläkarutbildningen med 15 helårsstudenter 
årligen som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås öka med 576 000 kronor 
till följd av regeringens satsning på speciallärar-
utbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
2 600 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigöras under takbeloppet till 
följd av införandet av studieavgifter för 
tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 400 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 21 279 000 
kronor och med ytterligare 21 279 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
22 902 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 25 012 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:7 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 1 766 760 

Särskilt åtagande  

- Nationellt resurscentrum i matematik 3 714 

Summa 1 770 474 
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Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 770 474 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 764 834 1 764 834 1 764 834 1 764 834

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 010 21 188 44 651 82 254

Beslut 1 454 6 535 6 432 7 386

Överföring 
till/från andra 
anslag 176 178 180 184

Övrigt3   -2 535

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 770 474 1 792 735 1 816 097 1 852 122

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.8 2:8 Göteborgs universitet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:8 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Göteborgs universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 140 014 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
1 285 310 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 285 310

2011 Förslag 1 319 593     

2012 Beräknat 1 332 408 2  

2013 Beräknat 1 349 912 3  

2014 Beräknat 1 376 066 4   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 319 593 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 319 593 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 317 775 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 10 000 000 
kronor för strategiska forskningsområden 

enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  

Anslaget föreslås öka med 20 073 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 1 289 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:8 Resursfördelning för forskning och 
forskarutbildning 
Tusental kronor 

  

Basresurs 1 309 235 

Havsmiljöinstitutet 10 358 

Summa 1 319 593 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 319 593 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 285 310 1 285 310 1 285 310 1 285 310

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 921 15 431 32 519 59 905

Beslut 10 000 10 097 10 230 10 442

Överföring 
till/från andra 
anslag 20 073 20 268 20 534 20 961

Övrigt 3 1 289 1 302 1 319 -552

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 319 593 1 332 408 1 349 912 1 376 066

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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9.2.9 2:9 Stockholms universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Stockholms universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 448 620 

 

   
Anslags-
sparande 248 059

 
2010 

 
Anslag 

 
1 641 576 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 575 778

2011 Förslag 1 601 402    

2012 Beräknat 1 616 343 2 

2013 Beräknat 1 644 358 3 

2014 Beräknat 1 676 261 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 600 797 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 607 426 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 605 253 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009 4273 4791 5133 -342

Prognos 2010 4323 4847 5310 -463

Budget 2011 4372 4903 5322 -419

 
 

Tabell 9.2:9 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt–

kostnad) 

Utfall 2009 191 371 193 313 -1 942

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 171 270 173 806 -2 536

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 174 599 178 191 -3 592

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Stockholms universitet har för budgetåret 
2009 redovisat motsvarande 101,4 miljoner 
kronor färre helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid 

utgången av budgetåret ett anslagssparande om 
248,1 miljoner kronor, varav 99,8 miljoner 
kronor överstiger 10 procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 576 000 
kronor till följd av regeringens satsning på 
speciallärarutbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
7 200 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Stockholms universitet och Gymnastik- och 
idrottshögskolan har tecknat en överenskom-
melse om ett närmare och fördjupat samarbete 
inom lärarutbildningen (dnr 
U2010/1130/UH) som bl.a. innebär att 
verksamhet överförs från Stockholms 
universitet till Gymnastik- och 
idrottshögskolan. Anslaget föreslås därför 
minska med 35 500 000 kronor, motsvarande 
276 helårsstudenter. 

Anslaget föreslås minska med 1 500 000 
kronor till följd av en omfördelning av 
högskoleplatser. 

Anslaget föreslås minska med 280 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 30 298 000 
kronor och med ytterligare 30 298 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
36 179 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 22 516 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
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Tabell 9.2:9 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 1 554 608 

Särskilda åtaganden  

- Nationellt resurscentrum i kemi 1 280 

- Stöd till studenter med funktionshinder inkl. 
 teckentolkning 27 904 

- Tolk- och översättarinstitutet 12 056 

- Utveckling av lärarutbildning för dövas och 
hörselskadades behov 2 227 

- Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande 
svenska som andra språk och svenskundervisning för 
invandrare 3 327 

Summa 1 601 402 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 601 402 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 641 576 1 641 576 1 641 576 1 641 576

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 730 19 708 41 532 76 509

Beslut -8 700 -9 395 -2 737 -2 794

Överföring 
till/från andra 
anslag -35 204 -35 546 -36 013 -36 761

Övrigt3   -2 269

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 601 402 1 616 343 1 644 358 1 676 261

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.10 2:10 Stockholms universitet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:10 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Stockholms universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 1 189 608

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 1 335 642

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 335 642

2011 Förslag 1 373 807     

2012 Beräknat 1 399 348 2  

2013 Beräknat 1 417 731 3  

2014 Beräknat 1 445 201 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 385 889 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 385 889 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 383 981 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. Anslaget 
finansierar även den avgift till 
Riksgäldskontoret som utgör ersättning för 
den finansiella risk och övriga kostnader som 
är förenade med den ekonomiska förpliktelse 
som utfärdats till förmån för Fysikhuset 
Stockholm KB.  

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
För 2011 föreslås anslaget öka med 12 800 000 
kronor för strategiska forskningsområden i 
enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  

Anslaget föreslås öka med 19 606 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 2 724 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 373 807 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 335 642 1 335 642 1 335 642 1 335 642

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 035 16 035 33 792 62 251

Beslut 12 800 25 124 25 454 25 983

Överföring 
till/från andra 
anslag 19 606 19 796 20 056 20 473

Övrigt3 2 724 2 750 2 787 851

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 373 807 1 399 348 1 417 731 1 445 201

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.11 2:11 Umeå universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:11 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Umeå universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 156 782 

 

   
Anslags-
sparande 101 650

 
2010 

 
Anslag 

 
1 209 598 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 233 341

2011 Förslag 1 206 975    

2012 Beräknat 1 216 641 2 

2013 Beräknat 1 224 361 3 

2014 Beräknat 1 247 511 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 204 940 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 196 862 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 194 666 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:11 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 531 591 583 8

Prognos 2010 868 973 973 0

Budget 2011 500 560 560 0

 
 

Tabell 9.2:11 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt–

kostnad) 

Utfall 2009 286 296 286 921 -625

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 224 000 225 000 -1 000

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 234 000 239 000 -5 000

(varav tjänsteexport) 0 0 0

 

Regeringens överväganden 

Umeå universitet har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 9,1 miljoner kronor fler 
helårsstudenter och helårsprestationer än vad 
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp. 
Umeå universitet redovisade vid utgången av 
budgetåret ett anslagssparande om 
101,7 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 2 614 000 
kronor i enlighet med vad som bedömdes i 
budgetpropositionen för 2008 om 
utbyggnaden av läkarutbildningen med 20 
helårsstudenter. Anslaget föreslås minska med 
1 152 000 kronor för att finansiera klinisk 
utbildning och forskning med anledning av 
den utbyggnad med ytterligare 17 
helårsstudenter årligen som inleddes 2009. 
Kostnaden för denna utbyggnad finansieras 
inom universitetets tilldelade medel.  

Vidare gjordes bedömningen i budget-
propositionen för 2009 att  tandläkar-
utbildningen skulle byggas ut med 15 
helårsstudenter årligen. Anslaget föreslås 
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därför minska med 1 030 000 kronor för att 
finansiera klinisk utbildning och forskning. 

Vidare föreslås anslaget för öka med 
576 000 kronor till följd av regeringens 
satsning på speciallärarutbildning som inleddes 
2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
6 100 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 280 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 11 063 000 
kronor och med ytterligare 11 063 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
19 734 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 18 482 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:11 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 1 187 086 

Särskilda åtaganden  

- Decentraliserad utbildning 10 941 

- Utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till 
  Kiruna 6 635 

- Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet 2 313 

Summa 1 206 975 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 206 975 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 209 598 1 209 598 1 209 598 1 209 598

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 749 14 522 30 604 56 377

Beslut -5 668 -7 778 -16 144 -17 056

Överföring 
till/från andra 
anslag 296 299 303 309

Övrigt3   -1 717

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 206 975 1 216 641 1 224 361 1 247 511

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.12 2:12 Umeå universitet: Forskning 
och forskarutbildning 

Tabell 9.2:12 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Umeå universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 801 861

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 903 571

 

1 
Utgifts- 
prognos 903 571

2011 Förslag 935 352     

2012 Beräknat 964 936 2  

2013 Beräknat 977 611 3  

2014 Beräknat 996 549 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 955 655 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 955 654 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 954 335 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
För 2011 föreslås anslaget öka med 17 500 000 
kronor för strategiska forskningsområden i 
enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  
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Anslaget föreslås öka med 12 714 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom minska med 
486 000 kronor till följd av omfördelning. Se 
vidare inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 935 352 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014  
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 903 571 903 571 903 571 903 571

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 053 10 848 22 860 42 113

Beslut 17 500 38 170 38 671 39 475

Överföring 
till/från andra 
anslag 12 714 12 837 13 006 13 276

Övrigt -486 -491 -497 -1 886

Förslag/ 
beräknat 
anslag  935 352 964 936 977 611 996 549

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.13 2:13 Linköpings universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:13 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Linköpings universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 227 094 

 

   
Anslags-
sparande 144 650

 
2010 

 
Anslag 

 
1 294 723 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 303 124

2011 Förslag 1 295 829    

2012 Beräknat 1 321 312 2 

2013 Beräknat 1 310 886 3 

2014 Beräknat 1 335 947 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 308 604 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 281 444 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 279 355 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:13 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009 0 771 1 021 -250

Prognos 2010 0 1 200 1 200 0

Budget 2011 0 1 200 1 200 0

 
 

Tabell 9.2:13 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 113 945 120 787 -6 842

(varav tjänsteexport) 4 332 5 224 -892

Prognos 2010 110 000 110 000 0

(varav tjänsteexport) 4 000  4 000 0

Budget 2011 125 000 125 000 0

(varav tjänsteexport) 5 000 5 000 0

Regeringens överväganden 

Linköpings universitet har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 21,7 miljoner kronor 
färre helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som kan ersättas inom beslutat s.k. 
takbelopp och redovisade vid utgången av 
budgetåret ett anslagssparande om 
144,7 miljoner kronor, varav 19,9 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 1 045 000 
kronor i enlighet med vad som bedömdes i 
budgetpropositionen för 2008 om utbygg-
naden av läkarutbildningen med åtta helårs-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 677 000 
kronor för att finansiera klinisk utbildning och 
forskning med anledning av den utbyggnad 
med ytterligare tio helårsstudenter årligen som 
inleddes 2009. Kostnaden för denna 
utbyggnad finansieras inom universitetets 
tilldelade medel. Vidare får universitetet inom 
sina ramar utöka läkarutbildningen med 
ytterligare 15 helårsstudenter fr.o.m. 2010. 
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Anslaget föreslås öka med 576 000 kronor 
till följd av regeringens satsning på speciallärar-
utbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
2 500 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 280 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 9 996 000 
kronor och med ytterligare 9 996 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 37 638 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:13 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 1 294 060 

Särskilt åtagande  

- Nationellt resurscentrum i teknik 1 769 

Summa 1 295 829 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 295 829 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 294 723 1 294 723 1 294 723 1 294 723

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 942 15 544 32 757 60 344

Beslut -2 132 10 746 -16 897 -17 586

Överföring 
till/från andra 
anslag 296 299 303 309

Övrigt3   -1 844

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 295 829 1 321 312 1 310 886 1 335 947

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.14 2:14 Linköpings universitet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:14 Anslagsutveckling för forskning och 
forskningsutbildning vid Linköpings universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 571 197

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 670 239

 

1 
Utgifts- 
prognos 670 239

2011 Förslag 695 834     

2012 Beräknat 726 192 2  

2013 Beräknat 735 731 3  

2014 Beräknat 749 985 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 719 208 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 719 207 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 718 215 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 13 400 000 
kronor för strategiska forskningsområden i 
enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  
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Anslaget föreslås öka med 9 782 000 kronor 
som en förstärkning av basresursen. Anslaget 
föreslås dessutom öka med 890 000 kronor till 
följd av omfördelning. Se vidare inledningen av 
avsnitt 9.2 Anslag för universitets- och 
högskoleområdet. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 695 834 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 670 239 670 239 670 239 670 239

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 523 8 047 16 957 31 238

Beslut 13 400 37 130 37 618 38 400

Överföring 
till/från andra 
anslag 9 782 9 877 10 007 10 215

Övrigt3 890 899 910 -107

Förslag/ 
beräknat 
anslag  695 834 726 192 735 731 749 985

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.15 2:15 Karolinska institutet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:15 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Karolinska institutet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
626 861 

 

   
Anslags-
sparande 10 285

 
2010 

 
Anslag 

 
700 692 

 

1 
Utgifts- 
prognos 650 121

2011 Förslag 704 019    

2012 Beräknat 680 052 2 

2013 Beräknat 693 374 3 

2014 Beräknat 708 623 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 673 511 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 677 801 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 678 605 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:15 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:15 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 618 740 591 204 27 535

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 550 000 551 000 -1 000

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 570 000 570 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Karolinska institutet har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 19,5 miljoner kronor 
färre helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som kan ersättas inom beslutat s.k. 
takbelopp. Karolinska institutet har därför 
kunnat kompenseras för tidigare genomförda 
men ännu inte ersatta prestationer. Karolinska 
institutet redovisade vid utgången av 
budgetåret ett anslagssparande om 
10,3 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 1 045 000 
kronor i enlighet med vad som bedömdes i 
budgetpropositionen för 2008 om 
utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta 
helårsstudenter. Anslaget föreslås öka med 
ytterligare 3 660 000 kronor för att finansiera 
klinisk utbildning och forskning med 
anledning av den utbyggnad med ytterligare 29 
helårsstudenter årligen som inleddes 2009.  
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Vidare gjordes bedömningen i budget-
propositionen för 2009 att tandläkar-
utbildningen skulle byggas ut med tio 
helårsstudenter årligen, vilket innebär att 
anslaget föreslås öka med 3 069 000 kronor. 

Anslaget föreslås öka med 2 735 000 kronor 
till följd av den utökning av antalet helårs-
studenter på psykologiutbildningen som skett 
i enlighet med vad som presenterats i 2009 års 
tilläggsproposition.  

Anslaget föreslås minska med 6 274 000 
kronor för att finansiera sjuk-
sköterskeutbildning vid de enskilda 
utbildningsanordnarna i Stockholm.  

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
2 100 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 400 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 1 030 000 
kronor och med ytterligare 1 030 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
44 428 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 3 906 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:15 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 612 088 

Särskilda åtaganden  

- Tandvårdscentral 87 503 

- Prov efter läkares allmäntjänstgöring 4 428 

Summa 704 019 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 704 019 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 

Tabell 9.2:15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 700 692 700 692 700 692 700 692

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 592 8 412 17 728 32 657

Beslut 5 674 -27 764 -23 741 -22 404

Överföring 
till/från andra 
anslag -3 939 -1 288 -1 305 -1 332

Övrigt3   -990

Förslag/ 
beräknat 
anslag  704 019 680 052 693 374 708 623

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.16 2:16 Karolinska institutet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:16 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Karolinska institutet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 908 640

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 1 131 761

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 131 761

2011 Förslag 1 201 613     

2012 Beräknat 1 271 232 2  

2013 Beräknat 1 282 065 3  

2014 Beräknat 1 306 913 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 259 005 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 253 270 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 251 551 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå.  

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 26 050 000 
kronor för strategiska forskningsområden i 
enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  
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Anslaget föreslås öka med 23 709 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 1 521 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Anslaget föreslås vidare öka med 
16 000 000 kronor till följd av att viss 
forskningsverksamhet överförs till Karolinska 
institutet från Smittskyddsinstitutet. Utgifts-
område 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, anslaget 2:2 Smittskyddsinstitutet 
minskas med samma belopp. Av samma skäl 
beräknas anslaget öka med 16 000 000 kronor 
2012 och med 10 265 000 kronor fr. o. m. 
2013.  

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 201 613 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 131 761 1 131 761 1 131 761 1 131 761

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 572 13 588 28 634 52 749

Beslut 26 050 84 253 85 360 87 134

Överföring 
till/från andra 
anslag 39 709 40 095 34 754 35 477

Övrigt 1 521 1 536 1 556 -207

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 201 613 1 271 232 1 282 065 1 306 913

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.17 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:17 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Kungl. Tekniska högskolan  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 037 312 

 

   
Anslags-
sparande 42 034

 
2010 

 
Anslag 

 
1 079 314 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 096 312

2011 Förslag 1 063 687    

2012 Beräknat 1 029 413 2 

2013 Beräknat 940 430 3 

2014 Beräknat 958 634 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 019 512 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 919 308 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 918 026 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:17 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:17 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 132 573 132  816 -243

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 135 000 134 750 250

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 135 750 135 350 400

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Kungl. Tekniska högskolan har för budgetåret 
2009 redovisat fler helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp. Kungl. Tekniska 
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högskolan redovisade vid utgången av 
budgetåret ett anslagssparande om 42 miljoner 
kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget tillfälligt minska 
med 17 800 000 kronor, vilket beräknas 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 280 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 2 175 000 
kronor och med ytterligare 2 175 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
64 751 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 104 683 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:17 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 1 063 687 

Summa 1 063 687 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 063 687 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:17 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 079 314 1 079 314 1 079 314 1 079 314

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 453 12 958 27 308 50 304

Beslut -17 800 -62 576 -165 906 -169 354

Överföring 
till/från andra 
anslag -280 -283 -286 -292

Övrigt3   -1 338

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 063 687 1 029 413 940 430 958 634

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.18 2:18 Kungl. Tekniska högskolan: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:18 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 762 265

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 930 727

 

1 
Utgifts- 
prognos 930 727

2011 Förslag 999 582     

2012 Beräknat 1 089 089 2  

2013 Beräknat 1 103 396 3  

2014 Beräknat 1 124 767 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 1 078 614 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 078 614 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 077 121 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. Anslaget 
finansierar även den avgift till 
Riksgäldskontoret som utgör ersättning för 
den finansiella risk och övriga kostnader som 
är förenade med den ekonomiska förpliktelse 
som utfärdats till förmån för Fysikhuset 
Stockholm KB. 
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Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 52 800  000 
kronor för strategiska forskningsområden i 
enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  

Anslaget föreslås öka med 13 137 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom minska med 
697 000 kronor till följd av omfördelning. Se 
vidare inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Anslaget föreslår öka med 1 500 000 kr till 
följd av överföringar av 1 000 000 kronor från 
anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet 
och högskolor m.m. och 500 000 kronor från 
anslaget 2:54 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa högskolor. 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 

ramanslag om 999 582 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 930 727 930 727 930 727 930 727

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 115 11 174 23 548 43 379

Beslut 52 800 133 113 134 861 137 664

Överföring 
till/från andra 
anslag 14 637 14 779 14 973 15 284

Övrigt -697 -704 -713 -2 287

Förslag/ 
beräknat 
anslag  999 582 1 089 089 1 103 396 1 124 767

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 
 
 

9.2.19 2:19 Luleå tekniska universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:19 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Luleå tekniska universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
542 261 

 

   
Anslags-
sparande 125 196

 
2010 

 
Anslag 

 
630 519 

 

1 
Utgifts- 
prognos 614 512

2011 Förslag 628 702    

2012 Beräknat 639 395 2 

2013 Beräknat 643 742 3 

2014 Beräknat 656 209 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 633 245 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 629 284 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 628 412 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:19 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 717 839 -122

Prognos 2010 0 900 1 000 -100

Budget 2011 0 900 1 000 -100

 
 

Tabell 9.2:19 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 112 205 110 008 2 197

(varav tjänsteexport) 3 738 2 618 1 120

Prognos 2010 110 000 110 000 0

(varav tjänsteexport) 4 000 4 000 0

Budget 2011 115 000 115 000 0

(varav tjänsteexport) 4 000 4 000 0

Regeringens överväganden 

Luleå tekniska universitet har för budgetåret 
2009 redovisat färre helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad som kan ersättas 
inom beslutat s.k. takbelopp och redovisade 
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vid utgången av budgetåret ett anslagssparande 
om 125,2 miljoner kronor, varav 66,9 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget minska med 
1 600 000 kronor som överförs till 
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund 
och fritid, anslag 1:2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete för 
bidrag till dans i skolan och dans som lärande. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
1 450 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 200 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 3 124 000 
kronor och med ytterligare 3 124 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 7 177 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:19 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 601 875 

Särskilda åtaganden  

- Decentraliserad utbildning 20 192 

- Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna 6 635 

Summa 628 702 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 628 702 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 

 
Tabell 9.2:19 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 630 519 630 519 630 519 630 519

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 433 7 570 15 953 29 387

Beslut -1 450 3 124 -888 -906

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 800 -1 817 -1 841 -1 880

Övrigt3   -911

Förslag/ 
beräknat 
anslag  628 702 639 395 643 742 656 209

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.20 2:20 Luleå tekniska universitet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:20 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 283 648

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 310 169

 

1 
Utgifts- 
prognos 310 169

2011 Förslag 322 059     

2012 Beräknat 332 887 2  

2013 Beräknat 337 260 3  

2014 Beräknat 343 791 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 329 685 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 329 685 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 329 228 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå.  

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 7 700 000 
kronor för strategiska forskningsområden i 
enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  
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Anslaget föreslås öka med 3 543 000 kronor 
som en förstärkning av basresursen. Anslaget 
föreslås dessutom minska med 58 000 kronor 
till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 322 059 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:20 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 310 169 310 169 310 169 310 169

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 705 3 724 7 848 14 456

Beslut 7 700 15 475 15 678 16 004

Överföring 
till/från andra 
anslag 3 543 3 577 3 624 3 700

Övrigt3 -58 -59 -59 -538

Förslag/ 
beräknat 
anslag  322 059 332 887 337 260 343 791

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.21 2:21 Karlstads universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:21 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Karlstads universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
546 271 

 

   
Anslags-
sparande 34 881

 
2010 

 
Anslag 

 
594 676 

 

1 
Utgifts- 
prognos 604 202

2011 Förslag 591 229    

2012 Beräknat 563 391 2 

2013 Beräknat 570 859 3 

2014 Beräknat 581 919 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 557 972 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 558 038 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 557 269 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:21 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 473 458 15

Prognos 2010 0 550 482 68

Budget 2011 0 500 500 0

 
 

Tabell 9.2:21 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 55 778 54 737 1 041

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 49 200 50 350 -1 150

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 46 000 45 900 100

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Karlstads universitet har för budgetåret 2009 
redovisat fler helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp. Karlstads universitet 
redovisade vid utgången av budgetåret ett 
anslagssparande om 34,8 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 576 000 
kronor till följd av regeringens satsning på 
speciallärarutbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås minskas med 2 734 000 
kronor för att finansiera utbyggnaden av läkar- 
och tandläkarutbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
2 500 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 140 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 10 120 000 
kronor till följd av en permanent omför-
delning av högskoleplatser. 
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Anslaget beräknas öka 2012 med 4 408 000 
kronor och med ytterligare 4 408 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
47 897 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 1 608 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:21 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 591 229 

Summa 591 229 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 591 229 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:21 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 594 676 594 676 594 676 594 676

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 351 7 139 15 045 27 716

Beslut -5 234 -38 864 -39 308 -40 125

Överföring 
till/från andra 
anslag 436 440 446 455

Övrigt3   -803

Förslag/ 
beräknat 
anslag  591 229 563 391 570 859 581 919

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 
 
 
 

9.2.22 2:22 Karlstads universitet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:22 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Karlstads universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 178 443

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 187 114

 

1 
Utgifts- 
prognos 187 114

2011 Förslag 189 142     

2012 Beräknat 190 979 2  

2013 Beräknat 193 488 3  

2014 Beräknat 197 235 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 189 142 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 189 142 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 188 880 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 1 506 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 97 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 189 142 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:22 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 187 114 187 114 187 114 187 114

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 425 2 246 4 734 8 721

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 506 1 521 1 541 1 573

Övrigt3 97 98 99 -173

Förslag/ 
beräknat 
anslag  189 142 190 979 193 488 197 235

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.23 2:23 Linnéuniversitetet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:23 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Linnéuniversitetet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
959 394 

 

1 
Utgifts- 
prognos 872 357

2011 Förslag 958 670    

2012 Beräknat 960 911 2 

2013 Beräknat 973 328 3 

2014 Beräknat 992 194 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 951 669 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 951 467 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 950 164 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:23 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 1 231 818 1 074 -43

Prognos 2010 1 500 1 000 1 000 0

Budget 2011 1 700 1 200 1 200 0

 
 

Tabell 9.2:23 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 143 322 152 309 -8 987

(varav tjänsteexport) 25 947 26 642 -695

Prognos 2010 125 000 125 000 0

(varav tjänsteexport) 26 000 26 000 0

Budget 2011 125 000 125 000 0

(varav tjänsteexport) 26 000 26 000 0

Regeringens överväganden 

Dåvarande Växjö universitet och Högskolan i 
Kalmar, numera Linnéuniversitetet, har för 
budgetåret 2009 redovisat färre 
helårsstudenter och helårsprestationer än vad 
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp. 

Växjö universitet redovisade vid utgången 
av budgetåret 2009 ett anslagssparande om 
83,3 miljoner kronor. 

Högskolan i Kalmar redovisade vid 
utgången av budgetåret 2009 ett 
anslagssparande om 82,2 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 576 000 
kronor till följd av regeringens satsning på 
speciallärarutbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
3 200 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 280 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 
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Anslaget beräknas öka 2012 med 9 940 000 
kronor och med ytterligare 9 940 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
20 240 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 10 146 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan.  

 
Tabell 9.2:23 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 944 833 

Särskilda åtaganden  

- Fortbildning för journalister 9 637 

- Utrustning till sjöbefälsutbildningen 4 200 

Summa 958 670 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 958 670 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:23 Härledning av anslagsnivån 2011–2013 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 959 394 959 394 959 394 959 394

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 180 11 518 24 273 44 715

Beslut -3 200 -10 300 -10 641 -10 863

Överföring 
till/från andra 
anslag 296 299 303 309

Övrigt3   -1 362

Förslag/ 
beräknat 
anslag  958 670 960 911 973 328 992 194

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.24 2:24 Linnéuniversitetet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:24 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Linnéuniversitetet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 262 170

 

1 
Utgifts- 
prognos 262 170

2011 Förslag 266 652     

2012 Beräknat 269 242 2  

2013 Beräknat 272 778 3  

2014 Beräknat 278 063 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 266 652 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 266 651 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 266 284 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 2 579 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 1 307 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 266 652 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:24 Härledning av anslagsnivån 2011–2013 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 262 170 262 170 262 170 262 170

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 596 3 148 6 633 12 219

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 579 2 604 2 638 2 693

Övrigt3 1 307 1 320 1 337 981

Förslag/ 
beräknat 
anslag  266 652 269 242 272 778 278 063

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.25 2:25 Örebro universitet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:25 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Örebro universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
605 733 

 

   
Anslags-
sparande 67 255

 
2010 

 
Anslag 

 
666 268 

 

1 
Utgifts- 
prognos 656 924

2011 Förslag 664 018    

2012 Beräknat 652 071 2 

2013 Beräknat 660 835 3 

2014 Beräknat 673 644 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 645 799 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 645 993 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 645 108 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:25 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 855 1179 -324

Prognos 2010 0 1100 1650 -550

Budget 2011 0 950 1400 -450

 
 

Tabell 9.2:25 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 32084 32757 -673

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 33700 33700 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 34500 34500 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Örebro universitet har för budgetåret 2009 
redovisat färre helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid 
utgången av budgetåret ett anslagssparande om 
67,3 miljoner kronor, varav 6,3 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 576 000 
kronor till följd av regeringens satsning på 
speciallärarutbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
4 200 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 140 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 6 965 000 
kronor och med ytterligare 6 965 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
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områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
29 601 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 6 768 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:25 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 660 115 

Särskilda åtaganden  

- lokalisering av verksamhet till Grythyttan 3 582 

- nätverksadministration och utveckling av 
 skolledarutbildning 321 

Summa 664 018 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 664 018 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:25 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 666 268 666 268 666 268 666 268

Förändring till följd av:  

Pris- och 
löne- 
omräkning 2 1 514 7 999 16 857 31 053

Beslut -4 200 -22 636 -22 736 -23 209

Överföring 
till/från andra 
anslag 436 440 446 455

Övrigt3   -924

Förslag/ 
beräknat 
anslag  664 018 652 071 660 835 673 644

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.26 2:26 Örebro universitet: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:26 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Örebro universitet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 186 084

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 203 492

 

1 
Utgifts- 
prognos 203 492

2011 Förslag 207 485     

2012 Beräknat 209 500 2  

2013 Beräknat 212 252 3  

2014 Beräknat 216 365 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 207 485 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 207 485 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 207 200 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 2 714 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 817 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 207 485 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:26 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 203 492 203 492 203 492 203 492

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 462 2 443 5 148 9 484

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 714 2 740 2 776 2 834

Övrigt3 817 825 836 555

Förslag/ 
beräknat 
anslag  207 485 209 500 212 252 216 365

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.27 2:27 Mittuniversitetet: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:27 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Mittuniversitetet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
474 159 

 

   
Anslags-
sparande 86 459

 
2010 

 
Anslag 

 
520 997 

 

1 
Utgifts- 
prognos 559 141

2011 Förslag 515 111    

2012 Beräknat 511 385 2 

2013 Beräknat 513 459 3 

2014 Beräknat 520 698 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 506 467 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 501 927 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 498 641 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:27 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 506 582 -76

Prognos 2010 0 570 622 -52

Budget 2011 0 580 635 -55

 
 

Tabell 9.2:27 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 17 976 17 860 116

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 18 500 18 300 200

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 27 000 27 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Mittuniversitetet har för budgetåret 2009 
redovisat färre helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid 
utgången av budgetåret ett anslagssparande om 
86,5 miljoner kronor, varav 35,5 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget minska med 
5 430 000 kronor för att finansiera en del av 
den utbyggnad av läkarutbildningen som 
inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
1 500 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 140 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 5 307 000 
kronor och med ytterligare 5 307 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
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av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Vidare beräknas anslaget minska 2012 med 
10 120 000 kronor för att finansiera en 
permanent omfördelning till lärosäten för att 
öka antalet högskoleplatser. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 4 522 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:27 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 515 111 

Summa 515 111 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 515 111 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:27 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 520 997 520 997 520 997 520 997

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 184 6 255 13 182 24 282

Beslut -6 930 -15 725 -20 577 -23 719

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -146

Övrigt3   -715

Förslag/ 
beräknat 
anslag  515 111 511 385 513 459 520 698

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 
 
 

9.2.28 2:28 Mittuniversitetet: Forskning 
och forskarutbildning 

Tabell 9.2:28 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Mittuniversitetet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 176 447

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 187 143

 

1 
Utgifts- 
prognos 187 143

2011 Förslag 190 623     

2012 Beräknat 192 475 2  

2013 Beräknat 195 003 3  

2014 Beräknat 198 781 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 190 624 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 190 623 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 190 361 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå.  

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 1 914 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 1 141 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 190 623 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:28 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 187 143 187 143 187 143 187 143

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 425 2 247 4 735 8 722

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 914 1 933 1 958 1 999

Övrigt 3 1 141 1 152 1 167 917

Förslag/ 
beräknat 
anslag  190 623 192 475 195 003 198 781

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.29 2:29 Blekinge tekniska högskola: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:29 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Blekinge tekniska högskola 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
261 797 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
302 439 

 

1 
Utgifts- 
prognos 302 439

2011 Förslag 297 326    

2012 Beräknat 274 256 2 

2013 Beräknat 253 132 3 

2014 Beräknat 258 033 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 271 618 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 247 447 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 247 103 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:29 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 236 272 -36

Prognos 2010 0 250 250 0

Budget 2011 0 250 250 0

 
 

Tabell 9.2:29 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 22423 22423 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 24672 24672 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 37750 37750 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Blekinge tekniska högskola har för budgetåret 
2009 redovisat motsvarande 22 miljoner 
kronor fler helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp. Tillsammans med 
tidigare sparade helårsprestationer överstiger 
värdet av årets prestationer vad som är möjligt 
att spara till nästa budgetår och sparade 
prestationer till ett värde av 20 miljoner kronor 
har därmed dragits in. Högskolan redovisade 
vid utgången av budgetåret genomförda men 
ännu inte ersatta prestationer motsvarande 
26 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget  tillfälligt minska 
med 5 700 000 kronor, vilket beräknas 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 1 177 000 
kronor och med ytterligare 1 177 000 kronor 
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2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
32 890 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 25 904 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:29 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 297 326 

Summa 297 326 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 297 326 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:29 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 302 439 302 439 302 439 302 439

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 687 3 631 7 652 14 096

Beslut -5 700 -31 713 -56 857 -58 039

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -104

Övrigt3   -358

Förslag/ 
beräknat 
anslag  297 326 274 256 253 132 258 033

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.30 2:30 Blekinge tekniska högskola: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:30 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 76 993

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 79 508

 

1 
Utgifts- 
prognos 79 508

2011 Förslag 80 617     

2012 Beräknat 81 400 2  

2013 Beräknat 82 469 3  

2014 Beräknat 84 067 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 80 617 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 80 617 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 80 506 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 586 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 342 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 80 617 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:30 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 79 508 79 508 79 508 79 508

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 181 955 2 012 3 706

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 586 592 599 612

Övrigt3 342 345 350 241

Förslag/ 
beräknat 
anslag  80 617 81 400 82 469 84 067

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.31 2:31 Malmö högskola: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:31 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Malmö högskola 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
808 942 

 

   
Anslags-
sparande 75 798

 
2010 

 
Anslag 

 
874 284 

 

1 
Utgifts- 
prognos 849 289

2011 Förslag 874 647    

2012 Beräknat 860 106 2 

2013 Beräknat 870 999 3 

2014 Beräknat 887 877 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 851 834 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 851 437 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 850 266 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:31 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:31 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 114 209 118 903 -4 694

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 104 300 104 500 -200

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 120 000 120 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Malmö högskola har för budgetåret 2009 
redovisat färre helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid 
utgången av budgetåret ett anslagssparande om 
75,8 miljoner kronor, varav 0,9 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 576 000 
kronor till följd av regeringens satsning på 
speciallärarutbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
2 000 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 200 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 7 836 000 
kronor och med ytterligare 7 836 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
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områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
32 890 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 8 242 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:31 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 810 423 

Särskilt åtagande  

- Tandvårdscentral 64 224 

Summa 874 647 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 874 647 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:31 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 874 284 874 284 874 284 874 284

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 987 10 497 22 120 40 748

Beslut -2 000 -25 054 -25 790 -26 325

Överföring 
till/från andra 
anslag 376 380 385 393

Övrigt3   -1 222

Förslag/ 
beräknat 
anslag  874 647 860 106 870 999 887 877

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.32 2:32 Malmö högskola: Forskning 
och forskarutbildning 

Tabell 9.2:32 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Malmö högskola 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 90 127

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 100 254

 

1 
Utgifts- 
prognos 100 254

2011 Förslag 101 332     

2012 Beräknat 102 316 2  

2013 Beräknat 103 661 3  

2014 Beräknat 105 668 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 101 332 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 101 333 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 101 192 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 822 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 28 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 101 332 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:32 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 100 254 100 254 100 254 100 254

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 228 1 204 2 537 4 673

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 822 830 841 858

Övrigt 3 28 28 29 -118

Förslag/ 
beräknat 
anslag  101 332 102 316 103 661 105 668

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.33 2:33 Mälardalens högskola: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:33 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Mälardalens högskola 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
523 175 

 

   
Anslags-
sparande 111 873

 
2010 

 
Anslag 

 
594 417 

 

1 
Utgifts- 
prognos 527 943

2011 Förslag 589 894    

2012 Beräknat 576 907 2 

2013 Beräknat 566 514 3 

2014 Beräknat 577 490 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 571 358 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 553 790 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 553 027 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:33 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 786 786 0

Prognos 2010 0 800 800 0

Budget 2011 0 800 800 0

 
 

Tabell 9.2:33 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 22 109 23 011 -850

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 24 000 24 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 30 000 30 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Mälardalens högskola har för budgetåret 2009 
redovisat färre helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid 
utgången av budgetåret ett anslagssparande om 
111,9 miljoner kronor, varav 54,4 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget tillfälligt minska 
2011 med 3 000 000 kronor, vilket beräknas 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av studie-
avgifter för tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 140 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget föreslås minska med 2 734 000 
kronor för att finansiera en del av 
utbyggnaden av tandläkar- och läkarutbild-
ningen som inleddes 2009.  

Anslaget beräknas öka 2012 med 4 327 000 
kronor och med ytterligare 4 327 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
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av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Vidare beräknas anslaget minska 2012 med 
23 338 000 kronor för att finansiera en 
permanent omfördelning till lärosäten för att 
öka antalet högskoleplatser. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 19 564 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av studie-
avgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:33 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 586 124 

Särskilt åtagande  

- Idélab 3 770 

Summa 589 894 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 589 894 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:33 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 594 417 594 417 594 417 594 417

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 351 7 137 15 039 27 704

Beslut -5 734 -24 506 -42 799 -43 688

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -146

Övrigt3   -797

Förslag/ 
beräknat 
anslag  589 894 576 907 566 514 577 490

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.34 2:34 Mälardalens högskola: 
Forskning och forskarutbildning 

Tabell 9.2:34 Anslagsutveckling för forskning och 
forskarutbildning vid Mälardalens högskola 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 63 481

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 73 826

 

1 
Utgifts- 
prognos 73 826

2011 Förslag 75 382     

2012 Beräknat 76 114 2  

2013 Beräknat 77 114 3  

2014 Beräknat 78 608 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 75 382 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 75 382 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 75 278 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för forskning 
och utbildning på forskarnivå.  

Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 977 000 
kronor som en förstärkning av basresursen. 
Anslaget föreslås dessutom öka med 411 000 
kronor till följd av omfördelning. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 75 382 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:34 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 73 826 73 826 73 826 73 826

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 168 887 1 868 3 441

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 977 986 999 1 020

Övrigt3 411 415 420 321

Förslag/ 
beräknat 
anslag  75 382 76 114 77 114 78 608

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.35 2:35 Dans- och cirkushögskolan: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:35 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Dans- och cirkushögskolan 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
48 896 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
49 326 

 

1 
Utgifts- 
prognos 48 225

2011 Förslag 49 438    

2012 Beräknat 49 918 2 

2013 Beräknat 50 574 3 

2014 Beräknat 51 553 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 49 438 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 49 438 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 49 369 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:35 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:35 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 1 182 1 182 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 1 500 1 500 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 1 500 1 500 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Dans- och cirkushögskolan har för budgetåret 
2009 redovisat motsvarande 1,7 miljoner 
kronor fler helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp. Dans- och cirkus-
högskolan redovisade vid utgången av 
budgetåret genomförda men ännu inte ersatta 
prestationer motsvarande 2,8 miljoner kronor. 
Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:35 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 48 214 

Särskilt åtagande  

- Lokalkostnader 1 224 

Summa 49 438 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 49 438 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:35 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 49 326 49 326 49 326 49 326

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 112 592 1 248 2 299

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt3   -72

Förslag/ 
beräknat 
anslag  49 438 49 918 50 574 51 553

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.36 2:36 Stockholms dramatiska 
högskola: Grundutbildning* 

Tabell 9.2:36 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Stockholms dramatiska högskola 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 113 295     

2012 Beräknat 114 576 2  

2013 Beräknat 116 273 3  

2014 Beräknat 118 602 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 113 295 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 113 295 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 113 137 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                      
* Nytt anslag uppförs 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:36 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 
Tabell 9.2:36 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

 
 
Regeringens förslag: Benämningen Dramatiska 
institutet och Teaterhögskolan i Stockholm 
utgår ur bilagan till högskolelagen (1992:1434) 
och den nya högskolans benämning, 
Stockholms dramatiska högskola, införs. 
 

 
Ärendet och dess beredning:  Dramatiska 
institutet och Teaterhögskolan i Stockholm 
kom i april 2009 in med en gemensam begäran 
(U2009/2874/UH) om att regeringen ska 
fatta beslut om att bilda en ny högskola som 
ska omfatta verksamheterna vid de båda 
lärosätena. I budgetpropositionen för 2010 
(prop. 2009/10:1, utg. omr. 16) föreslog 
regeringen till riksdagen att verksamheterna 
vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan 
i Stockholm ska ingå i en högskola fr.o.m. den 
1 januari 2011. Riksdagen beslutade i enlighet 
med regeringens förslag (prop. 2009/10:1, utg. 
omr. 16, bet. 2009/10: UbU1 rskr. 
2009/10:126).  

Med ändring av regleringsbrev för 
budgetåret 2009 avseende universitet och 
högskolor m.m. inom Utbildnings-
departementets ansvarsområde beslutade 
regeringen i juni 2009 att Kammarkollegiet 
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skulle betala ut medel till Dramatiska institutet 
respektive Teaterhögskolan i Stockholm för 
att möjliggöra en sammanslagning. 

Vidare har regeringen i januari 2010 tillsatt 
en organisationskommitté med uppdrag att 
förbereda och genomföra inrättandet av en ny 
konstnärlig högskola som omfattar verksam-
heterna vid de båda nämnda lärosätena (dir. 
2010:8). Den nya högskolan ska enligt 
direktiven inleda sin verksamhet den 1 januari 
2011. 

Organisationskommittén har i en skrivelse 
till regeringen (U2009/7181/UH) föreslagit 
att namnet på den nya högskolan ska vara 
Stockholms dramatiska högskola. Regeringen 
har genom förordningen (2010:1064) om 
ändring i högskoleförordningen (1993:100) 
föreskrivit att den nya högskolan ska 
benämnas Stockholms dramatiska högskola. 

 
Skälen för regeringens förslag: Det ankommer 
på regeringen att föreskriva om benämningen 
för universitet och högskolor med statlig 
huvudman. Föreskrifter om detta finns i bilaga 
1 till högskoleförordningen (1993:100). I en 
bilaga till högskolelagen (1992:1434) anges de 
universitet och högskolor med statlig 
huvudman som får utfärda en gemensam 
examen. I bilagan anges bl.a. Dramatiska 
institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. 
Efter regeringens förslag i budget-
propositionen för 2010 har riksdagen godkänt 
att verksamheterna vid Dramatiska institutet 
och Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en 
högskola fr.o.m. den 1 januari 2011 
(bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126). 
Regeringen har genom förordningen 
(2010:1064) om ändring i högskole-
förordningen (1993:100) föreskrivit att den 
nya högskolan ska benämnas Stockholms 
dramatiska högskola fr.o.m. 2011. Mot denna 
bakgrund föreslås att bilagan till högskolelagen 
ändras på så sätt att de nuvarande 
benämningarna utgår och den avsedda 
benämningen på den nya högskolan förs in. 
Förslaget till ändring innebär även att den nya 
högskolan enligt 1 kap. 18 § högskolelagen får 
överlåta förvaltningsuppgifter som innebär 
myndighetsutövning till ett utländsk lärosäte. 
Riksdagens förordnande ska därför enligt 
10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen ske 
genom beslut som minst tre fjärdedelar av de 

röstande förenar sig om eller i den ordning 
som gäller för stiftande av grundlag. 

Regeringens överväganden 

Dramatiska institutet har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 3,3 miljoner kronor 
färre helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som kan ersättas inom beslutat s.k. 
takbelopp. Dramatiska institutet har därför 
kunnat kompenseras för tidigare genomförda 
men ännu inte ersatta prestationer och därmed 
tillgodogjort sig hela det tilldelade 
takbeloppet. Högskolan redovisade vid 
utgången av budgetåret genomförda men ännu 
inte ersatta prestationer motsvarande 
4,5 miljoner kronor. 

Teaterhögskolan i Stockholm har för 
budgetåret 2009 redovisat motsvarande 
0,65 miljoner kronor fler helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad som kan ersättas 
inom beslutat s.k. takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret 
genomförda men ännu inte ersatta prestationer 
motsvarande 1 miljon kronor. 

Resursfördelning 
Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande 
till regeringens förslag om att låta verksam-
heterna vid Dramatiska institutet och Teater-
högskolan i Stockholm gå samman och bilda 
en ny högskola, Stockholms dramatiska hög-
skola, överförs grundutbildningsresurser från 
dessa båda lärosäten till detta anslag. Totalt 
föreslås 113 295 000 kronor överföras till 
anslaget. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:36 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 110 401 

Särskilt åtagande  

- Lokalkostnader 2 894 

Summa 113 295 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 113 295 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:36 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag 113 295 114 576 116 273 118 768

Övrigt3   -166

Förslag/ 
beräknat 
anslag  113 295 114 576 116 273 118 602

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.37 2:37 Gymnastik- och 
idrottshögskolan: Grundutbildning 

Tabell 9.2:37 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Gymnastik- och idrottshögskolan 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
49 628 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
51 283 

 

1 
Utgifts- 
prognos 51 283

2011 Förslag 86 840     

2012 Beräknat 87 683 2  

2013 Beräknat 88 835 3  

2014 Beräknat 90 555 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 86 840 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 86 840 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 86 719 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:37 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:37 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 11 566 11 566 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 8 593 8 593 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 1 000 1 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Gymnastik- och idrottshögskolan har för 
budgetåret 2009 redovisat motsvarande 
4,6 miljoner kronor fler helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad som kan ersättas 
inom beslutat s.k. takbelopp. Gymnastik- och 
idrottshögskolan redovisade vid utgången av 
budgetåret genomförda men ännu inte ersatta 
prestationer motsvarande 4,9 miljoner kronor. 

Resursfördelning 
Stockholms universitet och Gymnastik- och 
idrottshögskolan har tecknat en överenskom-
melse om ett närmare och fördjupat samarbete 
inom lärarutbildningen (dnr 
U2010/1130/UH) som bl.a. innebär att 
verksamhet överförs från Stockholms 
universitet till Gymnastik- och 
idrottshögskolan. Anslaget föreslås därför 
2011 öka med 35 500 000 kronor, motsvarande 
276 helårsstudenter. 

Anslaget föreslås minska med 60 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan.  
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Tabell 9.2:37 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 86 840 

Summa 86 840 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 86 840 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:37 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 51 283 51 283 51 283 51 283

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 117 616 1 298 2 391

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 35 440 35 784 36 254 37 008

Övrigt3  -127

Förslag/ 
beräknat 
anslag  86 840 87 683 88 835 90 555

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.38 2:38 Högskolan i Borås: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:38 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Högskolan i Borås 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
427 015 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
440 634 

 

1 
Utgifts- 
prognos 430 796

2011 Förslag 441 487    

2012 Beräknat 430 399 2 

2013 Beräknat 419 374 3 

2014 Beräknat 427 497 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 426 259 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 409 955 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 409 388 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:38 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 325 431 -106

Prognos 2010 0 350 450 -100

Budget 2011 0 350 450 -100

 
 

Tabell 9.2:38 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 16 319 16 179 140

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 22 000 22 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 25 000 25 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Högskolan i Borås har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 35 miljoner kronor fler 
helårsstudenter och helårsprestationer än vad 
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp. 
Högskolan i Borås redovisade vid utgången av 
budgetåret genomförda men ännu inte ersatta 
prestationer motsvarande 17,8 miljoner 
kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 7 000 000 
kronor för att finansiera den tillfälliga satsning 
på högskoleplatser riktade mot Västra 
Götalands län som inleddes 2010. För 
utökning av högskoleplatser se även under 
anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet 
och högskolor m.m.  

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
3 500 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget beräknas öka 2012 med 2 620 000 
kronor och med ytterligare 2 620 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
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områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget föreslås minska med 140 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
14 462 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 19 298 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:38 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 441 487 

Summa 441 487 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 441 487 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:38 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 437 134 437 134 437 134 437 134

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 993 5 248 11 059 20 373

Beslut 3 500 -11 842 -28 676 -29 271

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -146

Övrigt3   -592

Förslag/ 
beräknat 
anslag  441 487 430 399 419 374 427 497

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändra 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 

9.2.39 2:39 Högskolan Dalarna: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:39 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Högskolan Dalarna 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 404 744

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 435 285

 

1 
Utgifts- 
prognos 425 566

2011 Förslag 430 234     

2012 Beräknat 401 251 2  

2013 Beräknat 396 064 3  

2014 Beräknat 403 746 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 397 392 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 387 168 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 386 643 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:39 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 410     486 -76

Prognos 2010 0 600 534 66

Budget 2011 0 600 600 0

 
 

Tabell 9.2:39 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 11 487 10 081 1 406

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 12 667 11 372 1 295

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 13 000 13 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Högskolan Dalarna har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 46,6 miljoner kronor 
fler helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som kan ersättas inom beslutat s.k. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 16  

212 

takbelopp. Högskolan Dalarna redovisade vid 
utgången av budgetåret genomförda men ännu 
inte ersatta prestationer motsvarande 
10,3 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget tillfälligt minska 
med 5 900 000 kronor, vilket beräknas 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 140 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 5 963 000 
kronor och med ytterligare 5 963 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
55 201 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 10 120 000 
kronor till följd av en permanent 
omfördelning av högskoleplatser. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 16 421 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:39 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 430 234 

Summa 430 234 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 430 234 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:39 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 435 285 435 285 435 285 435 285

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 989 5 226 11 013 20 287

Beslut -5 900 -39 118 -50 090 -51 131

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -146

Övrigt3   -549

Förslag/ 
beräknat 
anslag  430 234 401 251 396 064 403 746

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.40 2:40 Högskolan på Gotland: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:40 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Högskolan på Gotland 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
130 506 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
136 699 

 

1 
Utgifts- 
prognos 133 647

2011 Förslag 136 410    

2012 Beräknat 129 839 2 

2013 Beräknat 132 329 3 

2014 Beräknat 134 895 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 128 590 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 129 357 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 129 181 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:40 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 65 86 -21

Prognos 2010 0 56 71 -15

Budget 2011 0 60 70 -10

 
 

Tabell 9.2:40 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 1 393 1 375 18

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 1 000 1 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 1 200 1 200 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Högskolan på Gotland har för budgetåret 
2009 redovisat motsvarande 22,4 miljoner 
kronor fler helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp, varav 2,2 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret 
genomförda men ännu inte ersatta prestationer 
motsvarande 12,3 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget tillfälligt minska 
med 500 000 kronor, vilket beräknas motsvara 
det belopp som frigörs under takbeloppet till 
följd av införandet av studieavgifter för 
tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 1 688 000 
kronor och med ytterligare 1 688 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-

områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
10 089 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 903 000 kronor, vilket bedöms motsvara 
det belopp som frigörs under takbeloppet till 
följd av införandet av studieavgifter för 
tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:40 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 136 410 

Summa 136 410 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 136 410 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:40 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 136 699 136 699 136 699 136 699

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 311 1 642 3 459 6 372

Beslut -500 -8 401 -7 726 -7 887

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -104

Övrigt3   -184

Förslag/ 
beräknat 
anslag  136 410 129 839 132 329 134 895

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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9.2.41 2:41 Högskolan i Gävle: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:41 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Högskolan i Gävle 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
387 286 

 

   
Anslags-
sparande 50 370

 
2010 

 
Anslag 

 
411 635 

 

1 
Utgifts- 
prognos 423 239

2011 Förslag 410 470    

2012 Beräknat 417 848 2 

2013 Beräknat 411 007 3 

2014 Beräknat 418 970 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 413 829 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 401 776 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 401 222 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:41 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 438 491 -53

Prognos 2010 0 490 515 -25

Budget 2011 0 510 530 -20

 
 

Tabell 9.2:41 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 9 888 9 357 531

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 12 000 12 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 20 000 20 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Högskolan i Gävle har för budgetåret 2009 
redovisat färre helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid 

utgången av budgetåret ett anslagssparande om 
50,4 miljoner kronor, varav 10,5 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget tillfälligt minska 
med 2 000 000 kronor, vilket beräknas 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 3 396 000 
kronor och med ytterligare 3 396 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Vidare beräknas anslaget minska 2012 med 
2 024 000 kronor för att finansiera en 
permanent omfördelning till lärosäten för att 
öka antalet högskoleplatser. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 15 726 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:41 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 410 470 

Summa 410 470 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 410 470 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:41 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor¨ 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 411 635 411 635 411 635 411 635

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 935 4 942 10 414 19 185

Beslut -2 000 1 372 -10 940 -11 168

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -104

Övrigt3   -578

Förslag/ 
beräknat 
anslag  410 470 417 848 411 007 418 970

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.42 2:42 Högskolan i Halmstad: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:42 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Högskolan i Halmstad 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
331 273 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
368 365 

 

1 
Utgifts- 
prognos 368 365

2011 Förslag 365 602     

2012 Beräknat 349 496 2  

2013 Beräknat 346 141 3  

2014 Beräknat 352 850 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 346 135 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 338 367 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 337 903 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:42 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 367 437 -70

Prognos 2010 0 520  520 0

Budget 2011 0 500 500 0

 
 

Tabell 9.2:42 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 20 724 18 813 1 911

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 16 000 16 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 17 000 17 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Högskolan i Halmstad har för budgetåret 2009 
redovisat motsvarande 28,9 miljoner kronor 
fler helårsstudenter och helårsprestationer än 
vad som kan ersättas inom beslutat s.k. 
takbelopp. Tillsammans med tidigare sparade 
helårsprestationer överstiger värdet av årets 
överprestationer vad som är möjligt att spara 
till nästa budgetår och 5,6  miljoner kronor har 
därmed dragits in. Högskolan redovisade vid 
utgången av budgetåret genomförda men ännu 
inte ersatta prestationer motsvarande 
33,1 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget tillfälligt minska 
med 3 500 000 kronor, vilket beräknas 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 3 712 000 
kronor och med ytterligare 3 712 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
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av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
26 902 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 11 659 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:42 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 365 602 

Summa 365 602 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 365 602 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:42 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 368 365 368 365 368 365 368 365

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 837 4 422 9 320 17 168

Beslut -3 500 -23 190 -31 442 -32 095

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -104

Övrigt3  -484

Förslag/ 
beräknat 
anslag  365 602 349 496 346 141 352 850

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
 
 
 
 
 

9.2.43 2:43 Högskolan Kristianstad: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:43 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Högskolan Kristianstad 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
307 551 

 

   
Anslags-
sparande 54 219

 
2010 

 
Anslag 

 
343 941 

 

1 
Utgifts- 
prognos 338 246

2011 Förslag 344 199    

2012 Beräknat 348 928 2 

2013 Beräknat 347 187 3 

2014 Beräknat 353 917 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 345 572 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 339 389 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 338 925 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:43 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 323 323 0

Prognos 2010 0 380 380 0

Budget 2011 0 380 380 0

 
Tabell 9.2:43 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 13 410 12 795 614

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 14 000 14 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 17 000   17 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Högskolan Kristianstad har för budgetåret 
2009 redovisat färre helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad som kan ersättas 
inom beslutat s.k. takbelopp och redovisade 
vid utgången av budgetåret ett anslagssparande 
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om 54,2 miljoner kronor, varav 21,3 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 576 000 
kronor till följd av regeringens satsning på 
speciallärarutbildning som inleddes 2009. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
1 000 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 3 412 000 
kronor och med ytterligare 3 412 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Vidare beräknas anslaget minska 2012 med 
3 036 000 kronor för att finansiera en 
permanent omfördelning till lärosäten för att 
öka antalet högskoleplatser. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 9 736 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:43 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 344 199 

Summa 344 199 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 344 199 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:43 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 343 941 343 941 343 941 343 941

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 782 4 130 8 702 16 031

Beslut -1 000 376 -5 943 -6 066

Överföring 
till/från andra 
anslag 476 481 487 497

Övrigt3   -486

Förslag/ 
beräknat 
anslag  344 199 348 928 347 187 353 917

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.44 2:44 Högskolan i Skövde: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:44 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Högskolan i Skövde 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 289 882

 

   
Anslags- 
sparande 44 744

 
2010 

 
Anslag 319 156

 

1 
Utgifts- 
prognos 331 468

2011 Förslag 321 473     

2012 Beräknat 314 866 2  

2013 Beräknat 316 029 3  

2014 Beräknat 322 152 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 311 838 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 308 931 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 308 505 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:44 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0  856 868 -12

Prognos 2010 0 878 889 -11

Budget 2011 0 891 904 -13

 
 

Tabell 9.2:44 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 7 336 6 674 662

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 8 000 7 990 10

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 8 400 8 400 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Högskolan i Skövde har för budgetåret 2009 
redovisat färre helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid 
utgången av budgetåret ett anslagssparande om 
44,7 miljoner kronor, varav 14,3 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 7 000 000 
kronor för att finansiera den tillfälliga satsning 
på högskoleplatser riktade mot Västra 
Götalands län som inleddes 2010. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
1 800 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 2 459 000 
kronor och med ytterligare 2 459 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 

av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
6 937 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 11 650 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Under 2008 återkallades tillståndet för 
Högskolan i Skövde att utfärda sjuksköterske-
examen. För att under en period kunna 
tillgodose regionens behov av utbildade 
sjuksköterskor träffade Högskolan i Skövde 
en överenskommelse med Högskolan Väst om 
att 60 helårsstudenter skulle antas av 
Högskolan Väst. Med anledning av  
budgetpropositionen för 2010 beslutade 
riksdagen därför att 6 065 000 kronor skulle 
överföras från Högskolan i Skövde till 
Högskolan Väst och regeringen bedömde att 
motsvarande belopp skulle överföras under de 
sex terminer som sjuksköterskeutbildningen 
varar. Högskolan i Skövde återfick tillståndet 
att utfärda sjuksköterskeexamen 2010. Detta 
medför att Högskolan i Skövdes anslag 
beräknas öka 2013 med 6 218 000 kronor.  

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:44 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 321 473 

Summa 321 473 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 321 473 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:44 Härledning av anslagsnivån 2011-2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 315 656 315 656 315 656 315 656

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 717 3 789 7 986 14 712

Beslut 5 200 -4 479 -13 728 -14 014

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 6 116 6 243

Övrigt3   -445

Förslag/ 
beräknat 
anslag  321 473 314 866 316 029 322 152

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.45 2:45 Högskolan Väst: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:45 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Högskolan Väst 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
307 276 

 

   
Anslags- 
sparande 16 066

 
2010 

 
Anslag 

 
343 556 

 

1 
Utgifts- 
prognos 334 135

2011 Förslag 343 014     

2012 Beräknat 314 776 2  

2013 Beräknat 310 438 3  

2014 Beräknat 315 099 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 311 749 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 303 466 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 301 751 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:45 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 444 523 -79

Prognos 2010 0 500 580 -80

Budget 2011 0 500 580 -80

 
 

Tabell 9.2:45 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 7 565 7 511 54

(varav tjänsteexport) 235 232 3

Prognos 2010 9 900 9 900 0

(varav tjänsteexport) 100 100 0

Budget 2011 10 800 10 800 0

(varav tjänsteexport) 200 200 0

Regeringens överväganden 

Högskolan Väst har för budgetåret 2009 
redovisat fler helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp. Högskolan redovisade 
vid utgången av budgetåret ett anslagssparande 
om 16,1 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget öka med 7 000 000 
kronor för att finansiera den tillfälliga satsning 
på högskoleplatser riktade mot Västra 
Götalands län som inleddes 2010. 

Anslaget föreslås tillfälligt minska med 
2 000 000 kronor, vilket beräknas motsvara det 
belopp som frigörs under takbeloppet till följd 
av införandet av studieavgifter för tredjelands-
studenter.  

Anslaget föreslås minska med 2 715 000 
kronor för att finansiera en del av den 
utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes 
2009. 

Anslaget föreslås minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 
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Anslaget beräknas öka 2012 med 3 013 000 
kronor och med ytterligare 3 013 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 6 072 000 
kronor till följd av en permanent 
omfördelning av högskoleplatser. Vidare 
beräknas anslaget minska 2012 med 32 890 000 
kronor till följd av att den tillfälliga satsningen 
på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 2 553 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Under 2008 återkallades tillståndet för 
Högskolan i Skövde att utfärda sjuksköterske-
examen. För att under en period kunna 
tillgodose regionens behov av utbildade 
sjuksköterskor träffade Högskolan i Skövde 
en överenskommelse med Högskolan Väst om 
att 60 helårsstudenter skulle antas av 
Högskolan Väst. Med anledning av budget-
propositionen för 2010 beslutade därför 
riksdagen att 6 065 000 kronor skulle över-
föras från Högskolan i Skövde till Högskolan 
Väst och regeringen bedömde att motsvarande 
belopp skulle överföras under de sex terminer 
som sjuksköterskeutbildningen varar. 
Högskolan i Skövde återfick tillståndet att 
utfärda sjuksköterskeexamen 2010. Detta 
medför att Högskolan Västs anslag beräknas 
minska 2013 med 6 218 000 kronor. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:45 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 340 685 

Särskilt åtagande  

- Utveckling av arbetsintegrerat lärande 2 329 

Summa 343 014 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 343 014 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 

Tabell 9.2:45 Härledning av anslagsnivån 2011-2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 340 056 340 056 340 056 340 056

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 773 4 083 8 604 15 849

Beslut 2 285 -29 262 -31 901 -33 922

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -6 320 -6 452

Övrigt3   -433

Förslag/ 
beräknat 
anslag  343 014 314 776 310 438 315 099

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.46 2:46 Konstfack: Grundutbildning 

Tabell 9.2:46 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Konstfack 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
126 142 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
130 347 

 

1 
Utgifts- 
prognos 130 347

2011 Förslag 130 543    

2012 Beräknat 131 811 2 

2013 Beräknat 133 543 3 

2014 Beräknat 136 127 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 130 543 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 130 544 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 130 361 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:46 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:46 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 7 466 7 566 -100

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 3 100 3 100 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 3 700 3 700 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Konstfack har för budgetåret 2009 redovisat 
motsvarande 1,5 miljoner kronor färre 
helårsstudenter och helårsprestationer än vad 
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp. 
Konstfack har därför kunnat kompenseras för 
tidigare genomförda men ännu inte ersatta 
prestationer och därmed tillgodogjort sig hela 
det tilldelade takbeloppet. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret 
genomförda men ännu inte ersatta prestationer 
motsvarande 9,6 miljoner kronor. 

Resursfördelning 
För 2011 föreslås anslaget minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:46 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 129 319 

Särskilt åtagande  

- Lokalkostnader 1 224 

Summa 130 543 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 130 543 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:46 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 130 347 130 347 130 347 130 347

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 296 1 565 3 298 6 075

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -104

Övrigt3   -191

Förslag/ 
beräknat 
anslag  130 543 131 811 133 543 136 127

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.47 2:47 Kungl. Konsthögskolan: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:47 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Kungl. Konsthögskolan 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 57 696

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 59 619

 

1 
Utgifts- 
prognos 59 619

2011 Förslag 59 694     

2012 Beräknat 60 273 2  

2013 Beräknat 61 066 3  

2014 Beräknat 62 247 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 59 693 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 59 694 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 59 610 tkr i 2011 års prisnivå. 
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Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:47 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 147 147 0

Prognos 2010 0 60 60 0

Budget 2011 0 100 100 0

 
 

Tabell 9.2:47 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 907 907 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 150 150 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Kungl. Konsthögskolan har för budgetåret 
2009 redovisat motsvarande 2,5 miljoner 
kronor fler helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp. Tillsammans med 
tidigare sparade helårsprestationer överstiger 
värdet av årets prestationer vad som är möjligt 
att spara till nästa budgetår och 2,4 miljoner 
kronor har därmed dragits in. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret 
genomförda men ännu inte ersatta prestationer 
motsvarande 5,6 miljoner kronor. 

Resursfördelning 
För 2011 föreslås anslaget minska med 60 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 

Tabell 9.2:47 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 58 429 

Särskilda åtaganden  

- Lokalkostnader 1 224 

- Stipendier 41 

Summa 59 694 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 59 694 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:47 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 59 619 59 619 59 619 59 619

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 135 715 1 508 2 778

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt3   -87

Förslag/ 
beräknat 
anslag  59 694 60 273 61 066 62 247

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.48 2:48 Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm: Grundutbildning 

Tabell 9.2:48 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
131 835 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
136 230 

 

1 
Utgifts- 
prognos 136 230

2011 Förslag 136 440    

2012 Beräknat 137 765 2 

2013 Beräknat 139 575 3 

2014 Beräknat 142 277 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 136 440 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 136 440 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 136 250 tkr i 2011 års prisnivå. 
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Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:48 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:48 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 7 965 8 467 -502

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 8 032 8 271 -239

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 8 100 8 300 -200

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har för 
budgetåret 2009 redovisat motsvarande 
2,4 miljoner kronor fler helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad som kan ersättas 
inom beslutat s.k. takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret 
genomförda men ännu inte ersatta prestationer 
motsvarande 3,7 miljoner kronor. 

Resursfördelning 
För 2011 föreslås anslaget minska med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 

 
 
 
 
 

Tabell 9.2:48 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 111 839 

Särskilda åtaganden  

- Dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk 
 komposition  3 710 

- Utvecklingsmedel 17 994 

- Lokalkostnader 2 897 

Summa 136 440 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 136 440 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:48 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 136 230 136 230 136 230 136 230

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 310 1 636 3 447 6 350

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -104

Övrigt3   -199

Förslag/ 
beräknat 
anslag  136 440 137 765 139 575 142 277

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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9.2.49 2:49 Operahögskolan i 
Stockholm: Grundutbildning 

Tabell 9.2:49 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Operahögskolan i Stockholm 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
17 783 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
18 376 

 

1 
Utgifts- 
prognos 18 376

2011 Förslag 18 358    

2012 Beräknat 18 536 2 

2013 Beräknat 18 780 3 

2014 Beräknat 19 143 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 18 358 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 18 358 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 18 332 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:49 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

 Tabell 9.2:49 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 0 0 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Operahögskolan i Stockholm har för 
budgetåret 2009 redovisat motsvarande 
0,58 miljoner kronor fler helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad som kan ersättas 

inom beslutat s.k. takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret 
genomförda men ännu inte ersatta prestationer 
motsvarande 1,4 miljoner kronor. 

Resursfördelning 
För 2011 föreslås anslaget minska med 60 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 
 
Tabell 9.2:49 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 17 134 

Särskilt åtagande  

- lokalkostnader 1 224 

Summa 18 358 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 18 358 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.2:49 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 18 376 18 376 18 376 18 376

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 42 221 465 857

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt3   -27

Förslag/ 
beräknat 
anslag  18 358 18 536 18 780 19 143

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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9.2.50 2:50 Södertörns högskola: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:50 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Södertörns högskola 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
313 592 

 

   
Anslags- 
sparande 48 651

 
2010 

 
Anslag 

 
373 098 

 

1 
Utgifts- 
prognos 366 070

2011 Förslag 371 806     

2012 Beräknat 350 565 2  

2013 Beräknat 359 564 3  

2014 Beräknat 366 537 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 347 193 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 351 488 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 351 010 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:50 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

 
 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:50 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter 

 
 

Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 9163 9163 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 10 000 10 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget 2011 13 000 13 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Södertörns högskola har för budgetåret 2009 
redovisat färre helårsstudenter och helårs-
prestationer än vad som kan ersättas inom 
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid 

utgången av budgetåret ett anslagssparande om 
48,7 miljoner kronor, varav 15,7 miljoner 
kronor överstiger tio procent av takbeloppet 
och som därmed har dragits in.  

Resursfördelning  
För 2011 föreslås anslaget tillfälligt minska 
med 2 000 000 kronor, vilket beräknas 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter.  

Anslaget föreslås minska med 140 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget beräknas öka 2012 med 6 020 000 
kronor och med ytterligare 6 020 000 kronor 
2013 till följd av kvalitetsförstärkningen i form 
av höjda ersättningsbelopp för utbildnings-
områdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
32 890 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

Anslaget beräknas minska permanent 2013 
med 1 628 000 kronor, vilket bedöms 
motsvara det belopp som frigörs under 
takbeloppet till följd av införandet av 
studieavgifter för tredjelandsstudenter. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:50 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Takbelopp 371 806 

Summa 371 806 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 371 806 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 16  

226 

Tabell 9.2:50 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 373 098 373 098 373 098 373 098

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 848 4 479 9 440 17 389

Beslut -2 000 -26 870 -22 831 -23 306

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -146

Övrigt3  -497

Förslag/ 
beräknat 
anslag  371 806 350 565 359 564 366 537

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.51 2:51 Försvarshögskolan: 
Grundutbildning 

Tabell 9.2:51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid 
Försvarshögskolan 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
22 018 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
22 695 

 

1 
Utgifts- 
prognos 22 188

2011 Förslag 22 675    

2012 Beräknat 22 903 2 

2013 Beräknat 23 225 3 

2014 Beräknat 23 719 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 22 675 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 22 675 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 22 643 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå.  

 
 
 
 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.2:51 Offentligrättslig verksamhet 
Högskoleprovet 
Tusental kronor 

 
Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

 
Intäkter 
som får 

disponeras Kostnader 

Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 0 0 0

Budget 2011 0 0 0 0

 
 

Tabell 9.2:51 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

 
 
Uppdragsverksamhet 

 
 

Intäkter Kostnader 

Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 243 957 230 341 13 616

(varav tjänsteexport) 1 230 1 150 80

Prognos 2010 228 000 218 000 10 000

(varav tjänsteexport) 950 874 76

Budget 2011 204 100 217 900 -13 800

(varav tjänsteexport) 1 090 1 003 87

Regeringens överväganden 

För 2011 föreslås anslaget minska med 140 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Vid beräkningen av anslaget har regeringen 
utgått från beloppen i tabellen nedan. 

 
Tabell 9.2:51 Resursfördelning för grundutbildningen 
Tusental kronor 

Allmänt 22 675 

Summa 22 675 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 22 675 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:51 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 22 695 22 695 22 695 22 695

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 120 349 673 1 204

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -147

Övrigt3   -33

Förslag/ 
beräknat 
anslag  22 675 22 903 23 225 23 719

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012–2014 är preliminär och kan komma att ändras 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.52 2:52 Enskilda 
utbildningsanordnare på 
högskoleområdet m.m. 

Tabell 9.2:52 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda 
utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 255 782 

 

   
Anslags- 
sparande 63 352

 
2010 

 
Anslag 

 
2 621 768 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 536 084

2011 Förslag 2 692 546     

2012 Beräknat 2 730 948 2  

2013 Beräknat 2 695 715 3  

2014 Beräknat 2 747 923 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition 
2  Motsvarar 2 704 682 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 635 170 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 631 519 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning för den högre 
utbildning och forskning som bedrivs av 
enskilda utbildningsanordnare med stöd av 
bl.a. de avtal som staten har ingått med vissa 
utbildningsanordnarna och i vissa fall särskilda 
regeringsbeslut. 

Anslagsposterna 1–3 avser ersättning för 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå samt forskning. 

Anslagsposterna 4–7 samt 12 och 13 avser 
ersättning för utbildning på grundnivå. 

Anslagsposterna 8–11 avser ersättning för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  

Regeringens överväganden 

Regeringen har vid beräkningen av anslaget 
utgått från följande belopp. 

 
Tabell 9.2:52 Fördelning på anslagsposter 
Tusental kronor 

ANSLAGSPOST 2011 2012 2013 2014

1. Chalmers tekniska 
högskola AB 
- Grundläggande 
högskoleutbildning
- Forskning och 
forskarutbildning 

798 095

672 395

 

780 569 

 

750 424 

 

729 684 

 

760 283 

743 816

775 007

2. Handelshögskolan 
i Stockholm 73 346 74 059 75 031 76 485

3. Stiftelsen 
Högskolan i 
Jönköping 
- Grundläggande 
högskoleutbildning
- Forskning och 
forskarutbildning 

533 215

79 687

 

 

502 424 

 

80 461 

 

 

498 053 

 

81 518 

507 699

83 097

4. Teologiska 
Högskolan, 
Stockholm (THS) 7  031 7  099 7 192 7 332

5. Evangeliska 
Frikyrkan 3 247 3 279 3 322 3 386

6. Evangeliska 
Fosterlands-
Stiftelsen 2 464 2 488 2 520 2 569

7. Stiftelsen 
Stockholms 
Musikpeda-
gogiskaInstitut 
(SMI) 10 935 11 041 11 186 11 403

8. Ericastiftelsen 6 725 6 791 6 880 7 013

9. Ersta Sköndal 
Högskola AB 69 229 69 902 70 820 72  191

10. Stiftelsen 
Rödakorshemmet  51 878 52 382 53 070 54 098

11. Sophiahemmet, 
Ideell förening 41 552 41 956 42 507 43 330

12. Beckmans skola 
AB 27 846 28 117 28 486 29 038

13. Newmaninstitutet 
AB 1 500 3 515 4 561 4 649

14. Mervärdesskatte-
kostnader för 
Chalmers tekniska 
högskola AB och 
Stiftelsen 
Högskolan i 
Jönköping 313 401 316 441 320 602 326 810

Summa 2 692 546  2 730 948 2 695 715 2 747 923
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1. Chalmers tekniska högskola AB  

Chalmers tekniska högskola  AB har för 
budgetåret 2009 redovisat motsvarande 
63 miljoner kronor fler helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad som kan ersättas 
inom beslutat s.k. takbelopp. 

Chalmers särskilda åtaganden har fullgjorts. 

Resursfördelning  
Regeringen avser att under 2011 högst fördela  
följande medel till Chalmers tekniska högskola 
AB: 

− för grundutbildning 798 095 000 kronor, 
varav 793 896 000 kronor utgörs av 
takbeloppet, och 4 200 000 kronor det 
särskilda åtagandet som avser bidrag till 
utrustning till sjöbefälsutbildningen, och 

− för forskning och utbildning på 
forskarnivå 672 395 000 kronor. 

 
För 2011 föreslås anslaget tillfälligt öka med 
14 000 000 med anledning av regeringens 
insatser till stöd för jobb, tillväxt och 
omställning riktade mot Västra Götalands län.  

Anslaget föreslås öka med 49 500 000 
kronor för strategiska forskningsområden i 
enlighet med tabell 9.2 Strategiska 
forskningsmedel under avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. Anslaget 
föreslås vidare öka med 9 306 000 kronor som 
en förstärkning av basresursen. Anslaget 
föreslås dessutom minska med öka 220 000 
kronor till följd av omfördelning av 
forskningsmedel. Se vidare inledningen av 
avsnitt 9.2 Anslag för universitets- och 
högskoleområdet.  

För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska 
med 7 000 000 kronor. Detta utrymme 
beräknas frigöras under takbeloppet genom 
införandet av studieavgifter för 
tredjelandsstudenter. 

Anslaget beräknas 2012 öka med 291 000 
kronor och 2013 med ytterligare 291 000 
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för 
utbildningsområdena humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
83 861 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

2. Handelshögskolan i Stockholm 

Efter förslag i budgetpropositionen för 2010 
bemyndigades regeringen av riksdagen att ingå 
ett nytt avtal med Handelshögskolan i 
Stockholm om vissa grundläggande 
förhållanden mellan staten och högskolan i 
fråga om utbildning och forskning 
(prop. 2009/10:1, utg.omr.16, 
bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126). Ett 
avtal har därefter ingåtts mellan staten och 
Handelshögskolan i Stockholm. Avtalet har 
godkänts av regeringen genom beslut den 17 
december 2009 (dnr U2008/6406/UH m.fl.) 
Avtalet gäller fr.o.m. den 1 januari 2010 t.o.m. 
den 31 december 2015. 

Handelshögskolan i Stockholm har 
redovisat  1 480 helårsstudenter för 2009. 
Högskolan redovisar 36 avlagda doktors-
examina för 2009 och fem  avlagda licentiat-
examina för samma år. 

Enligt ovan nämnda avtal åtar sig staten, 
under förutsättning att riksdagen årligen 
anvisar medel för ändamålet, att varje budgetår 
utbetala 73 180 000 kr (i 2010 års prisnivå) till 
Handelshögskolan i Stockholm för utbildning 
och forskning. Handelshögskolan åtar sig att 
utbilda minst 1 600 helårsstudenter årligen.  

Regeringen föreslår att bidraget till 
Handelshögskolan i Stockholm uppgår till 
73 346 000 kronor. 

3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har för 
budgetåret 2009 redovisat motsvarande 
38,3 miljoner kronor fler helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad som kan ersättas 
inom beslutat s.k. takbelopp. Högskolan 
redovisade vid utgången av budgetåret 
genomförda men ännu inte ersatta prestationer 
motsvarande 27,1 miljoner kronor. 

Resursfördelning  
Regeringen avser att under 2011 högst fördela  
följande medel till Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping:  

− för grundutbildning 533 215 000 kronor, 
som i sin helhet utgör takbelopp, och 

− för forskning och forskarutbildning 
79 687 000 kronor. 
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Anslaget föreslås öka med 1 817 000 kronor 
som en förstärkning av basresursen. Anslaget 
föreslås dessutom öka 161 000 kronor till följd 
av omfördelning av forskningsmedel. Se vidare 
inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet.  

För 2011 föreslås anslaget tillfälligt minska 
med 3 000 000 kronor. Detta utrymme 
beräknas frigöras under takbeloppet genom ett 
införande av studieavgifter för tredje-
landsstudenter. 

Anslaget beräknas 2012 öka med 5 992 000 
kronor och 2013 med ytterligare 5 992 000 
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i 
form av höjda ersättningsbelopp för utbild-
ningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, 
juridik och teologi. 

Anslaget beräknas minska 2012 med 
44 990 000 kronor till följd av att den tillfälliga 
satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör. 

4. Teologiska Högskolan, Stockholm 

Teologiska Högskolan, Stockholm (THS) har 
för budgetåret 2009 redovisat  228 
helårsstudenter. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Teologiska Högskolan, Stockholm uppgår till 
7 031 000 kronor. 

5. Evangeliska Frikyrkan 

Evangeliska Frikyrkan har för budgetåret 2009 
redovisat 167 helårsstudenter för Örebro 
Teologiska Högskola. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Evangeliska Frikyrkan för Örebro Teologiska 
Högskola uppgår till 3 247 000 kronor. 

6. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har för 
budgetåret 2009 redovisat 86 helårsstudenter 
för Johannelunds teologiska högskola. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för 
Johannelunds teologiska högskola uppgår till 
2 464 000 kronor. 

7. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska 
Institut 

Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska 
Institut har för budgetåret 2009 redovisat 69 
helårsstudenter. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska 
Institut uppgår till 10 935 000 kronor. 

8. Ericastiftelsen 

Ericastiftelsen har för budgetåret 2009 
redovisat 34 helårsstudenter inom 
psykoterapiutbildning med inriktning mot 
barn- och ungdomar. 

Regeringen föreslår att bidraget till Erica-
stiftelsen uppgår till 6 725 000 kronor. 

9. Ersta Sköndal Högskola AB 

Ersta Sköndal Högskola AB har för 
budgetåret 2009 redovisat 815 helårsstudenter. 

Resursfördelning 
Regeringen föreslår att bidraget till Ersta 
Sköndal Högskola AB uppgår till 69 229 000 
kronor.  

Anslaget föreslås öka med 2 091 000 kronor 
till följd av den ökade satsningen på 
sjuksköterskeutbildningen som initierades av 
regeringen 2009. När det gäller de tillfälliga 
platserna som presenterats för 2009–2011 se 
även under anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. 

10. Stiftelsen Rödakorshemmet 

Stiftelsen Rödakorshemmet har för budgetåret 
2009 redovisat 460 helårsstudenter för Röda 
Korsets Högskola.  

Resursfördelning 
Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen 
Rödakorshemmet uppgår till 51 878 000 
kronor.  

Anslaget föreslås öka med 2 091 000 kronor 
till följd av den ökade satsning på 
sjuksköterskeutbildningen som initierades av 
regeringen 2009. När det gäller de tillfälliga 
platserna som presenterats för 2009–2011 se 
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även under anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. 

11. Sophiahemmet, Ideell förening 

Resultatinformation 
Sophiahemmet, Ideell förening har för 
budgetåret 2009 redovisat 388 helårsstudenter 
för Sophiahemmet Högskola. 

Resursfördelning 
Regeringen föreslår att bidraget till 
Sophiahemmet, Ideell förening uppgår till 
41 552 000 kronor.  

Anslaget föreslås öka med 2 091 000 kronor 
till följd av den ökade satsningen på 
sjuksköterskeutbildningen som initierades av 
regeringen 2009. När det gäller de tillfälliga 
platserna som presenterats för 2009–2011 se 
även under anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. 

12. Beckmans skola AB 

Beckmans skola AB (Beckmans 
Designhögskola) har för budgetåret 2009 
redovisat 124 helårsstudenter. 

Regeringen föreslår att bidraget till 
Beckmans skola AB uppgår till 27 846 000 
kronor. 

13. Newmaninstitutet AB 

Newmaninstitutet AB har i april 2010 fått 
tillstånd att utfärda  högskole- och kandidat-
examina i teologi. Institutet har tilldelats ett 
bidrag på 500 000 kr för 2010.  

Resursfördelning 
Regeringen föreslår att bidraget till Newman-
institutet AB uppgår till 1 500 000 kronor. 
Anlaget beräknas öka med 2 000 000 kr 2012 
och med ytterligare 1 000 000 kr 2013 för att 
vid den tidpunkten kunna finansiera en fullt 
utbyggd utbildning motsvarande 100 helårs-
studenter. 

14. Mervärdesskattekostnader för Chalmers 
tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan 
i Jönköping 

Under anslagsposten har mervärdes-
skattekostnader beräknats för Chalmers 
tekniska högskola AB och Stiftelsen 
Högskolan i Jönköping i enlighet med de 
ramavtal som har ingåtts mellan staten och 
bolaget respektive staten och stiftelsen. 

Enligt vad som anges i avtalen ska staten 
ersätta bolaget respektive stiftelsen för de 
mervärdesskattekostnader som uppkommer i 
den grundläggande högskoleutbildningen och 
forskningen vid Chalmers tekniska högskola 
AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. 
Syftet är att garantera konkurrensneutralitet 
gentemot statliga universitet och högskolor. 

Budgetåret 2009 anvisade staten 
303 miljoner kronor när det gäller ersättning 
för mervärdesskattekostnader. Det samman-
lagda belopp som utbetaldes för 2009 var 
249 miljoner kronor. 

Enligt prognoser kommer de samlade 
utgifterna för mervärdeskattekostnader 2010 
att uppgå till cirka 280 miljoner kronor.  

Regeringen föreslår att det högsta belopp 
som kan utgå 2011 för ändamålet uppgår till 
313 400 000 kronor. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 2 692 546 000 kronor för 
budgetåret 2011. 
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Tabell 9.2:52 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 614 268 2 614 268 2 614 268 2 614 268

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 940 31 386 66 142 121 844

Beslut 55 000 67 788 -2 431 -2 482

Överföring 
till/från andra 
anslag 17 397 17 566 17 797 18 167

Övrigt3 -59 -60 -60 -3 874

Förslag/ 
beräknat  
anslag  2 692 546 2 730 948 2 695 715 2 747 923

 

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet.200/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

9.2.53 2:53 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. 

Tabell 9.2:53 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda 
utgifter inom universitet och högskolor m.m. 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 680 661 

 

   
Anslags- 
sparande 345 454

 
2010 

 
Anslag 

 
412 906 

 

1 
Utgifts- 
prognos 421 418

2011 Förslag 479 520     

2012 Beräknat 882 899 2  

2013 Beräknat 1 327 922 3  

2014 Beräknat 1 248 721 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 874 407 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 298 097 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 1 195 824 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för att finansiera särskilda 
insatser inom högskoleområdet för vilka 
medel inte har ställts till förfogande under 
något annat anslag. Anslaget finansierar även 
bidrag till Svenska studenthemmet i Paris och 
bidrag till Sveriges förenade studentkårer. 

 
 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 2:53 Särskilda 
utgifter inom universitet och högskolor m.m. 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 3 000 000 kronor under 2012. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Svenska 
institutet beviljar under ett år stipendier för 
senare läsår. Regeringen bör därför under 2011 
bemyndigas att besluta om tilldelning av medel 
för detta ändamål som innebär åtagande för 
kommande budgetår.  
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Tabell 9.2:53 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Utestående åtaganden vid årets början 621 695 2 500   

Nya åtaganden  2 500 2 500   

Infriade åtaganden  -695 -2 500 -2 500 0 

Utestående åtaganden vid årets slut 695 2 500 2 500   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 3 000 3 000 3 000   

 
Regeringens överväganden 

Resursfördelning  
Följande ändringar av anslaget föreslås för 2011. 
Anslaget föreslås öka med 51 000 000 kronor för 
forskarskolor och 44 000 000 kronor för 
kompletterande utbildning för lärare som en del 
i regeringens satsning på lärare i skola och 
förskola. Anslaget föreslås vidare öka med 
20 000 000 kronor för stipendier till tredjelands-
studenter och med ytterligare 10 000 000  
kronor för insatser i samband med avskaffandet 
av kårobligatoriet.  

Anslaget föreslås minska med 5 097 000 
kronor respektive 4 535 000 kronor på grund av 
att de tillfälliga satsningarna på kvalitets-
förstärkning av speciallärarutbildningen och 
utvecklingsresurser till spetsutbildningarna i 
entreprenörskap och innovation upphör. Vidare 
föreslås anslaget tillfälligtvis minska med 
12 500 000 kronor för att finansiera insatser i 
enlighet med regeringens lärarproposition och 
med 497 000 kronor till följd av minskade 
integrationssatsningar. Från anslaget föreslås 
5 184 000 kronor föras till de lärosäten som 
genomför speciallärarutbildning samt 1 000 000 
kronor till Kungl. Tekniska högskolan för 
forskning och 500 000 kronor till Internationella 
programkontoret för utbildningsområdet för 
arbetet med Erasmus Mundus och Eurydike. 
Med anledning av  beslut efter förslag i 
budgetpropositionen för 2010 gjordes en 
överföring av medel för speciallärarutbildningen 
till berörda lärosäten från detta anslag. Anslaget 
minskades då inte med korrekt belopp, varför en 
minskning med ytterligare 30 010 000 kronor 
föreslås ske nu. 

Regeringen avser att under 2011 fördela medel 
under anslaget genom att lämna bidrag till 
Sveriges förenade studentkårer, Svenska 
studenthemmet i Paris, Svenska institutet för 
informationsinsatser i utlandet och svensk-

undervisning i utlandet, för vissa stipendier, 
stödåtgärder till funktionshindrade, till 
verksamheten med utlandskontor vid myndig-
heten för Tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser samt till Internationella program-
kontoret för utbildningsområdet för olika 
stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildnings-
program.  

Av medel under anslaget avses drygt 
10 000 000 kronor fördelas till spetsutbildning i 
entreprenörskap och innovation. 

Av medel under anslaget avses 7 000 000 
kronor fördelas för att finansiera ytterligare 
högskoleplatser vid Högskolan i Borås. Av 
medlen under anslaget avses 50 000 000 kronor 
fördelas till de universitet som tidigare har fått 
medel för att starta innovationskontor inom 
ramen för det berörda universitetet. 

Av medlen under anslaget avses 93 000 000 
kronor fördelas till ett antal lärosäten för 
kompletterande utbildningar för personer med 
utländsk examen enligt förordningen 
(2008:1101) om högskoleutbildning som 
kompletterar avslutad utländsk utbildning. I dag 
pågår kompletterande utbildningar för lärare, 
jurister, läkare, tandläkare och sjuksköterskor. 
Det finns ett stort behov av sådan utbildning till 
exempelvis läkare. Medel under anslagsposten 
ska dessutom finansiera planering och, om 
möjligt, genomförande av ytterligare 
kompletterande utbildningar, t.ex. för personer 
med examen inom andra reglerade hälso- och 
sjukvårdsyrken inom ramen för olika 
integrationsinsatser. 

Av medlen under anslaget avses totalt 
6 000 000 kronor fördelas till Ersta Sköndal 
högskola AB, Sophiahemmet Ideell förening och 
Stiftelsen Rödakorshemmet. Medlen ska  
användas av högskolorna till den extraintagning 
till sjuksköterskeutbildningen som gjordes 2009 
om 20 helårsstudenter vid respektive högskola. 
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För 2012 beräknas anslaget öka med 
325 000 000 kronor  för forskning och 
innovation vars användning presenterades i 
propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation (prop. 2008/09:50, 
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160). Av 
dessa avses 300 000 000 kronor fördelas till 
universitet och högskolor enligt den 
fördelningsmodell som presenterades i 
propositionen och 25 000 000 kronor till 
innovationsarbete. Vidare har ytterligare 
68 291 000 kronor beräknats för regeringens 
satsning på forskarskolor och kompletterande 
utbildning av lärare och 35 420 000 kronor när 
det svenska deltagandet i ESA:s bärraketprogram 
2009–2011 avslutas. Anslaget beräknas minska 
med 42 610 000 kronor till följd av minskade 
resurser för integrationsinsatser. Av medel under 
anslaget beräknas 800 000 kronor för 
verksamhet vid Cirkus Cirkör från och med 
2012.  

För 2013 beräknas anslaget öka med 
340 000 000 kronor till följd av den sänkning av 
grundutbildningsanslagen som regeringen avser 
göra med anledning av införandet av studie-
avgifter. Av dessa medel avses 95 000 000  
kronor användas för kvalitetsbaserad resurs-
fördelning. 2014 och 2015 beräknas medlen till 
den kvalitetsbaserade resursfördelningen öka till 
195 000 000 respektive 295 000 000 kronor. Till 
stipendier beräknas 40 000 000 kronor användas  
och  för information om Sverige som studieland 
beräknas 5 000 000 kronor användas. Regeringen 
avser att använda återstående medel 2013 och 
2014 till insatser för att öka kvaliteten i 
utbildningen på grund- och avancerad nivå.  

Regeringens satsning på forskarskolor och 
kompletterande utbildning av lärare avses öka 
med 93 424 000 kronor. För 2014 beräknas den 
satsningen minska med 104 468 000 kronor. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 479 520 000 kronor för budgetåret 
2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:53 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 412 906 412 906 412 906 412 906

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 938 4 957 10 447 19 245

Beslut 302 371 704 029 1 146 702 1 066 064

Överföring 
till/från andra 
anslag -206 685 -208 692 -211 434 -215 828

Övrigt -30 010 -30 301 -30 700 -33 666

Förslag/ 
beräknat 
anslag  479 520 882 899 1 327 922 1 248 721

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.2.54 2:54 Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete vid vissa 
högskolor 

Tabell 9.2:54 Anslagsutveckling för anslaget Forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 403 797

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 479 485

 

1 
Utgifts- 
prognos 479 485

2011 Förslag 487 804     

2012 Beräknat 492 540 2  

2013 Beräknat 499 011 3  

2014 Beräknat 508 681 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 487 803 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 487 803 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 487 133 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning till forskning vid 
vissa högskolor samt till konstnärlig forskning 
och konstnärligt utvecklingsarbete vid de 
konstnärliga högskolorna i Stockholm. 

Regeringens överväganden 

Resursfördelning 
För 2011 föreslås anslaget minska med 500 000 
kronor till följd av en överföring av medel från 
Försvarshögskolan till Kungl. Tekniska 
högskolan.  
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Anslaget föreslås öka med 5 265 000 kronor 
som en förstärkning av basresursen. Anslaget 
föreslås dessutom öka med 2 464 000 kronor till 
följd av omfördelning av forskningsmedel. Se 
vidare inledningen av avsnitt 9.2 Anslag för 
universitets- och högskoleområdet. I tabellen 
nedan redovisas fördelningen forskningsmedel 
till respektive högskola.  

I anslagsposten Gymnastik- och idrotts-
högskolan ingår medel till Centrum för idrotts-
forskning med 6 737 000 kronor. 

 
Tabell 9.2:54 Fördelning av forskningsmedel på 
anslagsposter 
Tusental kronor 

ANSLAGSPOSTER 2011 2012 2013 2014 

Dans- och 
cirkushögskolan 

 
5 555 

 
5 609 5 682 5 793 

Stockholms dramatiska 
högskola 

10 392 10 493 10 631 10 837 

Gymnastik- och 
idrottshögskolan 

24 179 24 413 24 734 25 214 

Högskolan i Borås 51 852 52 355 53 043 54 071 

Högskolan Dalarna 52 342 52 851 53 544 54 582 

Högskolan på Gotland 20 243 20 440 20 708 21 110 

Högskolan i Gävle 80 434 81 216 82 282 83 876 

Högskolan i Halmstad 51 706 52 208 52 894 53 919 

Högskolan Kristianstad 45 423 45 864 46 467 47 367 

Högskolan i Skövde 38 086 38 455 38 961 39 715 

Högskolan Väst 37 818 38 185 38 687 39 435 

Konstfack 7 447 7 519 7 618 7 765 

Kungl. Konsthögskolan 4 263 4 304 4 361 4 446 

Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm 

 
7 536 

 
7 609 7 709 7 858 

Operahögskolan i 
Stockholm 

 
4 739 

 
4 785 4 848 4 942 

Södertörns högskola 37 348 37 711 38 206 38 948 

Försvarshögskolan 8 441 8 523 8 635 8 803 

Summa 487 804 492 540 499 011 508 681 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 487 804 000 kronor för budgetåret 
2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:54 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 479 485 479 485 479 485 479 485

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 090 5 755 12 131 22 348

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 4 765 4 811 4 874 4 976

Övrigt 2 464 2 488 2 521 1 872

Förslag/ 
beräknat 
anslag  487 804 492 540 499 011 508 681

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.2.55 2:55 Ersättningar för klinisk 
utbildning och forskning 

Tabell 9.2:55 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för 
klinisk utbildning och forskning 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 087 152 

 

   
Anslags- 
sparande 112

 
2010 

 
Anslag 

 
2 172 539 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 172 539

2011 Förslag 2 193 303    

2012 Beräknat 2 230 495 2 

2013 Beräknat 2 273 606 3 

2014 Beräknat 2 323 495 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 2 209 042 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 2 222 541 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 2 225 070 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för ersättning till sex landsting 
enligt avtal mellan svenska staten och berörda 
landsting om samarbete om grundutbildning av 
läkare, medicinsk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvården samt för ersättning till två 
landsting enligt avtal om samarbete om grund-
utbildning av tandläkare, odontologisk forskning 
och utveckling av tandvården. Medel på anslaget 
används till studenter vid Uppsala, Lunds, 
Göteborgs, Umeå och Linköpings universitet 
samt Karolinska institutet.   
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Regeringens överväganden 

Ett avtal om samarbete om grundutbildning av 
läkare, medicinsk forskning och utveckling av 
hälso- och sjukvården slöts 2003 mellan staten 
och företrädare för de sex berörda landstingen. 

Vidare slöts 2004 ett avtal om samarbete om 
grundutbildning av tandläkare, odontologisk 
forskning och utveckling av tandvården mellan 
staten, Västra Götalandsregionen  och Väster-
bottens läns landsting.  

Resursfördelning  
Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått 
från följande utbyggnad av antalet platser vid 
läkarutbildningen. 

Antalet platser på läkarutbildningen föreslås 
öka i enlighet med vad regeringen presenterat i 
budgetpropositionerna för 2006, 2007, 2008, 
2009 och 2010 om att utöka antalet platser på 
läkarutbildningen vid Uppsala universitet, Lunds 
universitet, Göteborgs universitet, Umeå 
universitet, Linköpings universitet och 
Karolinska institutet. 

Antalet platser ökar i enlighet med 
regeringens bedömning i budgetpropositionen 
för 2006 om en utbyggnad av läkarutbildningen 
vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet 
och Karolinska institutet med tio 
helårsstudenter per år och lärosäte. Totalt 
omfattar denna utbyggnad 2011 en ökning med 
165 helårsstudenter vid de tre lärosätena. 

Antalet platser ökar i enlighet med 
bedömningen i budgetpropositionen för 2007 
om en utbyggnad av läkarutbildningen vid Lunds 
universitet, Umeå universitet, Linköpings 
universitet och vid Karolinska institutet med 8,4 
helårsstudenter per år och lärosäte. Totalt 
omfattar denna utbyggnad 2012 en ökning med 
185 helårsstudenter vid de fyra lärosätena. 

Hela ökningen av anslaget för utbyggnaden 
som inleddes 2006 respektive 2007 beslutades 
samma år som satsningen inleddes.  

I enlighet med bedömningen i budget-
propositionen för 2008 om en utbyggnad av 
läkarutbildningen vid Lunds universitet, 
Göteborgs universitet, Umeå universitet, 
Linköpings universitet och Karolinska institutet 
föreslås att anslaget för 2011 ökas med 4 233 000 
kronor. Totalt omfattar denna utbyggnad 185 
helårsstudenter vid de fem lärosätena.  

I budgetpropositionen för 2009 bedömde 
regeringen att läkarutbildningen bör utökas med 

ytterligare 110 helårsstudenter fördelade med 28 
till Lunds universitet, 13 till Uppsala universitet, 
13 till Göteborgs universitet, 17 till Umeå 
universitet, 10 till Linköpings universitet och 29 
till Karolinska institutet. Totalt beräknas  
utbyggnaden 2014 uppgå till 605 helårsstudenter. 
Anslaget föreslås för 2011 öka för denna 
utbyggnad med 7 453 000 kronor. 

Anslaget förslås vidare öka med 2 082 000 
kronor till följd av den utbyggnad av läkar-
utbildningen med totalt 30 helårsstudenter, varav 
15 till Uppsala universitet och 15 till Linköpings 
universitet, som inleddes 2010. Fullt utbyggd, 
2015, innebär denna satsning att läkarutbild-
ningen beräknas öka med ytterligare 165 hel-
årsstudenter.  

Utöver denna utbyggnad kommer Örebro 
universitet att starta läkarutbildning under 2011. 
Uppbyggnaden av läkarutbildningen vid Örebro 
universitet påverkar inte detta anslag, eftersom 
Örebro läns landsting inte omfattas av det 
aktuella avtalet mellan staten och sex landsting 
om samarbete om grundutbildning av läkare, 
medicinsk forskning och utveckling av hälso- 
och sjukvården. Örebro universitet anordnar den 
kliniska utbildningen inom ramen för ett eget 
avtal med Örebro läns landsting. 

Regeringen har vid beräkning av anslaget 
utgått från följande antal platser vid läkarutbild-
ningen. 

 
Tabell 9.2:56 Läkarutbildning som omfattas av  anslaget 
2:55  
Helårsstudenter 

UNIVERSITET 2011 2012 2013 2015 

Uppsala universitet 917 953 985 1 014 

Lunds universitet 1 120 1 161 1 193 1 207 

Göteborgs universitet 948 969 986 993 

Umeå universitet 949 991 1 018 1 027 

Linköpings universitet 773 811 829 868 

Karolinska institutet 1 672 1 711 1 744 1 759 

Summa 6 379 6 596 6 766 6 866 

 
Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått 
från följande utbyggnad av antalet platser vid 
tandläkarutbildningen. 

I budgetpropositionen för 2009 gjorde 
regeringen bedömningen att tandläkarutbild-
ningen skulle byggas ut med totalt 30 helårs-
studenter, varav 15 till Göteborgs universitet och 
15 till Umeå universitet. Totalt uppgår 
utbyggnaden 2014 till 150 helårsstudenter. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 16  

236 

Anslaget föreslås 2011 öka med 2 060 000 
kronor för denna satsning. 

 
Tabell 9.2:56 Tandläkarutbildning som omfattas av 
anslaget 2:55 
Helårsstudenter 

UNIVERSITET 2011 2012 2013 2015 

Göteborgs universitet 345 360 375 375 

Umeå universitet 270 285 375 300 

Summa 615 645 675 675 

 
Utöver denna utbyggnad avses tandläkar-
utbildningen byggas ut vid Karolinska institutet 
med tio platser per år fram till 2013. 
Utbyggnaden påverkar inte detta anslag, 
eftersom Karolinska Institutet anordnar den 
kliniska utbildningen inom ramen för medel som 
avser institutets tandvårdscentral. 

 
Tabell 9.2:55 Fördelning av anslagsmedel per universitet 
Tusental kronor 

 
UNIVERSITET 2011

 
2012 2013 2014

Uppsala 
universitet 256 656   261 647   267 318   274 015

Lunds 
universitet   401 224   407 585   415 122   424 102

Göteborgs 
universitet 

varav 

medicin 

odontologi 

  476 765

409 339

67 427

 
  483 873 

 

414 762 

69 111 

  492 428

421 379

71 049 

  502 397

429 973

72 424

Umeå 
universitet 

varav 
medicin 

odontologi 

  296 336

237 554

58 782

  302 838 

 

242 455 

60 383 

  309 730

247 523

62 206

  316 300

252 890

63 410

Linköpings 
universitet   183 637   187 715   192 210   197 352

Karolinska 
institutet   578 685   586 837   596 798   609 329

Summa  2 193 303  2 230 495  2 273 606  2 323 495

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 2 193 303 000 kronor för 
budgetåret 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.2:55 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 172 539 2 172 539 2 172 539 2 172 539

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 936 26 082 54 966 101 255

Beslut 15 828 31 874 46 101 52 957

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt3  -3 257

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 193 303 2 230 495 2 273 606 2 323 495

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.3 Forskning 

9.3.1 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och 
forskningsinformation 

Tabell 9.3:1 Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Forskning 
och forskningsinformation 
Tusental  kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
4 059 543 

 

   
Anslags- 
sparande 1 632

 
2010 

 
Anslag 

 
4 499 831 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 4 348 279    

2012 Beräknat 4 639 325 2 

2013 Beräknat 4 702 468 3 

2014 Beräknat 4 804 912 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 4 348 279 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 4 348 279 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 4 348 279 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslagets ändamål är att finansiera stöd till 
forskning, forskningsinformation och veten-
skaplig utrustning. Anslaget används även för 
internationellt forskningssamarbete samt för 
utvärderingar, beredningsarbete, resor och semi-
narier som är kopplade till forskningsstöd. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: 
Forskning och forskningsinformation besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
9 000 000 000 kronor under 2012–2016. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den 
grundforskning som finansieras av 
Vetenskapsrådet bedrivs vanligen i form av  

fleråriga projekt. De medel som Vetenskapsrådet 
fördelar till vetenskaplig utrustning är också 
långsiktiga, eftersom rådet åtar sig att under flera 
år betala amorteringar och räntor för den 
aktuella utrustningen.  

Vetenskapsrådet bör därför för budgetåret 
2011 ges möjlighet att fatta beslut om stöd till 
forskning och vetenskaplig utrustning som 
innebär åtaganden för kommande budgetår.  

 
 
 
 
 

 
Tabell 9.3:1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Vetenskapsrådet 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 6 910 601 8 597 269 8 300 000 9 000 000  

Nya åtaganden 5 116 989 4 223 291 4 667 889   

Infriade åtaganden 3 430 321 4 520 560 3 967 889 4 500 000 4 500 000 

Utestående åtaganden 8 597 269 8 300 000 9 000 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 8 600 000 8 600 000 9 000 000   
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
36 000 000 kronor för de särskilda satsningarna 
på infrastruktur inom ramen för de strategiska 
satsningarna, som presenterades i forsknings- 
och innovationspropositionen Ett lyft för 
forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160), och att 
ytterligare 68 000 000 kronor beräknas tillföras 
anslaget 2012 för samma ändamål.  

Från anslaget föreslås 251 000 000 kronor för 
avgifter till internationella organisationer över 
föras till det i denna proposition föreslagna nya 
anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till 
internationella organisationer. 

Vidare beräknas 179 420 000 kronor tillföras 
anslaget 2012 för finansiering av forskning och 
forskningens infrastruktur i enlighet med vad 
som presenterades i forsknings- och innovations 
propositionen.  

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande. 
 
Tabell 9.3:1 Härledning av anslagsnivån 2011–2014  
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 4 499 831 4 499 831 4 499 831 4 499 831

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 63 448 109 231 171 963 273 738

Beslut 36 000 283 781 287 644 293 910

Överföring 
till/från andra 
anslag -251 000 -253 518 -256 969 -262 567

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  4 348 279 4 639 325 4 702 468 4 804 912

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 4 348 279 000 kronor för budgetåret 2011.  

 
 
 

9.3.2 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till 
internationella organisationer 

Tabell 9.3:2 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: Avgifter 
till internationella organisationer  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 260 061    

2012 Beräknat 260 061    

2013 Beräknat 260 061    

2014 Beräknat 260 061    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget föreslås användas för avgifter till 
internationella forskningsorganisationer.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 3:2 Vetenskapsrådet: 
Avgifter till internationella organisationer besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 873 000 000 kronor under 2012–2016. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: 
Vetenskapsrådet svarar för långsiktiga 
internationella åtaganden gentemot forsknings-
organisationer. Vetenskapsrådet bör därför för 
budgetåret 2011 ges möjlighet att fatta beslut om 
sådant stöd som innebär åtaganden för 
kommande budgetår.  
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Tabell 9.3:2 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Vetenskapsrådet 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 1  0 870 000 870 000  

Nya åtaganden  0 285 000   

Infriade åtaganden  0 285 000 285 000 588 000 

Utestående åtaganden 0 0 870 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 0 0 873 000   
1 Ingående åtaganden har förts från anslag 3.1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 

 
Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats 
enligt följande. 
 
Tabell 9.3:2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014  
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag 251 000 251 000 251 000 251 000

Övrigt 9 061 9 061 9 061 9 061

Förslag/ 
beräknat 
anslag  260 061 260 061 260 061 260 061

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 260 061 000 kronor för budgetåret 2011. 

9.3.3 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 

Tabell 9.3:3 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet: 
Förvaltning  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
111 001 

 

   
Anslags- 
sparande -505

 
2010 

 
Anslag 

 
115 211 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 115 730     

2012 Beräknat 116 992 2  

2013 Beräknat 118 624 3  

2014 Beräknat 121 342 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 115 730 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 115 730 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 115 730 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

Anslaget används för Vetenskapsrådets förvalt-
ningskostnader. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås minskas med 100 000 kronor 
till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande. 

 
Tabell 9.3:3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 115 211 115 211 115 211 115 211

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 515 1 655 3 285 6 000

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 104 227 230 235

Förslag/ 
beräknat 
anslag  115 730 116 992 118 624 121 342

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 115 730 000 kronor för budgetåret 2011.  
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9.3.4 3:4 Rymdforskning  

Tabell 9.3:4 Anslagsutveckling för Rymdforskning  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
193 502 

 

   
Anslags- 
sparande -1 862

 
2010 

 
Anslag 

 
196 982 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 94 759    

2012 Beräknat 95 892 2 

2013 Beräknat 97 026 3 

2014 Beräknat 98 389 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 94 759 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 94 759 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 94 759 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för projektstöd till svenska 
forskare för deltagande i nationell och 
internationell grundforskning inom rymd 
området. Anslaget disponeras av Rymdstyrelsen. 

 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 3:4 Rymdforskning 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 150 000 000 kronor under 2012–2016. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Den 
grundläggande forskning som finansieras via 
anslaget till rymdforskning bedrivs vanligen i 
form av fleråriga projekt. Rymdstyrelsen bör 
därför för budgetåret 2011 ges möjlighet att fatta 
beslut om sådant stöd som innebär åtaganden 
för kommande budgetår. 
 
 

 
 
 

 
Tabell 9.3:4 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Rymdstyrelsen 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 623  439 525 937 1 138 890 115 918  

Nya åtaganden 22 615 139 776 20 000   

Infriade åtaganden 168 689 526  823 42 971 43 000 107 000 

Utestående åtaganden 477 376 138 890x 115 919   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 860  000 600 000 150 000   
1Valutakursuppskattningar gör att utestående och ingående åtaganden inte behöver överensstämma mellan åren 
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Regeringens överväganden 

Från anslaget föreslås 105 000 000 kronor för 
avgifter till internationella organisationer över 
föras till det i denna proposition föreslagna nya 
ramanslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till 
internationella organisationer 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande. 

 
Tabell 9.3:4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 196 982 196 982 196 982 196 982

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 777 5 166 7 555 10 429

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -105 000 -106 256 -107 511 -109 022

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  94 759 95 892 97 026 98 389

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 94 759 000 kronor för budgetåret 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.3.5 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till 
internationella organisationer  

Tabell 9.3:5 Anslagsutveckling för Rymdstyrelsen: Avgifter 
till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 0

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 108 791     

2012 Beräknat 108 791     

2013 Beräknat 108 791     

2014 Beräknat 108 791     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget föreslås användas för avgiften till den 
Europeiska rymdorganisationens (ESA) veten- 
skapliga program och för Sveriges avtalsbundna 
andel av det internationella driftbidraget till 
Esrange. Anslaget disponeras av Rymdstyrelsen.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 3:5 Rymdstyrelsen: 
Avgifter till internationella organisationer besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 1 100 000 000 kronor under 2012–2016. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Resursnivån för 
vetenskapsprogrammet inom ESA fastställs för 
flera år i taget. Resursnivån för perioden 2006–
2010 beslutades i december 2005. Det nu 
ingångna Esrange-avtalet löper till och med 
2010. Rymdstyrelsen bör därför för budgetåret 
2011 ges möjlighet att fatta beslut om sådant 
stöd som innebär åtaganden för kommande 
budgetår. 
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Tabell 9.3:5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Rymdstyrelsen 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 1 0 0 424 882 1 011 163  

Nya åtaganden 0 0 726 210   

Infriade åtaganden 0 0 139 929 144 000 956 000 

Utestående åtaganden 0 0 1 011 163   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 0 0 1 100 000   
1Ingående åtaganden har förts från anslag 3:4 Rymdforskning 

 
Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats 
enligt följande. 

 
Tabell 9.3:5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 105 000 105 000 105 000 105 000

Övrigt 3 791 3 791 3 791 3 791

Förslag/ 
beräknat 
anslag  108 791 108 791 108 791 108 791

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 108 791 000 kronor för budgetåret 2011.  

9.3.6 3:6 Institutet för rymdfysik 

Tabell 9,3:6 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
46 980 

 

   
Anslags- 
sparande -1 338

 
2010 

 
Anslag 

 
47 773 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 47 793    

2012 Beräknat 48 254 2 

2013 Beräknat 48 943 3 

2014 Beräknat 50 107 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 47 793 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 47 793 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 47 793 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
 

Anslaget används för Institutet för rymdfysiks 
förvaltningskostnader. Institutet bedriver forsk-
ning och utveckling, utbildning samt mät- och 
registreringsverksamhet inom främst rymdfysik, 
atmosfärfysik och rymdteknik. 

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås minskas med 60 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksam 
hetsstödet för den statliga budgetprocessen. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande. 
 
Tabell 9.3:6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 47 773 47 773 47 773 47 773

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 102 561 1 231 2 362

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 -22 -19 1 36

Förslag/ 
beräknat 
anslag  47 793 48 254 48 943 50 107

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 47 793 000 kronor för budgetåret 2011.  
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9.3.7 3:7 Kungl. biblioteket 

Tabell 9.3:7 Anslagsutveckling Kungl. biblioteket 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
315 386 

 

   
Anslags- 
sparande -4 636

 
2010 

 
Anslag 

 
320 090 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 328 330     

2012 Beräknat 331 624 2  

2013 Beräknat 336 295 3  

2014 Beräknat 343 916 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 328 330 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 328 330 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 328 330 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Kungl. bibliotekets 
förvaltningskostnader.  

Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås öka med 7 500 000 kronor från 
2011 på grund av att riksdagen har beslutat att 
verksamheten vid Filmarkivet i Grängesberg, 
som hittills finansierats under utgiftsområde 17 
Kultur, medier, trossamfund och fritid fr. o. m. 
2011 överförs till utgiftsområde 16 Utbildning 
och universitetsforskning (prop. 2009/10:100, 
bet. 2009/10:FiU20, rskr. 2009/10:387). 

Anslaget föreslås minskas med 100 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget 
processen. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 9.3:7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 320 090 320 090 320 090 320 090

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 840 4 060 8 625 16 075

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 7 400 7 474 7 580 7 751

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  328 330 331 624 336 295 343 916

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 328 330 000 kronor för budgetåret 2011.  

9.3.8 3:8 Polarforskningssekretariatet 

Tabell 9.3:8 Anslagsutveckling för 
Polarforskningssekretariatet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 23 719

 

   
Anslags- 
sparande 402

 
2010 

 
Anslag 31 163

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 36 861     

2012 Beräknat 37 245 2  

2013 Beräknat 37 776 3  

2014 Beräknat 38 623 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 36 861 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 36 861 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 36 861 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Polarforsknings-
sekretariatets förvaltningskostnader.  
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Tabell 9.3:8 Uppdragsverksamhet 
Polarforskningssekretariatet 
Tusental kronor 

Tjänsteexport Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt- 

kostnad) 

Utfall 2009 92 912 88 530 6 321 

Prognos 2010 68 500 70 982 3 839 

Budget 2011 92 000 92 000 0 

 
Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för 
tjänsteexport av polarforskningsexpeditioner.  

Regeringens överväganden 

I enlighet med vad som bedömdes i forsknings- 
och innovationspropositionen föreslår 
regeringen att 5 500 000 kronor överförs från 
anslaget 3:12 Särskilda utgifter för 
forskningsändamål för sekretariatets utökade 
uppgifter i samband med övertagandet av 
verksamheten vid Abisko naturvetenskapliga 
station från Kungl. Vetenskapsakademien. 

Polarforskningssekretariatets utgifter varierar 
mellan åren beroende på om större expeditioner 
genomförs eller inte. För att klara år med stora 
utgifter måste anslagssparandet tas i anspråk och 
anslaget är beräknat utifrån dessa förut-
sättningar.  

Anslaget föreslås minskas med 60 000 kronor 
till följd av ändrad finansiering av verk 
samhetsstödet för den statliga budgetprocessen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande. 
 
Tabell 9.3:8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 31 163 31 163 31 163 31 163

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 258 585 1 038 1 760

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 5 440 5 497 5 575 5 700

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  36 861 37 245 37 776 38 623

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 36 861 000 kronor för budgetåret 2011.  

9.3.9 3:9 Sunet 

Tabell 9.3:9 Anslagsutveckling för Sunet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
41 503 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
42 146 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 42 740    

2012 Beräknat 43 229 2 

2013 Beräknat 43 833 3 

2014 Beräknat 44 719 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 42 740 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 42 740 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 42 740 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslagets ändamål är att finansiera Sunet 
(Swedish University Computer Network), ett 
datanätverk för överföring av elektronisk 
information som binder samman universitet och 
högskolor samt vissa folkbibliotek och 
länsmuseer. Sunet finansieras genom detta anslag 
och genom avgifter från universitet och 
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högskolor. Avgifterna ska täcka de kostnader 
som inte täcks av anslaget.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.3:9 Uppdragsverksamhet Sunet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2009 98 084 151232 -53 148

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Prognos 2010 133 226 175 372 -42 146

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Budget2011 111 879 154 000 -42 130

(varav tjänsteexport) 0 0 0

Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats 
enligt följande. 
 
Tabell 9.3:9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 42 146 42 146 42 146 42 146

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 594 1 083 1 687 2 573

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  42 740 43 229 43 833 44 719

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 42 740 000 kronor för budgetåret 2011.  

 
 
 
 

9.3.10 3:10 Centrala 
etikprövningsnämnden 

Tabell 9.3:10 Anslagsutveckling för  Centrala 
etikprövningsnämnden  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 4 842

 

   
Anslags- 
sparande 72

 
2010 

 
Anslag 8 915

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 9 018     

2012 Beräknat 9 119 2  

2013 Beräknat 9 251 3  

2014 Beräknat 9 454 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 9 018 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 9 018 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 9 018 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Centrala etik-
prövningsnämndens förvaltningskostnader.  

Regeringens överväganden 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats 
enligt följande. 
 
Tabell 9.3:10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 8 915 8 915 8 915 8 915

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 103 204 336 539

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 018 9 119 9 251 9 454

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 9 018 000 kronor för budgetåret 2011.  
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9.3.11 3:11 Regionala 
etikprövningsnämnder 

Tabell 9.3:11 Anslagsutveckling för Regionala 
etikprövningsnämnder  
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
31 387 

 

   
Anslags- 
sparande 11 746

 
2010 

 
Anslag 

 
39 001 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 39 380    

2012 Beräknat 39 798 2 

2013 Beräknat 40 365 3 

2014 Beräknat 41 267 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 39 380 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 39 380 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 39 380 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för de regionala etik-
prövningsnämndernas förvaltningskostnader.  

Etikprövningsnämnderna tar ut avgifter för 
etikprövning av forskning. Avgifterna levereras 
in på inkomsttitel 2559 Avgifter för etikpröv-
ning av forskning. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 9.3:11 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala 
etikprövningsnämnder 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 24 421 0 31 979 -7 558

Prognos 2010 40 000 0 40 000 0

Budget 2011 39 380 0 39 380 0

Regeringens överväganden 

Nämnderna finansierar sin verksamhet genom 
avgifter. Enligt det ekonomiska målet ska 
avgifterna täcka kostnaderna för nämndernas 
verksamhet. För 2011 beräknar regeringen 
kostnaderna för verksamheten till 
39 380 000 kronor. Eftersom verksamheten ännu 
är förhållandevis ny, finns det en osäkerhet i 
beräkningen av anslagsförbrukningen och 
avgiftsintäkterna.  

 
 
 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande.  

 
Tabell 9.3:11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 39 001 39 001 39 001 39 001

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 379 797 1 364 2 266

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  39 380 39 798 40 365 41 267

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 39 380 000 kronor för budgetåret 2011.  

9.3.12 3:12 Särskilda utgifter för 
forskningsändamål 

Tabell 9.3:12 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för 
forskningsändamål 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
87 820 

 

   
Anslags- 
sparande 28 121

 
2010 

 
Anslag 

 
118 291 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 114 459    

2012 Beräknat 115 751 2 

2013 Beräknat 117 406 3 

2014 Beräknat 119 903 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 114 459 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 114 459 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 114 459 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för forskningsverksamhet och 
vissa särskilda utgifter inom forskningsområdet.  
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Regeringens överväganden 

I enlighet med vad som bedömdes i forsknings- 
och innovationspropositionen 
(prop. 2008/09:50) föreslår regeringen att 
5 500 000 kronor överförs från anslaget till 
anslaget 3:8 Polarforskningssekretariatet för 
sekretariatets utökade uppgifter i samband med 
övertagandet av verksamheten vid Abisko 
naturvetenskapliga station från Kungl. 
Vetenskapsakademien. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande. 

 
Tabell 9.3:12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 118 291 118 291 118 291 118 291

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 668 3 022 4 757 7 374

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -5 500 -5 562 -5 642 -5 762

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  114 459 115 751 117 406 119 903

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 114 459 000 kronor för budgetåret 2011.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Anslag för gemensamma 
ändamål 

9.4.1 4:1 Internationella programkontoret 
för utbildningsområdet 

Tabell 9.4:1 Anslagsutveckling för Internationella 
programkontoret för utbildningsområdet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 55 318

 

   
Anslags- 
sparande 1 015

 
2010 

 
Anslag 57 016

 

1 
Utgifts- 
prognos 56 735

2011 Förslag 57 559     

2012 Beräknat 58 558 2  

2013 Beräknat 59 459 3  

2014 Beräknat 60 657 4  

 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 57 765 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 57 807 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 57 727 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för att finansiera Internation-
ella programkontoret för utbildningsområdets 
(IPK) verksamhet. IPK ansvarar för stöd till 
aktörer inom utbildningsområdet som önskar 
delta i olika former av internationellt samarbete. 
Verksamheten omfattar framför allt EU:s 
program för livslångt lärande samt vissa nordiska 
och nationella program för främjande av inter-
nationellt samarbete.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 4:1 Internationella 
programkontoret för utbildningsområdet besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 2 000 000 kronor under 2012. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: IPK administrerar 
utbildningsprogrammet Atlas. Under 2011 
behöver myndigheten fatta beslut om att utdela 
stipendier för att kunna ge mottagarna rimliga 
förutsättningar att planera och genomföra verk-
samhet under 2012. 
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Tabell 9.4:1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 104 0 1 500 1 500 0 

Nya åtaganden 0 1 500 1 500 0 0 

Infriade åtaganden 104 0 1 500 1 500  

Utestående åtaganden 0 1 500 1 500 0  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 3 000 2 000 2 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
 
Regeringens överväganden 

Regeringens bedömning är att det svenska del-
tagandet inom de program som IPK ansvarar för 
bidrar till att stärka kvaliteten och öppenheten i 
det svenska utbildningssystemet.  

IPK har fr.o.m. den 1 januari 2010 i uppdrag 
att vara nationellt kontor för EU-nätverket 
Eurydike. Med anledning av detta föreslår reger-
ingen en permanent ökning av myndighetens 
ramanslag 4:1 Internationella programkontoret för 
utbildningsområdet med 800 000 kronor. Finans-
ieringen föreslås ske genom att anslaget 1:1 
Statens skolverk, anslaget 1:2 Statens skol-
inspektion, anslaget 1:3 Specialpedagogiska skol-
myndigheten samt anslaget 1:13 Myndigheten för 
yrkeshögskolan minskas med 150 000 kronor 
vardera och anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. minskas med 
200 000 kronor. 

En ny programdel, Förberedande besök, 
införs inom programmet Erasmus Mundus. 
Programdelen ger en möjlighet för svenska läro-
säten att besöka tilltänkta partners för en gemen-
sam planering inför en eventuell ansökan. Med 
anledning av detta föreslår regeringen en för-
stärkning av myndighetens anslag med 300 000 
kronor. Förstärkningen föreslås finansieras 
genom att anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom 
universitet och högskolor m.m. minskas med 
motsvarande belopp. 

Anslaget föreslås minska med 60 000 kronor 
till följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att riksdagen anvisar ett ramanslag om  
57 559 000 kronor för budgetåret 2011.  

 
 
 

Tabell 9.4:1 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 57 016 57 016 57 016 57 016

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 189 974 1 824 3 093

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 288 292 296 303

Övrigt 3 66 276 323 245

Förslag/ 
beräknat 
anslag  57 559 58 558 59 459 60 657

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.4.2 4:2 Unesco m.m.: Avgifter till 
internationella organisationer9 

Tabell 9.4:2 Anslagsutveckling för Unesco m.m.: Avgifter 
till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 30 886    

2012 Beräknat 30 886    

2013 Beräknat 30 886    

2014 Beräknat 30 886    

 
 
                                                      
9 Nytt anslag uppförs. 
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1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

Anslaget avser kostnader kopplade till 
Sveriges medlemskap i Unesco och de 
Unescokonventioner som Sverige har ratificerat.  

Anslaget används till största delen för Sveriges 
medlemsavgift till Unesco, som utbetalas i euro 
och USD. Vidare används anslaget för medlems-
avgifter till konventionen om skydd för världens 
kultur- och naturarv, Internationella centret för 
bevarande och restaurering av kulturföremål i 
Rom (ICCROM), de avgifter och bidrag som är 
kopplade till konventionen om det immateriella 
kulturarvet och konventionen om skydd för och 
främjande av mångfalden av kulturyttringar samt 
kostnader för övriga Unescokonventioner som 
Sverige har ratificerat.  

Regeringens överväganden 

Utgifterna för anslaget påverkas främst av 
utvecklingen av Unescos budget, Sveriges andel 
av budgeten och eventuella valutaförändringar. 
Avgiften till Unesco för de kommande två åren 
beslutades vid Unescos generalkonferens som 
hölls i Paris i oktober 2009. Medlemsavgiften 
betalas i början av 2011.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om  30 886 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.4:2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag 29 810 29 810 29 810 29 810

Övrigt 1 076 1 076 1 076 1 076

Förslag/ 
beräknat 
anslag  30 886 30 886 30 886 30 886

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

9.4.3 4:3 Kostnader för Svenska 
Unescorådet 

Tabell 9.4:3 Anslagsutveckling för Kostnader för Svenska 
Unescorådet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 31 053

 

   
Anslags- 
sparande 3 131

 
2010 

 
Anslag 33 826

 

1 
Utgifts- 
prognos 33 071

2011 Förslag 4 493     

2012 Beräknat 4 549 2  

2013 Beräknat 4 601 3  

2014 Beräknat 4 652 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 4 493 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 4 493 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 4 486 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Varje medlemsland ska enligt Unescos konstitu-
tion ha en nationalkommission. Denna ska ut-
göra länk mellan landets regering och Unesco. I 
Sverige utgörs nationalkommissionen av Svenska 
Unescorådet. Svenska Unescorådets arbete bas-
eras på den svenska Unescostrategin, som i sin 
tur utgör grunden för hela det svenska engage-
manget i Unesco. 

Anslaget avser kostnader för Svenska 
Unescorådet samt bevakning och genomförande 
av Unescos verksamhet.  

Regeringens överväganden 

Från anslaget föreslås 29 810 000 kronor 
överföras till det i denna proposition föreslagna 
nya anslaget 4:2 Unesco m.m.: Avgifter till 
internationella organisationer. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 4 493 000 kronor för budgetåret 2011. 
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Tabell 9.4:3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 33 826 33 826 33 826 33 826

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 477 901 1 302 1 746

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -29 810 -30 178 -30 527 -30 913

Övrigt  -7

Förslag/ 
beräknat 
anslag  4 493 4 549 4 601 4 652

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

9.4.4 4:4 Utvecklingsarbete m.m. inom 
områdena utbildning och forskning  

Tabell 9.4.4 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m. 
inom områdena utbildning och forskning 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
9 011 

 

   
Anslags- 
sparande 2 933

 
2010 

 
Anslag 

 
11 886 

 

1 
Utgifts- 
prognos 9 629

2011 Förslag 12 054    

2012 Beräknat 12 171 2 

2013 Beräknat 12 342 3 

2014 Beräknat 12 607 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 12 054 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 12 054 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 12 036 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslagets ändamål är att finansiera utveck-
lingsarbete m.m. inom områdena utbildning 
och forskning. Anslaget används även för 
övergripande statistik inom utbildningsom-
rådet. Vidare finansieras inom anslaget de 
årliga kostnaderna för OECD-CERI:s 
indikatorprogram INES. 

Delar av anslaget används för verksamheter av 
tillfällig art och där behoven uppstår löpande 
under året. Det innebär att anslagsbelastningen 
kan variera mellan budgetåren.  

Regeringens överväganden 

Under innevarande budgetår har en stor del av 
medlen avsatts för den årliga övergripande 
utbildningsstatistiken och OECD:s indikator-
projekt INES.  

Genom särskilda regeringsbeslut har medel 
fördelats till Baltic 21-sekretariatat. Medlen 
utgör en delfinansiering av Sveriges bidrag till 
sekretariatet. Vidare har medel fördelats till 
Statistiska centralbyrån för levnadsnivåunder-
sökning för utrikes födda. 

Mot bakgrund av ovanstående förslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 12 054 000 kronor för budgetåret 2011. 

 
Tabell 9.4.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 11 886 11 886 11 886 11 886

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 168 285 456 739

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt3  -18

Förslag/ 
beräknat 
anslag  12 054 12 171 12 342 12 607

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till en 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltnings-
projektet kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. antar regeringens förslag till lag om 

fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet (avsnitt 2.1 och 4.6.1), 

2. antar regeringens förslag till lag om ändring 
i arkivlagen (1990:782) (avsnitt 2.2 och 
9.6.1), 

3. godkänner att regeringen på AB Svenska 
Spels bolagsstämma 2011 verkar för att 
bolagsstämman beslutar om ett bidrag som 
motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2010 
från Nya Penninglotten avsett för konst, 
teater och andra kulturella ändamål. 
Bidraget ska fördelas enligt de närmare 
anvisningar som beslutas av regeringen 
(avsnitt 4.6.9), 

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, 
dans- och musikändamål ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 100 000 000 kronor under 2012 
(avsnitt 5.6.3),  

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 3:2 Talboks- och punktskrifts-
biblioteket beställa talböcker, punktskrifts-
böcker och informationsmaterial som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 5 000 000 
kronor under perioden 2012–2014 (avsnitt 
6.6.2),  

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av 

den gemensamma miljön beställa konstverk 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
10 000 000 kronor under perioden 2012–
2014 (avsnitt 7.6.2),  

7. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till 
konstnärer ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
120 000 000 kronor under perioden 2012–
2021 (avsnitt 8.6.2), 

8. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 100 000 000 kronor under 
perioden 2012–2014 (avsnitt 10.6.2),  

9. godkänner regeringens förslag till medels-
tilldelning för 2011 från rundradiokontot 
till statsbudgetens inkomstsida avseende 
Myndigheten för radio och tv (avsnitt 
14.6.6), 

10. godkänner regeringens förslag till 
medelsberäkning för 2011 för den avgifts-
finansierade verksamhet som bedrivs av 
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB 
och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt 
14.6.6), 

11. bemyndigar regeringen att för 2011 besluta 
om lån i Riksgäldskontoret för att täcka 
underskott på distributionskontot för tv-
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distribution intill ett belopp av 700 000 000 
kronor (avsnitt 14.6.6), 

12. godkänner regeringens förslag om dels 
överföring av medel till distributionskontot 
från rundradiokontot, dels överföring av 
medel från distributionskontot till Sveriges 
Television AB och Sveriges Utbildnings-
radio AB (avsnitt 14.6.6), 

13. godkänner regeringens förslag om att 
riktlinjerna för statsbidragen till barn- och 
ungdomsorganisationerna upphävs (avsnitt 
15.6.1),  

14. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna 
samlingslokaler besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
32 000 000 kronor under 2012–2014 
(avsnitt 16.7.2), 

15. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers 
kvinnoorganisationer besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
15 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 
16.7.5), 

16. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 13:6 Insatser för den ideella 
sektorn besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 65 000 000 kronor 
under perioden 2012–2015 (avsnitt 16.7.6), 

17. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid enligt följande 
uppställning:  

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Statens kulturråd Ramanslag 45 906

1:2 
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt 
kulturutbyte och samarbete Ramanslag 213 478

1:3 Skapande skola Ramanslag 150 079

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet Ramanslag 35 983

1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler Ramanslag 9 898

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet Ramanslag 1 241 077

1:7 Myndigheten för kulturanalys Ramanslag 9 347

2:1 
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms 
slottsteater och Voksenåsen Ramanslag 944 815

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål Ramanslag 166 503

2:3 Statens musikverk Ramanslag 119 744

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter Ramanslag 123 682

3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket Ramanslag 85 272

3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Ramanslag 16 548

3:4 Institutet för språk och folkminnen Ramanslag 52 855

4:1 Statens konstråd Ramanslag 7 788

4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön Ramanslag 33 100

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor Ramanslag 11 252

4:4 Bidrag till bild- och formområdet Ramanslag 27 199

5:1 Konstnärsnämnden Ramanslag 18 015

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer Ramanslag 325 757

6:1 Riksarkivet Ramanslag 343 653

7:1 Riksantikvarieämbetet Ramanslag 210 510

7:2 Bidrag till kulturmiljövård Ramanslag 251 718

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning Ramanslag 460 000
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8:1 Centrala museer: Myndigheter Ramanslag 932 932

8:2 Centrala museer: Stiftelser Ramanslag 235 081

8:3 Bidrag till vissa museer Ramanslag 42 213

8:4 Riksutställningar Ramanslag 43 071

8:5 Forum för levande historia Ramanslag 43 345

8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål Ramanslag 80

9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund Ramanslag 4 899

9:2 Stöd till trossamfund Ramanslag 50 232

10:1 Filmstöd Ramanslag 287 324

11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland Ramanslag 21 261

11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen Ramanslag 2 173

11:3 Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet Ramanslag 583

11:4 Statens medieråd Ramanslag 16 779

11:5 Stöd till taltidningar Ramanslag 125 456

12:1 Ungdomsstyrelsen Ramanslag 27 111

12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet Ramanslag 250 440

13:1 Stöd till idrotten Ramanslag 1 704 851

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler Ramanslag 32 164

13:3 Bidrag för kvinnors organisering Ramanslag 28 163

13:4 Stöd till friluftsorganisationer Ramanslag 27 785

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer Ramanslag 15 000

13:6 Insatser för den ideella sektorn Ramanslag 24 958

14:1 Bidrag till folkbildningen Ramanslag 3 274 817

14:2 Bidrag till tolkutbildning och teckenspråklärarutbildning Ramanslag 37 555

14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning Ramanslag 15 782

15:1 Lotteriinspektionen Ramanslag 46 583

Summa  12 194 817
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2 Lagförslag 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet 

Härigenom föreskrivs följande. 
 
1 § Ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 

om 
1. en regional kulturplan har upprättats av landstinget, och 
2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen 
meddelar. 
Vad som sägs om landsting i denna lag gäller även för Gotlands kommun. 
 
2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning 
av statsbidragen. 
                              

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
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2.2 Förslag till lag om ändring i arkivlagen (1990:782) 

Härigenom föreskrivs att 7, 8, 11 och 13 §§ arkivlagen (1990:782) ska ha 
följande lydelse. 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
7 §1 

För tillsynen av att myndigheterna 
och sådana organ som avses i 1 § 
tredje stycket fullgör sina 
skyldigheter enligt 3–6 §§ skall det 
finnas arkivmyndigheter såväl inom 
den statliga som den kommunala 
förvaltningen.  

Arkivmyndigheterna skall dock 
inte ha tillsyn över riksdagens 
myndigheter, regeringen, 
myndigheter inom regeringens kansli 
eller utrikesrepresentationen. 

För tillsynen av att myndigheterna 
och sådana organ som avses i 1 § 
tredje stycket fullgör sina 
skyldigheter enligt 3–6 §§ ska det 
finnas arkivmyndigheter inom den 
statliga och den kommunala 
förvaltningen.    

Arkivmyndigheterna ska dock inte 
ha tillsyn över riksdagens 
myndigheter, regeringen, 
myndigheter inom Regeringskansliet 
eller utrikesrepresentationen. 

 
8 §2 

Regeringen bestämmer vilka 
arkivmyndigheter som ska finnas för 
tillsynen över de statliga 
myndigheterna. Tillsynen över att 
sådana organ som avses i 2 § fullgör 
sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska 
skötas av de statliga 
arkivmyndigheterna. 

Regeringen bestämmer vilken 
arkivmyndighet som ska finnas för 
tillsynen över de statliga 
myndigheterna. Tillsynen över att 
sådana organ som avses i 2 § fullgör 
sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska 
skötas av den statliga 
arkivmyndigheten. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrelsen 
i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har 
utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet. 

Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska personer 
som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) fullgör sina 
skyldigheter enligt 3–6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller flera 
landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften av 
arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna eller 
landstingen kommer överens om. 

Tillsynen över att sådana enskilda 
organ som avses i 1 § tredje stycket 1 
fullgör sina skyldigheter enligt 3–
6 §§ ska skötas av de statliga 
arkivmyndigheterna i de fall det 
enskilda organet förvarar ett statligt 
arkiv och av de kommunala 
arkivmyndigheterna i de fall det 
enskilda organet förvarar ett 

Tillsynen över att sådana enskilda 
organ som avses i 1 § tredje stycket 1 
fullgör sina skyldigheter enligt 3–
6 §§ ska skötas av den statliga 
arkivmyndigheten i de fall det 
enskilda organet förvarar ett statligt 
arkiv och av de kommunala 
arkivmyndigheterna i de fall det 
enskilda organet förvarar ett 

 
 
                                                      
1 Senaste lydelse 1999:305. 
2 Senaste lydelse 2009:445. 
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kommunalt arkiv. kommunalt arkiv. 
De statliga arkivmyndigheterna ska 

också sköta tillsynen över att 
Svenska kyrkan och dess 
organisatoriska delar fullgör sina 
skyldigheter enligt 3–6 §§ avseende 
handlingar som förvaras med stöd av 
lagen (1999:288) om överlämnande 
av allmänna handlingar till Svenska 
kyrkan eller någon av dess 
organisatoriska delar för förvaring, 
m.m. 

Den statliga arkivmyndigheten ska 
också sköta tillsynen över att 
Svenska kyrkan och dess 
organisatoriska delar fullgör sina 
skyldigheter enligt 3–6 §§ avseende 
handlingar som förvaras med stöd av 
lagen (1999:288) om överlämnande 
av allmänna handlingar till Svenska 
kyrkan eller någon av dess 
organisatoriska delar för förvaring, 
m.m. 

 
11 §3 

Om en statlig myndighet har 
upphört och dess verksamhet inte 
har förts över till en annan statlig 
myndighet, skall myndighetens arkiv 
överlämnas till en arkivmyndighet 
inom tre månader, såvida inte 
regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer föreskriver 
något annat. 

Om en statlig myndighet har 
upphört och dess verksamhet inte 
har förts över till en annan statlig 
myndighet, ska myndighetens arkiv 
överlämnas till den statliga 
arkivmyndigheten inom tre månader, 
såvida inte regeringen eller den 
myndighet som regeringen 
bestämmer föreskriver något annat. 

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra 
organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om förvaring av 
statliga myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall. Bestämmelser om 
förvaring av allmänna handlingar finns också i lagen (1999:288) om 
överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess 
organisatoriska delar för förvaring, m.m. 

 
 13 § 

Statliga arkivmyndigheter får ta 
emot arkivmaterial också från 
enskilda. 

Den statliga arkivmyndigheten får 
ta emot arkivmaterial också från 
enskilda. 

                               

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. 
 

 
 
                                                      
3 Senaste lydelse 1999:305. 





PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 17  

21 

3 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, 
trossamfund och fritid 

3.1 Omfattning 

Utgiftsområdet är underindelat i följande 
områden:  

- Kulturområdesövergripande verksamhet 

- Teater, dans och musik 

- Litteraturen, läsandet och språket 

- Bildkonst, arkitektur, form och design 

- Kulturskaparnas villkor 

- Arkiv 
 

- Kulturmiljö 

- Museer och utställningar 

- Trossamfund 

- Film 

- Medier 

- Ungdomspolitik 

- Politik för det civila samhället 

- Folkbildning 

- Tillsyn av spelmarknaden 

 
 

3.2 Politikens inriktning 

3.2.1 Utgångspunkter 

Kultur 

De centrala uppgifterna för kulturpolitiken är att 
stödja konstnärligt skapande i olika former, att 
bevara och utveckla kulturarvet samt att 
medverka till att alla människor ska få goda 
förutsättningar att ta del av kulturlivet och få 
möjligheter till kulturutövande. 

Riksdagen beslutade i december 2009 om nya 
nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, 
bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145).  

 
 
 

 
 
 
 
 

Målen lyder: Kulturen ska vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft med yttrande-
friheten som grund. Alla ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets 
utveckling. För att uppnå målen ska kultur-
politiken: 

- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor,  

- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,  

- främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas,  

- främja internationellt och interkulturellt 
utbyte och samverkan,  

- särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur.  
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Tre övergripande prioriteringar vägleder 
regeringens kulturpolitik: 

- Barns och ungas rätt till kultur. Kultur är 
viktigt för barns och ungas utveckling och 
lärande. Kunskap och insikt om den egna 
kulturen är också en förutsättning för att 
bättre förstå och leva sig in i andras villkor 
och värderingar. 

- Kulturarv för framtiden. Såväl det historiska 
som det moderna kulturarvet måste värnas 
som en tillgång för dagens och kommande 
generationer. 

- Förbättrade villkor för den nyskapande 
kulturen. Kulturskapare ska ha goda 
möjligheter att fritt utveckla konsten i alla 
dess former och det ska finnas bra 
förutsättningar att göra den tillgänglig för 
fler. 

 
Regeringen har kraftfullt värnat och utvecklat 
barns och ungdomars rätt till kultur; både deras 
möjligheter att delta i det kulturella livet och att 
själva få skapa och uttrycka sig. Det framhålls i 
de nya kulturpolitiska målen och har bl.a. 
kommit till uttryck genom satsningen Skapande 
skola, som successivt har byggts ut och nu 
föreslås omfatta hela grundskolan. Satsningen 
syftar till att öka samverkan mellan skolan och 
det professionella kulturlivet och bidrar till att 
öka barns och ungas tillgång till kultur och eget 
skapande samt till ökad måluppfyllelse i skolan.  

Ett levande och tillgängligt kulturarv är viktigt 
för att vi ska kunna förstå vår samtid och vårt 
ursprung. Kulturarvet skapar perspektiv på 
samhället och dess utveckling och berikar 
människors liv. De stora samlingar som våra 
institutioner bevarar, forskar om och visar blir 
genom utvecklad teknik enklare för alla att ta del 
av. Regeringen fortsätter att utveckla samverkan 
och öka delaktigheten inom kulturarvsområdet. 
Förvaltning och utveckling av kulturarvet är 
även en viktig bas för diversifiering av närings-
livet i Sveriges landsbygder. 

Kulturfastigheterna är en viktig del av 
kulturarvet. Regeringen föreslår därför en bred 
satsning på kulturfastigheterna som möjliggör 
att Nationalmuseums och Kungliga Operans 
unika huvudbyggnader kan bevaras.  

Goda villkor för det konstnärliga skapandet är 
en av grundförutsättningarna för ett vitalt och 
mångfasetterat kulturliv. För detta behövs 
rättvisa och ändamålsenliga förutsättningar som 

tar hänsyn till kulturskapares speciella arbets-
villkor och livssituation. Målet är att skapa större 
möjligheter för denna grupp att leva på 
inkomsterna av sitt skapande. Regeringen 
fortsätter den påbörjade satsningen att främja 
kulturella och kreativa näringar. Kulturskapare 
har en stor betydelse för de kulturella och 
kreativa näringarnas utveckling. Satsningen kan 
bidra till kunskapsuppbyggnad och en breddad 
arbetsmarknad för kulturskapare. Undervisning 
om entreprenörskap inom ramen för de 
konstnärliga utbildningarna är en betydelsefull 
del av detta. 

I december 2009 beslutade riksdagen, med 
utgångspunkt i den kulturpolitiska propositio-
nen, om en ny modell för fördelning av statliga 
medel till regional och lokal kulturverksamhet 
(prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). En utredning, Kultursamverkans-
utredningen, har i sitt betänkande (SOU 
2010:11) föreslagit att modellen bör genomföras 
successivt fr.o.m. 2011.  

Medier 

Utgångspunkten för regeringens politik inom 
medieområdet är att garantera yttrandefriheten 
och tryckfriheten.  

En mediemarknad med många fria och själv-
ständiga aktörer, tydliga spelregler och sund 
konkurrens ger enligt regeringen goda förutsätt-
ningar för fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer 
och reella möjligheter att granska makthavare. 
Tillgången till medier är nu avsevärt större än 
tidigare, bland annat till följd av internationalise-
ring, avregleringar på marknaden och den 
tekniska utvecklingen. Allt fler medieföretag 
väljer också att använda sig av flera olika tekniska 
plattformar för att föra ut sitt innehåll. 

Både kommersiella och ideella aktörer är 
väsentliga för ett brett medieutbud med olika 
infallsvinklar. Medieområdet behöver samtidigt 
mer än enbart marknadslösningar. Presstödet är 
viktigt för mediemångfalden på framför allt 
regional och lokal nivå. Radio och tv i 
allmänhetens tjänst är betydelsefullt för att ett 
allsidigt medieutbud ska kunna komma alla till 
del. Den särskilda finansieringen genom radio- 
och tv-avgiften ger samtidigt radio och tv i 
allmänhetens tjänst en särskilt gynnad ställning i 
förhållande till övriga aktörer på marknaden.  
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Den tekniska utvecklingen tillsammans med 
det europeiska regelverket och förändringarna på 
mediemarknaden har medfört att lagstiftningen 
på radio- och tv-området har varit i behov av 
modernisering, liberalisering och förenkling. 
Riksdagen har därför, efter förslag från 
regeringen, beslutat om en ny radio- och tv-lag 
(2010:696). De nya reglerna förbättrar spel-
reglerna för framför allt de kommersiella 
aktörerna vilket ger ökade förutsättningar för en 
livskraftig radio- och tv-bransch. Regeringen 
avser att ta initiativ till en fortsatt översyn av 
lagstiftningen för att skapa än bättre förutsätt-
ningar för de kommersiella aktörerna att verka 
på marknaden.  

Det nya medielandskapets ökade möjligheter 
till delaktighet förutsätter medvetna och kunniga 
medborgare som själva kan bedöma tillgänglig 
information. Regeringen arbetar aktivt med 
insatser till olika målgrupper – framför allt barn 
och unga – och främjande av självreglering hos 
marknadens aktörer.  

Trossamfund 

Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra 
till större kunskap, förståelse och respekt för 
olika trosriktningar. Detta är av stor samhällelig 
betydelse, inte minst i socialt arbete och i 
integrationsprocessen. Ett annat område där det 
under senare år blivit allt tydligare att 
trossamfunden spelar en betydelsefull roll är 
inom krisberedskapssammanhang. Kyrkor och 
andra religiösa mötesplatser är ofta självklara 
platser för människor i behov av tröst och stöd i 
svåra situationer. Från och med 2008 är 
uppgiften att hantera frågor om trossamfundens 
roll i krisberedskapssammanhang inskriven i 
instruktionen för Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund (SST).  

Det övergripande syftet med statens stöd till 
trossamfund är att skapa förutsättningar för 
trossamfunden att bedriva långsiktig religiös 
verksamhet i form av gudstjänst, själavård, 
undervisning och social omsorg m.m. Genom 
samverkan mellan SST och trossamfunden 
behandlas angelägna frågeställningar kring bl.a. 
värderingar, respekt och tolerans.  

Trossamfunden erbjuder en möjlighet för 
människor att ge uttryck för andliga och 
existentiella behov och frågeställningar. Den 
religiösa mångfalden i samhället, liksom 

engagemanget för etiska, existentiella och 
religiösa frågor, medför förväntningar på insatser 
från trossamfunden, både från enskilda och från 
samhället. Kontakter och samverkan mellan 
olika trossamfund, liksom trossamfundens egen 
medverkan inom olika samhällsområden, är 
värdefull. Regeringen har fortlöpande dialog med 
trossamfunden genom ett särskilt råd, 
Regeringens råd för kontakt med tros-
samfunden, som består av representanter från 
staten och samfunden.  

Ungdomspolitik 

Hösten 2009 lämnade regeringen till riksdagen 
en skrivelse med en strategi för ungdoms-
politiken (skr. 2009/10:184, bet. 2009/10:KrU6, 
rskr. 2009/10:184). I strategin redogörs för 
inriktningen av det framtida ungdomspolitiska 
arbetet samt för aktuella utmaningar. Som ett led 
i att möta dessa utmaningar presenteras i 
strategin även ett handlingsprogram som består 
av 45 insatser. Dessa syftar till att stärka 
ungdomars egenmakt genom utbildning, att 
underlätta ungdomars etablering på arbets-
marknaden, att främja ungdomars hälsa och att 
motverka utsatthet, att öka ungdomars 
delaktighet och att förbättra förutsättningarna 
för ungdomars kultur- och fritidsaktiviteter.  

Bland de insatser som genomförs är den 
pågående reformeringen av det svenska 
utbildningssystemet av stor betydelse, liksom de 
insatser som görs inom arbetsmarknads-
politiken. Vidare genomförs insatser för att 
motverka utsatthet bland ungdomar, bl.a. i syfte 
att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 
samt ungas utsatthet för påtvingade äktenskap. 
Regeringen avser också att lyfta fram ungas 
situation i arbetet mot mäns våld mot kvinnor 
och i arbetet mot prostitution och människo-
handel för sexuella ändamål. Mot bakgrund av 
Ungdomsstyrelsens rapport om hälsosituationen 
för homo- och bisexuella ungdomar samt unga 
transpersoner har regeringen tagit initiativ till 
insatser som riktas till dem som möter unga i sin 
yrkesroll i syfte att öka kompetensen i dessa 
frågor.  

Ett nytt bidragssystem kommer att införas för 
det statliga bidraget till ungdoms-
organisationerna och för föreningslivets lokala 
barn- och ungdomsverksamhet. Det nya regel-
systemet ska göra det möjligt för fler 
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organisationer att söka och få bidrag och ska 
vara tydligt och lättöverskådligt. Från 2011 
ersätts de medel som tidigare tillförts av AB 
Svenska Spel för föreningslivets lokala barn- och 
ungdomsverksamhet av ett utökat anslag för 
statsbidraget till ungdomsorganisationerna om 
165 miljoner kronor. Denna förändring innebär 
stabilare planeringsförutsättningar för ungdoms-
organisationerna.  

Det är viktigt att finna former för att 
stimulera ungdomar som tidigare inte varit 
aktiva i föreningslivet till engagemang. 
Regeringen har därför initierat en försöks-
verksamhet med särskilt stöd till ungdoms-
organisationer som vill arbeta med uppsökande 
verksamhet för att nå unga i utanförskaps-
områden. Regeringen avser att förlänga 
satsningen till att omfatta även 2011 och 2012. 

Under 2010 och 2011 inleds genomförandet 
av målen i det nya ramverket för det 
ungdomspolitiska samarbetet i EU. Prioriterade 
områden är ungdomars etablering på arbets-
marknaden och ungdomars delaktighet i 
samhället.  

Ungdomspolitikens inriktning behandlas mer 
utförligt i avsnitt 15.6 Politikens inriktning. 

Politik för det civila samhället 

Genom riksdagens beslut om propositionen En 
politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, 
bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195) fastställ-
des den nya inriktningen av politiken för det 
civila samhället. 

Regeringen verkar för att tydliggöra och lyfta 
fram generella frågor om det civila samhället 
utifrån de olika områden där det civila samhällets 
organisationer verkar. Regeringen avser också att 
följa upp och utveckla villkoren för det civila 
samhället och dess organisationer vad avser 
dialog och samråd, möjligheter till stöd genom 
tydliga och stabila bidragssystem samt möjlig-
heter till självfinansiering. Viktiga utgångs-
punkter är att förändringar ska utformas i dialog 
med de berörda inom föreningslivet samt att den 
administrativa bördan på ideellt arbete bör vara 
så liten som möjligt. 

Regeringen har för avsikt att fortsätta att 
utveckla dialogen och samverkan med det civila 
samhällets organisationer. Det partsgemen-
samma forum som har inrättats kommer att 

möjliggöra kontinuerlig dialog om generella 
frågor om det civila samhället.  

Regeringen kommer även att verka för att 
överenskommelserna mellan regeringen, idé-
burna organisationer och Sveriges Kommuner 
och Landsting följs upp och utvecklas. Det 
faktum att dialogprocesserna med dessa parter 
har kunnat genomföras och lett fram till 
överenskommelser visar på en gemensam vilja till 
samverkan kring frågor om välfärdens utveck-
ling. Regeringen kommer därför att under 
hösten 2010 bjuda in det civila samhällets 
organisationer till ännu en dialog, som kommer 
att handla om vilken roll organisationerna kan 
spela för att bidra till att stärka respekten för de 
mänskliga rättigheterna i Sverige. Vidare fort-
sätter den dialog på kulturområdet som inletts 
under 2010 mellan regeringen, organisationer 
inom det civila samhället, Statens kulturråd och 
kommuner och landsting. 

Den pilotverksamhet som under 2010 
genomförs i Regeringskansliet (Integrations- 
och jämställdhetsdepartementet) för utökat 
samråd med det civila samhällets organisationer 
som ett komplement till remissförfarandet 
kommer att utvärderas under 2011. Regeringen 
kommer därefter att överväga om sådant utökat 
samråd kan spridas till fler beslutsprocesser i 
Regeringskansliet. 

Regeringen avser att under 2011 fortsätta 
verka för att möjligheter till engagemang i det 
civila samhället aktivt ska erbjudas dem som 
själva inte har sökt sig till sådan verksamhet. Det 
är angeläget att människor som har begränsade 
nätverk eller som befinner sig i utanförskap 
erbjuds möjligheter till kontakter och 
verksamhet som kan öka deras delaktighet i 
samhällslivet. Bidragssystemen för statligt stöd 
till det civila samhällets organisationer kommer 
successivt att ses över för att villkoren för 
organisationsbidrag på olika verksamhets-
områden ska kunna bli mer enhetliga och för att 
bidragssystemens stabilitet ska öka, främst 
genom att fler bidrag grundas på förordningar. 
Den andel av det totala statliga stödet till 
organisationslivet som utgörs av organisations-
bidrag och andra generella stödformer bör inte 
minska i förhållande till mer styrda och kort-
siktiga bidrag. 

Stödet till allmänna samlingslokaler är fortsatt 
viktigt för att bidra till en demokratisk 
infrastruktur i form av samlingslokaler som är 
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tillgängliga för föreningslivet i alla delar av 
landet.  

Det tioåriga forskningsprogram om det civila 
samhället som har beslutats är en angelägen och 
långsiktig satsning med syfte att utveckla, 
fördjupa och sprida kunskapen om det civila 
samhällets roll, sammansättning, verksamhet och 
utveckling. I denna kunskapssatsning ingår även 
att samla in och redovisa statistik om det civila 
samhället och dess organisationer.  

Europeiska unionens råd har fattat beslut om 
att 2011 ska vara Europeiska året för frivillig-
arbete för främjande av aktivt medborgarskap. 
Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att planera, 
förbereda och samordna temaårets genom-
förande i Sverige (IJ2010/433/UF).  

Inriktningen på politiken för det civila 
samhället behandlas mer utförligt i avsnitt 16.4.3 
Politikens inriktning. 

Idrott 
Den nationella idrottspolitiken syftar till en god 
folkhälsa genom att uppmuntra och ge möjlighet 
till motion och idrott. Politiken bygger på en fri 
och självständig idrottsrörelse grundad på ideellt 
engagemang och en bred verksamhet. I detta in-
går att främja barn- och ungdomsidrotten, värna 
om god etik, ge lika förutsättningar för flickor 
och pojkar, kvinnor och män, att arbeta aktivt 
för integration samt att värna om demokratisk 
utveckling och delaktighet. Idrotten innebär 
även underhållning och glädje för många männi-
skor. Regeringen stödjer idrottens barn- och 
ungdomsverksamhet och värnar idrottens själv-
ständighet. Regeringen stödjer även arbetet mot 
dopning och verksamhet som stärker idrotts-
utövares internationella konkurrenskraft. Idrot-
ten tar ett betydande ansvar för användning och 
prioritering av det stöd som kommer från staten 
vilket innebär att den statliga styrningen av 
stödet till idrotten har kunnat minskas. Från och 
med 2011 får svensk idrott sitt statliga stöd över 
statsbudgeten och är inte längre beroende av 
storleken på överskottet från AB Svenska Spel.  

3.2.2 Prioriteringar avseende kultur, 
medier och idrott  

Barn och unga 

Kulturpolitiken bör ge förutsättningar för att 
barn och unga i hela landet har tillgång till ett 

kulturutbud och kulturella aktiviteter som 
präglas av mångfald och hög kvalitet. 

En utbyggnad av Skapande skola 
Hela 97 procent av landets kommuner och en 
tredjedel av friskolorna har någon gång under 
2008–2010 ansökt om medel inom ramen för 
satsningen Skapande skola. Statens kulturråds 
uppföljning av det första årets bidragsgivning 
visar att drygt 165 000 elever har fått ta del av 
kulturella upplevelser och själva fått pröva 
estetiska uttrycksformer. Insatserna uppvisar en 
stor bredd där dansen intar en särställning. Cirka 
1 000 olika kulturaktörer har arbetat inom 
Skapande skola under 2008 och 2009. Skolorna 
har använt sig av såväl enskilda konstnärligt 
verksamma personer som institutioner och fria 
grupper.  

Merparten av elever och skolpersonal anser att 
arbetet med Skapande skola har varit mycket 
positivt, enligt skolhuvudmännens redovisningar 
till Statens kulturråd. Satsningen har inspirerat 
eleverna till eget skapande och egna 
kulturupplevelser i skolan och på fritiden. 
Skapande skola har enligt flertalet skolhuvudmän 
påverkat lärandeprocesser och kunskaps-
inhämtning positivt. För 2010 fördelades medel 
till 370 skolhuvudmän. De sökande som har 
bedrivit Skapande skola-verksamhet i ett eller två 
år har ofta höjt sin ambitionsnivå då de hittat 
former för samverkan, främst på lokal men även 
på regional nivå.  

Regeringen föreslår att Skapande skola-
satsningen byggs ut fr.o.m. 2011 till att även 
omfatta årskurserna 1–3. Anslaget till Skapande 
skola föreslås tillföras ytterligare medel och 
därmed uppgå till totalt 150 miljoner kronor 
riktat till årskurserna 1–9.  

Statens medieråd bildas 
Medier har stor genomslagskraft, vilket är 
särskilt viktigt att uppmärksamma när det gäller 
barn och unga. Medier blir en allt större del av 
barns och ungas vardag. Barn och unga är inte 
enbart mediekonsumenter, utan ofta även 
aktörer och medskapare, t.ex. i datorspel och 
sociala medier på Internet. Det är angeläget att 
stärka barn och unga i denna roll. Det kan ske 
bl.a. genom att bidra till att öka medvetenheten 
hos barn och unga som medieanvändare. 

I enlighet med vad som anförs i regeringens 
proposition Filmcensuren för vuxna avskaffas – 
skyddet för barn och unga mot skadlig 
mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228) avser 
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regeringen att inrätta en ny myndighet, Statens 
medieråd, som ska inleda sin verksamhet den 1 
januari 2011. Detta innebär att den verksamhet 
som i dag utförs av Medierådet, som är en 
kommitté under Kulturdepartementet, överförs 
till den nya myndigheten och att kommittén 
upphör. Regeringen föreslår i nämnda 
proposition att Statens biografbyrå avvecklas 
och att den del av dess verksamhet som avser 
åldersgränser för film övertas av den nya 
myndigheten.  

Kulturfastigheter 

Hyressättningen inom kulturområdet 
Kostnadsbaserade hyror tillämpas för ett antal 
äldre byggnader på kulturområdet som i hög 
grad formats för sitt ändamål och kommit att bli 
symboler för respektive kulturinstitutions 
verksamhet. Denna hyresprincip gäller för 
huvudbyggnaderna för Operan, Dramaten, 
Historiska museet, Nationalmuseum samt 
Naturhistoriska riksmuseet. Statens fastighets-
verk (SFV) är hyresvärd för fastigheterna.  

Samtliga byggnader med kostnadsbaserad 
hyra är statliga byggnadsminnen, vilket ställer 
stora krav på att underhållet hålls på en hög 
antikvarisk nivå. Trots detta har underhållet av 
byggnaderna under en lång följd av år varit 
eftersatt.  

I ovan nämnda kulturfastigheter bedrivs i dag 
omfattande publik verksamhet som ställer höga 
krav på arbetsmiljö, tillgänglighet, säkerhet m.m. 
Sammantaget har det medfört att det finns en 
kombination av fastighetsmässiga – inklusive 
antikvariska – och verksamhetsmässiga skäl för 
att nu vidta omfattande åtgärder i 
huvudbyggnaderna för framför allt National-
museum men även för Operan.  

Riksdagen har som sin mening givit tillkänna 
(bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140) att 
regeringen bör  

- dels överväga de särskilda problem som 
systemet med ändamålsfastigheter och 
kostnadshyra har lett till inom kultur-
området samt belysa vilken effekt som 
antikvariska merkostnader har på 
lokalkostnaderna, 

- dels vidta åtgärder för att säkerställa att 
underhållet hålls på en väl avvägd nivå samt 
att kulturinstitutionerna ges incitament att 

fortsätta arbetet med att förbättra tillgäng-
lighet och långsiktig hållbar utveckling, 

- dels uppmärksamma den fortsatta utveck-
lingen av Statens fastighetsverks administ-
rationskostnader samt förtydliga och utöka 
Ekonomistyrningsverkets stöd till myndig-
heter i lokalförsörjningsfrågor. 

 
Regeringen har för avsikt att ge utredningen om 
en översyn av statens fastighetsförvaltning (dir. 
2009:45) ett tilläggsdirektiv med innebörden att 
se över nuvarande hyressättningsmodell för de 
fem kulturinstitutioner som berörs av riksdagens 
tillkännagivande. Vidare ingår i uppdraget att 
utreda underhållsnivån och effekten av de 
antikvariska insatserna. Regeringen följer också 
utvecklingen av SFV:s administrativa kostnader 
och kommer att se över det stöd som Ekonomi-
styrningsverket ger myndigheter i lokalförsörj-
ningsfrågor. Ekonomistyrningsverkets stöd i 
lokalförsörjningsfrågor har sedan 2009 utökats 
och tydliggjorts. 

Renovering av Nationalmuseum  
Staten har ett ansvar för bevarandet och under-
hållet av de byggnader som är viktiga delar av det 
svenska kulturarvet. En av dessa är det bygg-
nadsminnesförklarade Nationalmuseum. SFV, 
som förvaltar museibyggnaden, har 2009 redovi-
sat en förstudie om renovering och ombyggnad 
av Nationalmuseum. Den visade bl.a. att ett antal 
större åtgärder och insatser är oundgängliga om 
verksamhet ska kunna bedrivas i fortsättningen 
och byggnaden ska kunna bevaras. Efter kom-
pletteringar och fortsatt dialog har National-
museum med stöd av SFV tagit fram ett 
reviderat förslag till renovering med en planerad 
start 2013. Förslaget redovisas i myndighetens 
budgetunderlag för 2011−2013 (dnr 
Ku2010/444/KV). Enligt Nationalmuseum och 
SFV bedöms renoveringen av huvudbyggnaden 
ta drygt 2,5 år. För att arbetet ska kunna 
påbörjas 2013 har regeringen beslutat ge SFV 
medgivande att inleda en programskrivning för 
projektet. Förslaget, som ska analyseras närmare 
i programarbetet, innebär bl.a. att en 
transitbyggnad uppförs dit olika verksamheter 
evakueras under ombyggnaden.  

En förutsättning för renoveringen är att 
museets verksamhet kommer att bedrivas 
långsiktigt i byggnaden, dvs. att byggnaden 
fortsätter vara en ändamålsfastighet. Museet 
planerar en rad samverkansprojekt som innebär 
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att samlingarna kan visas under renoverings-
perioden. Renoveringen innebär bl.a. temporärt 
ökade kostnader för Nationalmuseum avseende 
hyra för transitbyggnad, evakuering av 
samlingarna och vård av samlingarna m.m. SFV 
bedömer att akut underhåll av fastigheten kan 
komma att behövas fram till evakuering och 
renovering om verksamhet ska kunna bedrivas i 
byggnaden.  

Regeringen beräknar att Nationalmuseum 
tillförs 7,3 miljoner kronor 2011 för kostnader i 
samband med renovering och underhåll av 
fastigheten. För 2012 tillförs 23 miljoner kronor 
och fr.o.m. 2013 tillförs 33 miljoner kronor 
årligen.  

Kungliga Operan  
Kungliga Operan har ett brett uppdrag i egen-
skap av nationalscen. Operan ska ansvara för 
såväl kulturarvet som det nyskapande inom 
operans och balettens område. En viktig fråga är 
vad nationalscenen ska inrymma i framtiden och 
hur operakonsten ska ges möjligheter att ut-
vecklas konstnärligt och publikt. Med dessa ut-
gångspunkter arrangerade Kulturdepartementet 
under 2008 och 2009 seminarier om opera-
konsten. Av seminariediskussionerna framgick 
bl.a. att Sverige har stora möjligheter att utveckla 
och förnya operakonsten genom de samlade 
resurser som finns nationellt, regionalt och 
lokalt om det sker en bättre samverkan mellan 
institutionerna. Förutsättningarna är också goda 
för att förbättra utbudet av och tillgången till 
opera- och balettföreställningar i stora delar av 
landet. I samarbete med övriga opera- och 
balettinstitutioner har Kungliga Operan därför 
fått i uppdrag att föreslå nya former för 
samverkan. Samtidigt ska Operan pröva det 
nuvarande uppdraget för nationalscenen. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2011. 
Regeringen har även beviljat ett särskilt bidrag 
om 700 000 kronor för genomförandet av en 
produktionsstyrd organisation på Kungliga 
Operan. 

Operahuset är i stort behov av renoveringar. 
Den publika verksamheten ställer samtidigt höga 
krav på arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet. 
Regeringen beräknar därför att Operan tillförs 5 
miljoner kronor för 2011 för att finansiera vissa 
ökade kostnader till följd av underhålls- och 
investeringsåtgärder i byggnaden. Från och med 
2012 beräknar regeringen att anslaget ökar med 2 
miljoner kronor. 

Naturhistoriska riksmuseet 
På Naturhistoriska riksmuseet (NRM) medför 
avsaknaden av ändamålsenliga lokaler för vård 
och säker förvaring av samlingarna bl.a. dålig 
arbetsmiljö. Det gäller särskilt för den personal 
som arbetar med samlingarna. Mot denna 
bakgrund tillfördes NRM 2,5 miljoner kronor 
fr.o.m. 2010.  

I enlighet med beräkningarna i tidigare 
budgetproposition beräknar regeringen att 
tillföra NRM ytterligare 1 miljon kronor fr.o.m. 
2011.  

Kulturarv för framtiden 

Kulturpolitiken bör främja ett levande kulturarv 
som är angeläget för medborgarna i dag och 
bevaras för kommande generationer.  

Det immateriella kulturarvet 
Institutet för språk och folkminnen har på 
regeringens uppdrag gjort en genomgång av de 
konsekvenser som en implementering av 
Unescos konvention om skydd av det 
immateriella kulturarvet skulle få. Uppdraget har 
genomförts tillsammans med Riksarkivet, 
Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, 
Nämnden för hemslöjdsfrågor och Stiftelsen 
Nordiska museet. I uppdraget har också ingått 
en översyn av ansvarsfördelningen mellan 
myndigheter när det gäller frågor om det 
immateriella kulturarvet. Uppdraget, som 
redovisades i december 2009, har nyligen 
remissbehandlats. 

Konventionen om skydd av det immateriella 
kulturarvet som antogs av Unescos 
generalkonferens 2003 och trädde i kraft 2006 
omfattar bland annat muntliga traditioner, 
sociala sedvänjor och traditionell hantverks-
skicklighet. En svensk ratificering av 
konventionen planeras och kan bl.a. ses som ett 
led i en vidgad helhetssyn på kulturarvet med 
dess materiella och immateriella värden. I 
anslutning till ratificeringen beräknar regeringen 
att Institutet för språk och folkminnen tillförs 
1,5 miljoner kronor per år under 2011−2013 till 
särskilda projektinsatser och åtgärder för att 
stärka insatserna gällande det immateriella 
kulturarvet. 

Statens historiska museer 
Statens historiska museer har en viktig uppgift 
när det gäller att säkerställa att det tillvaratagna 
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arkeologiska kulturarvet bevaras. Uppdrags-
arkeologins volymökningar har fått betydande 
konsekvenser och museet har tagit fram ett 
åtgärdsprogram för att uppnå högre effektivitet i 
lokalutnyttjandet genom att bygga om 
magasinen. Detta kräver investeringar som i dag 
inte ryms inom befintlig budget. 

För att kunna hantera det ökade inflödet av 
nytt arkeologiskt fyndmaterial beräknar 
regeringen tillföra Statens historiska museer 1 
miljon kronor fr.o.m. 2011. 

Flygvapenmuseum 
En utbyggnad av Flygvapenmuseum, som är en 
del av Statens försvarshistoriska museer, har varit 
nödvändig för att kunna visa den DC-3:a som 
sköts ned av sovjetiskt jaktflyg 1952. Utbygg-
naden har skett successivt och regeringen har 
sammanlagt tillfört 8 miljoner kronor för ut-
ställningen av DC-3:an under åren 2007−2009. 
Under åren 2010−2012 överförs 3 miljoner 
kronor per år från utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap för ombyggnaden och 
utställningen om det kalla kriget. 

För att säkerställa driften av det nya Flyg-
vapenmuseet beräknar regeringen att tillföra 
Statens försvarshistoriska museer 1 miljon 
kronor fr.o.m. 2011. 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med 
Stiftelsen Hallwylska museet  
Myndigheten har påbörjat en nödvändig inve-
stering i utökade och förbättrade magasins-
lokaler för de värdefulla samlingarna. Samtidigt 
har hyreskostnaderna för fastigheten som 
rymmer Hallwylska museet ökat.  

Regeringen beräknar mot denna bakgrund att 
Livrustkammaren och Skoklosters slott med 
Stiftelsen Hallwylska museet tillförs 1 miljon 
kronor fr.o.m. 2011. 

Forum för levande historia 
Forum för levande historia bildades 2003. 
Myndigheten har till uppgift att vara ett natio-
nellt forum som ska främja arbete med demo-
krati, tolerans och mänskliga rättigheter med 
utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har till 
särskild uppgift att informera om Förintelsen 
och om kommunismens brott mot mänsklighe-
ten. Någon samlad uppföljning och utvärdering 
av verksamheten och dess förutsättningar har 
inte gjorts sedan tillkomsten av myndigheten. 
Regeringen avser därför att göra en uppföljning 
och utvärdering av Forum för levande historia.  

Vidare avser regeringen att ge Forum för 
levande historia i uppdrag att utifrån bl.a. betän-
kandet Romers rätt − en strategi för romer i 
Sverige (SOU 2010:55) utreda hur romernas 
kultur och språk kan få en starkare ställning än i 
dag. 

Kulturmöten och mänskliga rättigheter 
Regeringen har i de kulturpolitiska målen och i 
propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) 
betonat kulturens stora betydelse för arbetet 
med att främja interkulturellt utbyte. En rad 
uppdrag till olika institutioner har också getts 
inom detta område under de senaste åren. 
Genom myndigheternas instruktioner har 
regeringen dessutom gett kulturmyndigheterna i 
uppdrag att integrera bl.a. interkulturellt utbyte 
och samarbete i sin verksamhet. 

Det är nu angeläget att göra ytterligare insat-
ser för att öka förståelsen för värdet av ett öppet 
och demokratiskt samhälle som präglas av kultu-
rell mångfald. Statens museer för världskultur är 
− i likhet med Forum för levande historia − en 
viktig resurs för arbetet med att främja 
interkulturellt utbyte, demokrati och mänskliga 
rättigheter i samhället. Regeringen avser därför 
att ytterligare förtydliga Statens museer för 
världskulturs uppdrag och roll i detta avseende. 

Hus med historia 
Regeringen har särskilt uppmärksammat det 
betydelsefulla arbete som ideella krafter bidrar 
med inom kulturområdet. Satsningen på Hus 
med historia belyser det viktiga arbete som 
hembygdsrörelsens medlemmar gör för ett 
levande kulturarv som bevaras, används och 
utvecklas.  

Hus med historia ger möjlighet till nya 
arbeten och fortbildning för hantverkare och 
byggnadsvårdare, samtidigt som byggnader som 
förvaltas av hembygdsföreningar och som 
representerar lokal byggnadskultur vårdas och 
därmed kan bevaras för framtiden. Insatserna ska 
skapa förutsättningar för utveckling av besöks-
näringen och ge fler människor tillgång till 
viktiga delar av kulturarvet. Den historia som 
husen bär på kan vara en nyckel för att förstå 
historiska sammanhang och ge perspektiv på 
tillvaron, inte minst gäller det för barn och unga.  

Hus med historia samordnas nationellt av 
Sveriges hembygdsförbund och avses ge effekter 
över hela landet. Regeringen har för åren 2010 
och 2011 beräknat 15 miljoner kronor per år 
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inom ramen för anslaget till kulturmiljövård för 
detta ändamål.  

Det kyrkliga kulturarvet 
Den kyrkoantikvariska ersättningen har haft stor 
betydelse för bevarandet av det kyrkliga kultur-
arvet. För att säkerställa det långsiktiga bevaran-
det av de kyrkliga kulturminnena har regeringen 
fastslagit att ersättningen fr.o.m. 2010 ska vara 
460 miljoner kronor per år. Detta belopp ska 
utgå t.o.m. 2014. Härigenom ges Svenska kyrkan 
goda och stabila planeringsförutsättningar för ett 
långsiktigt bevarande av de kyrkliga kultur-
minnena.  

Ökad konkurrens inom det uppdragsarkeologiska 
området 
Regeringens utgångspunkt är att det ska finnas 
effektiv konkurrens och en mångfald av aktörer 
på det uppdragsarkeologiska området. Därför 
pågår ett arbete inom Regeringskansliet med att 
se över förutsättningarna för att öka konkurren-
sen, bl.a. genom att göra lagen om offentlig upp-
handling tillämplig. Inom ramen för detta arbete 
bereds fortsatt frågan om att skilja Riks-
antikvarieämbetets avdelning för arkeologiska 
undersökningar från myndigheten. Regeringen 
avser att återkomma till riksdagen i frågan under 
2011.  

Unidroit-konventionen om kulturföremål som 
stulits eller förts ut olagligt 
Kulturföremålsutredningen har i sitt betänkande 
Sveriges tillträde till 1995 års Unidroit-
konvention om stulna eller olagligt utförda 
kulturföremål (SOU 2005:3) lämnat förslag till 
författningsändringar med syfte att Sverige ska 
kunna ansluta sig till Unidroitkonventionen. I 
promemorian Nya kapitel i kulturminneslagen 
(Ds 2010:28) har frågan om vilka författnings-
ändringar som krävs och är lämpliga för ett 
svenskt tillträde till konventionen ytterligare 
utretts. I promemorian, som har remitterats, 
föreslås bl.a. som huvudregel att kulturföremål 
som förts ut olagligt från en stat ska lämnas 
tillbaka till densamma på begäran.  

Översyn av lagstiftningen på kulturmiljöområdet 
Kulturarvet och kulturmiljön skyddas av ett 
flertal olika lagar och föreskrifter, bl.a. lagen om 
kulturminnen och miljöbalken. Kulturmiljön är 
ett resultat av mänskligt ägande och brukande av 
fastigheter, odlingslandskap, miljöer och kultur-
föremål. För att bevara kulturmiljöernas värden 

är det viktigt att miljöerna används och hålls 
levande. Regeringen anser att möjligheterna att 
leva i, bruka och utveckla kulturskyddade 
fastigheter och miljöer behöver öka och kommer 
därför att initiera en översyn av regelverket på 
kulturmiljöområdet. 

Estoniasamlingen 
Ansvaret för Estoniasamlingen, som är en 
databas med den information om Estonia-
katastrofen som finns tillgänglig i Sverige, 
kommer under 2011 att överföras från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
till Riksarkivet. Finansiering sker genom att 
medel från den s.k. övertäckningsfonden betalas 
in på inkomsttitel till statsbudgeten. För år 2011 
föreslås en höjning av Riksarkivets anslag med 
960 000 kronor. Från och med 2012 beräknas 
höjningen till 400 000 kronor, jämfört med 2010 
års anslag. Efter 2016 ska en förnyad bedömning 
göras av Riksarkivets kostnader för att förvalta 
Estoniasamlingen, som därefter ska finansieras 
av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap.  

Förbättrade villkor för den nyskapande kulturen 

Kulturpolitiken bör bidra till att det finns 
ekonomiska, administrativa och andra grund-
läggande förutsättningar för skapande verksam-
het, inte minst för förnyelse och utveckling. För 
att möjliggöra detta krävs bl.a. goda villkor för 
de professionella kulturskaparna. 

Tjänstepensioner vid vissa statsunderstödda teater-, 
dans- och musikinstitutioner 
En särskild utredare har på regeringens uppdrag 
genomfört en översyn av regleringen av tjänste-
pensioneringen för de anställda vid vissa stats-
understödda teater-, dans- och musikinstitutio-
ner. Totalt berörs cirka 5 700 anställda inom 63 
scenkonstinstitutioner, varav ungefär 2 500 är 
dansare, sångare, skådespelare, musiker och 
andra scenkonstnärer.  

Betänkandet Nytt pensionssystem för den 
statsunderstödda scenkonsten (SOU 2009:50) 
har remissbehandlats. I betänkandet lämnas för-
slag om att arbetsmarknadens parter bör ansvara 
för scenkonstnärernas pensionsvillkor, i likhet 
med vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt. 
Statens huvudsakliga ansvar föreslås fortsätt-
ningsvis ha sin utgångspunkt i att stödja scen-
konstnärernas eventuella omställningsbehov.  
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Riksdagen har som sin mening givit till känna 
att regeringen bör vidta åtgärder vad gäller 
pensionsvillkoren inom scenkonsten (bet. 
2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).  

Frågan om pensionsvillkoren inom scen-
konstområdet bereds inom Regeringskansliet. 
Regeringen avser att återkomma i frågan. 

Ett samlat ansvar för form och design 
Form och design som kulturella uttryck har 
kommit att få en allt större plats i vår samtid. 
Den konstnärliga utvecklingen är stark och 
Sverige har haft stora framgångar sett ur ett 
internationellt perspektiv. Formområdet som 
helhet är också centralt när frågor om 
konsumtion och det hållbara samhället 
diskuteras. Få andra områden speglar på samma 
sätt vår moderna historia.  

Sedan mer än ett decennium har ett museum 
med särskild inriktning på form- och 
designområdet diskuterats i olika utredningar 
och rapporter. Steg har också tagits mot att 
etablera en mötesplats för form och design. 
Arkitekturmuseet fick 2009 ett utvidgat uppdrag 
som innefattar formens och designens roll i 
samhället. Från och med 2010 har Arkitektur-
museet rollen som mötesplats för form och 
design, ett uppdrag som tidigare låg hos 
Föreningen Svensk Form.  

Regeringen anser att nästa steg bör tas genom 
att ansvarsfördelningen på nationell nivå för 
samlingarna av design och konsthantverk ses 
över. Ett samlat ansvar för att ställa ut och 
förmedla kunskap om form och design har länge 
efterfrågats. Ett tydliggörande av det statliga 
uppdraget skulle bidra till att ge området en mer 
framträdande plats i samtidskulturen.  

Mot denna bakgrund avser regeringen att till-
sätta en utredning med uppdrag att föreslå hur 
en tydligt profilerad utställningsverksamhet kan 
skapas med utgångspunkt i nuvarande verksam-
het vid Arkitekturmuseet, Moderna museet och 
Nationalmuseum samt eventuellt andra berörda 
institutioner. Utredningen ska beakta form-
områdets nära kopplingar till både arkitektur och 
samtidskonst. I det sammanhanget bör bl.a. 
Moderna museets framgångsrika publikarbete 
och museets position som ledande institution 
och plattform i det samtida konstlivet 
uppmärksammas. Vidare är det angeläget att 
förutsättningarna för samarbete med det privata 
näringslivet och högskolesektorn blir belyst.  

Litteraturens villkor  
En viktig prioritering på kulturområdet under 
den förra mandatperioden har varit att öka 
läsandet. De läsfrämjande insatser som stöds av 
Statens kulturråd har fått ökade resurser. 
Regeringen har också satsat på kunskaps-
reformen läsa-skriva-räkna inom ramen för 
skolväsendet. 

Samtidigt som läsandet totalt sett fortsätter 
att vara starkt är det viktigt att uppmärksamma 
att det finns fortsatt tydliga sociala skillnader vad 
gäller läsvanor och att spridningen av den 
smalare litteraturen kan förbättras. 

Ett minskat läsande i vissa grupper är 
problematisk ur flera aspekter. Litteraturen 
tillhandahåller ett språk för att uttrycka 
mänskliga erfarenheter och värderingar som är 
betydelsefullt både för den enskilde och för 
samhället i stort. En vana vid att läsa och förstå 
längre sammanhängande texter av litterär eller 
resonerande art är en väsentlig förutsättning för 
att som medborgare fullt ut kunna delta i det 
offentliga samtalet. Att synligheten för viss typ 
av litteratur blir mindre, t.ex. när sortimentet i 
den traditionella bokhandeln blir smalare, gör 
det svårare för den som inte är specialintresserad 
att upptäcka nya författare och alternativa genrer 
även om en stor del av utbudet finns att tillgå via 
Internet.  

Regeringen bedömer att 3 miljoner kronor per 
år avsätts under perioden 2012−2014 för insatser 
som syftar till att stärka bokens ställning och 
mångfalden på bokmarknaden, t.ex. vad gäller 
kvalitetslitteratur i översättning från andra språk, 
samt för att stödja insatser för fristadsförfattare. 

Regeringen avser mot denna bakgrund att 
tillsätta en litteraturutredning bl.a. för att 
kartlägga villkoren för kvalitetslitteraturen och 
hur den når ut till publiken samt för att se över 
hur de läsfrämjande insatserna kan utvecklas.  

Fristadsförfattare 
Enligt de nationella kulturpolitiska mål som 
riksdagen beslutat ska kulturen vara en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. För konstnärer i 
länder som saknar demokratiska institutioner är 
den yttrandefrihet som är grundlagsskyddad i 
Sverige ett avlägset mål. 

Flera svenska kommuner har på ett 
föredömligt sätt erbjudit skydd åt de författare 
som lever i länder där de trakasseras och för sina 
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åsikters skull hotas av repressalier i form av 
fängelse, tortyr och dödsstraff. 

Att stödja det europeiska fristadssystemet för 
förföljda författare och att få fler svenska orter 
att delta i det internationella nätverket av fri-
städer är en prioriterad fråga. De författare som 
kommer till Sverige är också en viktig tillgång 
för svenskt kulturliv.  

Regeringen avser därför att redan 2011 ge 
Statens kulturråd i uppdrag att, i samverkan med 
bl.a. kommuner och landsting, arbeta för att fler 
svenska städer ska bli fristäder för förföljda 
författare samt att verka för fristadsförfattarnas 
möjligheter att bli en del av den litterära 
offentligheten. 

Fortsatta insatser för Ingmar Bergmans 
konstnärliga arv 
I samband med Ingmar Bergmans bortgång 2007 
gjordes en särskild Bergmansatsning för att 
säkerställa att hans konstnärliga arv kan förvaltas 
och ge inspiration till morgondagens publik och 
framtidens utövare inom film- och scenkonst. 
Det innebar att en internationell teaterfestival i 
Ingmar Bergmans namn arrangerades under 
2009, att rättigheter till sådana verk som tidigare 
inte visats för en svensk publik köptes in och att 
digitalisering av Ingmar Bergmans arkiv 
möjliggjordes.  

I juni 2010 beslutade regeringen om fortsatta 
insatser på totalt 2 750 000 kronor, varav 
Kungliga Dramatiska Teatern beviljades 1,5 
miljoner kronor för att genomföra en andra 
Ingmar Bergmanfestival 2012, Stiftelsen Ingmar 
Bergman beviljades 750 000 kronor till stiftelse-
arkivet och Stiftelsen Bergmancenter på Fårö 
beviljades 500 000 kronor för utveckling av 
Bergmancentret.  

Kultur och hälsa 
Forskning har påvisat ett positivt samband 
mellan deltagande i kulturella verksamheter och 
hälsa. De som är kulturellt aktiva och ofta t.ex. 
går på bio, teater och museer har generellt sett en 
bättre hälsa än genomsnittet av befolkningen.  

Inom kommuner, regioner och landsting på-
går ett brett utvecklingsarbete kring hur konst 
och kultur kan komplettera traditionella meto-
der, i synnerhet inom vård och omsorg och inom 
folkhälsoarbetet. Regeringen har under 
2007−2009 avsatt 4 miljarder kronor i stimu-
lansbidrag till kommuner och landsting för att 
höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre 
personer. Ett av de sju prioriterade områdena är 

socialt innehåll. Huvudmännen har bl.a. genom-
fört aktiviteter som innebär att äldre inom 
omsorgen fått möjlighet att måla, skriva och 
sjunga. För 2010 utgår ytterligare drygt 677 
miljoner kronor till bl.a. det sociala innehållet.  

Regeringen har även initierat försöksverksam-
het under benämningen ”kultur på recept”, som 
ett hjälpmedel i arbetet med att förebygga och 
förkorta sjukfrånvaro. Statens kulturråd har fått i 
uppdrag att samla och sprida kunskapen om det 
pågående arbetet inom området kultur och hälsa. 
Regeringen ser positivt på initiativ som ökar 
kunskapen om hur kultur kan komplettera frisk-
vårdsinsatser t.ex. på arbetsplatser. Regeringen 
anser att samverkan mellan kulturpolitiken och 
andra politikområden bör fortsätta i syfte att 
bidra till en positiv utveckling inom bl.a. vård-
sektorn och utbildningssektorn.  

Unga kvinnors filmskapande 
Ett av målen för statens filmstöd är att förbättra 
villkoren för kvinnors filmskapande. Andelen 
kvinnor bland svenska filmskapare har ökat, men 
männens dominans är fortfarande tydlig, bl.a. 
inom regi av lång spelfilm. Det gäller även för 
debuterande unga filmregissörer. Regeringen har 
mot den bakgrunden i juni 2010 beslutat om ett 
bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet på 1,1 
miljoner kronor för stöd till unga kvinnors film-
skapande i s.k. växthusverksamhet under 2010 
och 2011. Vidare beräknar regeringen att tillföra 
ytterligare 0,75 miljoner kronor för ändamålet 
för 2012. 

Biblioteksersättning  
Sedan den 12 september 1985 finns en överens-
kommelse mellan regeringen och Sveriges för-
fattarförbund, Föreningen Svenska Tecknare 
samt Svenska Fotografers förbund om rätt till 
förhandlingar beträffande biblioteksersättning-
ens grundbelopp. Förhandlingar förs årligen 
mellan parterna. Vid förhandlingarna avseende 
2011 års biblioteksersättning har överenskom-
melsens medlingsmöjlighet utnyttjats. Med-
lingsförfarande har därefter initierats. I avvaktan 
på medlingsresultatet kvarstår grundbeloppet för 
hemlån av originalverk tills vidare på 1 krona och 
32 öre. 

Tid för kultur 

I propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3, 
bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) presente-
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rades den framtida inriktningen för kultur-
politiken. I propositionen betonas kulturens 
egenvärde samt kulturens och kreativitetens 
betydelse för andra samhällsområden. Nya mål 
för en nationell kulturpolitik har beslutats. 
Regeringen går nu vidare med de initiativ som 
togs i Tid för kultur. 

Ett ökat regionalt inflytande och ansvar  
En ny modell för fördelning av medel till 
regional kulturverksamhet ska införas, enligt 
riksdagens beslut.  

Samverkansmodellen ger landstingen möjlig-
het att ansvara för fördelning av vissa statliga 
bidrag till regionala och lokala kulturverksam-
heter. En förutsättning är att landstingen tagit 
fram en regional kulturplan. Landstingen ska ta 
fram kulturplanerna, enligt föreskrifter som 
regeringen kommer att meddela, i samverkan 
med länets kommuner och efter samråd med 
länets professionella kulturliv och det civila 
samhället. Denna ska vara ett underlag för 
statens bidragsgivning. Modellen ska bidra till 
ökad uppfyllelse av de nationella kulturpolitiska 
målen samt ge ökade möjligheter till regionala 
prioriteringar och variationer. Samtidigt ska 
staten ha ett fortsatt övergripande strategiskt 
ansvar för den nationella kulturpolitiken. 

Samverkansmodellen avses omfatta de lands-
ting som uppfyller kriterierna i den lag som före-
slås i denna proposition (se avsnitt 2 och avsnitt 
4.6.1). Statens kulturråd har på regeringens upp-
drag inlett dialoger med landstingen i Skåne, 
Västra Götalands, Hallands och Norrbottens län 
samt Gotlands kommun om att ingå i modellen 
fr.o.m. 2011.  

De medel som föreslås ingå i modellen när 
den är fullt utbyggd uppgår till drygt 1,2 
miljarder kronor och omfattar vissa bidrag till 
regionala kulturinstitutioner, bidrag till enskild 
regional arkivverksamhet, konsulentverksamhet 
samt till regionala resurscentrum för film och 
video. Statens kulturråd ansvarar i dag för 
fördelningen av huvuddelen av dessa medel. Ett 
nytt gemensamt anslag föreslås för de medel 
som modellen ska omfatta.  

Landstingen ska fördela medlen till samtliga 
sådana verksamheter som i dag är stöd-
berättigade enligt befintliga bestämmelser, dvs. 
till professionell teater-, dans- och musik-
verksamhet, museiverksamhet, biblioteks-
verksamhet, konst- och kulturfrämjande verk-
samhet, regional enskild arkivverksamhet, 

filmkulturell verksamhet samt främjande av 
hemslöjd. Bidragen kan även omfatta andra 
mottagare än institutioner med landsting eller 
kommun som huvudman. Inom ramen för sam-
verkansmodellen kommer Statens kulturråd att 
kunna lämna stöd till tidsbegränsade strategiska 
utvecklingsinsatser av nationellt intresse.  

Statens kulturråd ska ansvara för den länsvisa 
statliga bidragsfördelningen och dialogen med 
landstingen. För dessa uppgifter bör Statens 
kulturråd ha en god och nära samverkan med 
berörda statliga aktörer. Ett samverkansråd avses 
därför inrättas inom Statens kulturråd. Rådet bör 
bestå av representanter för statliga aktörer vars 
verksamhet berörs av den nya modellen.  

Landstingen ska, enligt föreskrifter som 
regeringen kommer att meddela, följa upp de 
statliga medlens användning och redovisa detta 
till Statens kulturråd. Statens kulturråd ska dess-
utom genomföra en övergripande nationell 
uppföljning av samverkansmodellen och 
medlens användning. 

Den kulturpolitiska analysmyndighet som 
avses inrättas fr.o.m. 2011 ska utvärdera 
modellen och dess effekter.  

Regeringen kommer att i förordning utfärda 
föreskrifter med riktlinjer för de regionala 
kulturplanerna samt för genomförande av sam-
verkansmodellen. Inriktningen är att modellen 
successivt ska byggas ut. 

Insatserna inom musikområdet reformeras 
De statliga insatserna inom musikområdet 
behöver reformeras och regeringen bedömer att 
en ny struktur för den centrala musik-
organisationen bör införas. Syftet är att ge ökat 
inflytande åt musiklivets aktörer och ökad 
transparens. Statens insatser för musiklivet blir i 
huvudsak stödjande och rådgivande och inte 
producerande. Reformen innebär att resurser på 
sikt omfördelas från den centrala 
administrationen till det fria musiklivet.  

Statens musiksamlingar får i uppdrag att skapa 
en ny plattform för musiken som ska bidra med 
nationell överblick och kompetensuppbyggnad 
samt främja internationell samverkan och hålla 
musikens kulturarv levande. I samband med 
detta utvidgade uppdrag ska myndigheten byta 
namn till Statens musikverk.  

Regeringen har våren 2010 beslutat att 
förstärka Statens kulturråds bidragsgivning till 
musikområdet med totalt 4,5 miljoner kronor 
under 2010 och 2011. Denna förstärkning sker 
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utifrån behovet av att säkerställa att musiklivet 
får goda förutsättningar under den tid som 
Statens musikverk utvecklar och konsoliderar sin 
verksamhet. 

Regeringen beräknar även att bidraget till 
musiksatsningar inom anslag 2:2 Bidrag till vissa 
teater-, dans- och musikändamål förstärks med 
3 miljoner kronor fr.o.m. 2011 för bl.a. 
samverkan med tonsättare och för fonogram.  

Stabilare förutsättningar för den fria scenkonsten  
Den fria scenkonsten har behov av långsiktiga 
förutsättningar för att kunna anställa 
kulturskapare och för planeringen av sina 
produktioner. Riksdagen har på förslag av 
regeringen infört en bemyndiganderam på anslag 
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och 
musikändamål som fördelas av Statens kulturråd. 
Regeringen föreslår att bemyndiganderamen ska 
öka till 100 miljoner kronor 2011. 

En analysmyndighet inom kulturområdet 
Regeringen bedömde i Tid för kultur att det är 
viktigt att förstärka oberoende analys och 
uppföljning inom kulturområdet. Det har fram 
tills nu inte funnits någon fristående myndighet 
med ett övergripande ansvar för analys av hela 
kulturområdet. Regeringen avser därför att bilda 
en ny myndighet, Myndigheten för kulturanalys 
(dir. 2010:81). Den huvudsakliga uppgiften för 
myndigheten ska vara att, med utgångspunkt i de 
kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och 
redovisa effekterna av föreslagna och 
genomförda åtgärder inom hela kulturområdet, 
såväl den offentligt finansierade som den ideella 
och kommersiella. Vid myndigheten ska det 
finnas ett insynsråd. Regeringen har till den 1 
januari 2011 förordnat en särskild utredare som 
ska förbereda och genomföra bildandet av 
Myndigheten för kulturanalys.  

Mot den bakgrunden beräknar regeringen att 
7 miljoner kronor tillförs verksamheten fr.o.m. 
2011. Därutöver beräknas 2,3 miljoner kronor 
för kulturpolitisk forskning överföras från anslag 
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet till den nya myndigheten. 

Kulturbryggan 
Det finns enligt regeringens bedömning behov 
av en ny bidragsordning för stöd till förnyelse 
och utveckling inom kulturområdet. En ny aktör 
bör ta över uppgiften att fungera som 
komplement och alternativ till de övriga statliga 
myndigheternas bidragsgivning och ta tillvara de 

positiva erfarenheter som bidragsgivningen 
genom Stiftelsen framtidens kultur gett. 
Regeringen ser det som mycket viktigt att 
bidragsgivningen ger incitament till finansiering 
från flera parter.  

Regeringen har gett en kommitté i uppdrag 
att lämna förslag till vilken verksamhetsform 
som är ändamålsenlig för en långsiktig 
bidragsgivning till förnyelse och utveckling inom 
kulturområdet. Kommittén ska även etablera en 
försöksverksamhet som under 2011 och 2012 
fördelar medel till nyskapande kulturprojekt. 
Regeringen beräknar att 25 miljoner kronor 
avsätts för ändamålet fr.o.m. 2011. 

Museisamverkan 
Regeringen bedömde i Tid för kultur att 
museisektorn bör stärkas och utvecklas bl.a. vad 
gäller samverkan. Regeringen gav därför i 
uppdrag till de centrala museerna och till 
Riksförbundet Sveriges museer att utveckla 
samarbetet inom museisektorn och med andra 
samhällsområden.  

Uppdraget till Riksförbundet Sveriges museer 
syftar till att förbundet ska utveckla sin roll som 
en främjande och samlande aktör i museisektorn 
och hantera frågor såsom utbildning, 
kompetensutveckling och internationellt 
samarbete inom museisektorn. Riksförbundet 
har, med sin breda verksamhet där olika museer 
är representerade, en tydlig intention att vara en 
gemensam plattform. 

Uppdraget till de centrala museerna syftar till 
att museerna ska utveckla samarbetet inom 
sektorn, när det gäller såväl administration som 
kärnverksamhet, men också mellan musei-
sektorn och resten av samhället. I uppdraget 
ingår även att lämna förslag på hur den framtida 
samverkan mellan de centrala museerna, de 
regionala museerna och övriga museisektorn kan 
utformas. Samråd i frågan ska ske med bland 
annat de regionala museerna, Riksförbundet 
Sveriges museer, Statens kulturråd och 
Riksantikvarieämbetet. 

Båda uppdragen ska redovisas senast den 
1 mars 2011. 

Förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 
I den kulturpolitiska propositionen Tid för 
kultur aviserade regeringen en översyn av de 
ändamål som bidraget till kulturmiljövård får 
användas till. En ny förordning om bidrag till 
värdefulla kulturmiljöer har beslutats och träder i 
kraft den 1 januari 2011. Förordningen syftar till 
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att de nya kulturpolitiska målen ska få 
genomslag i kulturmiljöarbetet. Dessutom 
innebär förändringarna, förutom en generell 
modernisering, att tillgänglighet, bättre 
kunskapsunderlag och ökad helhetssyn betonas 
ytterligare. 

Ett samlat ansvar för statens stöd och samordning 
inom biblioteksväsendet 
Kungl. biblioteket (KB) ska svara för nationell 
överblick, främja samverkan och driva på 
utvecklingen inom biblioteksväsendet och, 
tillsammans med länsbiblioteken, följa upp 
bibliotekslagens praktiska tillämpning. KB bör 
mot den bakgrunden överta ansvaret för 
biblioteksstatistiken samt vissa utvecklingsmedel 
från Statens kulturråd. KB beräknas vidare 
disponera och fördela ca 15 miljoner kronor per 
år inom utgiftsområde 17 för bidrag till 
verksamhet för nationella strukturer: låne-
centraler, depåbibliotek och Internationella 
biblioteket. Dessa medel har tidigare fördelats av 
Statens kulturråd.  

Regeringen beräknar att 24 miljoner kronor 
avsätts fr.o.m. 2011 som ett steg i KB:s nya 
uppdrag, varav 15 miljoner kronor avser bidrags-
givning till vissa lånecentraler och depåbibliotek.  

Strategisk utveckling av myndigheter och 
institutioner på kulturområdet – översyn av 
Statens kulturråd  
De statliga kulturinstitutionernas strategiska 
utveckling är en av kulturpolitikens huvudfrågor. 
Att se över och utvärdera myndigheternas verk-
samheter och uppdrag är nödvändigt och 
avgörande för en effektiv förvaltning som 
gynnar kulturens utveckling. Att myndigheterna 
har förutsättningar och förmåga att möta 
omvärldsförändringar inom kulturområdet är 
avgörande för kulturpolitikens genomförande. 
En ökad samverkan mellan olika områden och 
kulturinstitutioner är en förutsättning för detta. 
Exempel på detta förhållningssätt är det samver-
kansuppdrag som getts till Statens kulturråd och 
Konstnärsnämnden, introduktionen av en 
analysmyndighet på kulturområdet, inrättandet 
av Statens musikverk samt det gemensamma 
uppdraget till Kungliga Operan, Riksteatern och 
Dansens hus om utvecklingsmöjligheter för 
Cullbergbaletten och den professionella dansen. 
Den nya modellen för fördelning av statliga 
bidrag till regional kulturverksamhet innebär nya 
arbetsförutsättningar för Statens kulturråd.  

Det är viktigt att Statens kulturråds uppdrag 
är utformat så att verksamheten kan bidra till att 
uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. 
Regeringen avser därför att under 2011 genom-
föra en översyn och pröva verksamheten vid 
Statens kulturråd. 

För en positiv utveckling av myndigheterna 
och institutionerna inom kulturområdet är det 
nu viktigt att särskilt uppmärksamma chefs- och 
ledarskapsfrågor inom kulturområdet. Ett arbete 
kommer att genomföras med företrädare för 
sektorn med inriktning mot att gemensamt 
uppmärksamma olika aspekter kring chefs- och 
ledarskapsfrågor, t.ex. hur det kan utvecklas och 
stärkas, former för utvärdering m.m.  

Dialog med det civila samhället 
Kulturpolitikens förutsättningar bygger på ett 
delat ansvar och engagemang, både från det 
offentliga och från civilsamhället. Som ett första 
steg har under våren fyra dialogsamtal med 
representanter för det civila samhället genom-
förts i Luleå, Malmö, Norrköping och Göte-
borg. Syftet med dialogerna har bland annat varit 
erfarenhetsutbyte och samarbete på kultur-
området mellan den ideella sektorn, landstingen, 
kommunerna och staten. Arbetet kommer under 
2011 att gå vidare med en fortsatt dialog. Frågor 
som rör bland annat den nya samverkansmodel-
len för fördelning av bidrag till regional kultur-
verksamhet och det civila samhällets roll i denna 
har diskuterats.  

Satsningar på digitalisering 

Arbetet med digitaliseringsfrågor inom kultur-
området knyter an till regeringens arbete med 
e-förvaltning och samlade handlingsplan för 
digitalisering – En digital agenda för Sverige. 
Med en samlad handlingsplan för digitalisering 
kan behoven inom områden som säkerhet, infra-
struktur, kompetens, tillgänglighet, standarder, 
entreprenörskap och innovation hanteras på ett 
resurseffektivt sätt (se utgiftsområde 22 Kom-
munikationer, avsnitt 4.6). 

Digital tillgång till kulturarvet  
I regeringens proposition Tid för kultur (prop. 
2009/10:3) aviserades en nationell strategi för 
digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt 
bevarande. Strategin kommer att behandla bl.a. 
överväganden kring digital tillgänglighet, samar-
bete mellan institutionerna samt vidareanvänd-
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ning av digitaliserat material och samlingar. 
Regeringen gav i november 2009 i uppdrag åt 23 
statliga institutioner att bidra till utformningen 
av denna strategi. Ytterligare 27 institutioner in-
bjöds att bidra. Det inkomna materialet är en 
viktig utgångspunkt i arbetet med att formulera 
den nationella strategin.  

Det finns flera exempel på privata initiativ, 
projekt och företag som medverkar i arbetet 
med att tillgängliggöra kulturarvet digitalt, 
exempelvis genom digitala arkivtjänster och 
interaktiva virtuella museilösningar. Det är 
angeläget att även dessa erfarenheter och 
möjligheter beaktas i det fortsatta arbetet. 

För att samordna arbetet inom kulturarvs-
området avser regeringen att inrätta ett samord-
ningssekretariat som även ska stå för utveckling 
och kompetensuppbyggnad. Regeringen avser 
att ge detta uppdrag till Riksarkivet.  

Digitalisering av biograferna 
Digitaliseringen av biografer på den kommersi-
ella marknaden har nu börjat komma igång, 
driven av framgångar för 3D-teknik. Genom den 
digitala tekniken kan biografer över hela landet 
erbjuda inte bara aktuella filmer snabbt, utan 
även ett betydligt mer varierat utbud av film än 
vad som i dag är möjligt. Därutöver får biogra-
ferna möjlighet att visa opera-, musik- och 
teaterföreställningar, t.ex. direktutsändningar 
från Metropolitan i New York, Dramaten, 
Kungliga Operan och Stockholms Konserthus. 
Verksamheten är mycket efterfrågad. Även stora 
idrottsevenemang eller dataspelstävlingar skulle 
kunna göras tillgängliga på motsvarande sätt. 
Den digitala visningstekniken ger även nya möj-
ligheter till ökad tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, exempelvis synskadade, 
för vilka teknik med i förväg inspelade syntolk-
ningsljudspår skulle kunna utvecklas.  

Inom några få år kommer den övervägande 
delen av filmdistributionen sannolikt att vara 
digital. Biografer, främst på mindre orter, riske-
rar dock att slås ut på grund av omställnings-
kostnaderna. Därför avser regeringen att tillföra 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet sammanlagt 60 
miljoner kronor under perioden 2012–2015 för 
en satsning på digitalisering av biografer.  

Begravningsfrågor 

Förslagen i Begravningsutredningens betän-
kande Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) 
har remissbehandlats. I betänkandet behandlas 
bl.a. länsstyrelsernas tillsyn och begravnings-
ombudens roll. Utredningen fick också genom 
tilläggsdirektiv i uppdrag att se över frågan om 
eventuell tidsbegränsning mellan dödsfall och 
gravsättning eller kremering. Remissinstansernas 
svar har sammanställts. Regeringen avser att 
återkomma till riksdagen med förslag som tar 
utgångspunkt i Begravningsutredningens betän-
kande.  

Medier 

Ny myndighet på medieområdet 
Utvecklingen på medieområdet går fort. Radio- 
och tv-utbudet har under det senaste decenniet 
ökat kraftigt när det gäller nya kanaler och 
sändningsplattformar. Såväl nationellt som inom 
Europeiska unionen och i annat internationellt 
samarbete sker ett fortlöpande arbete för att 
anpassa gällande regelverk till utvecklingen på 
medieområdet.  

Den eller de myndigheter som på nationell 
nivå ansvarar för mediefrågor måste ha en 
organisation som kan möta de krav och behov 
förändringarna medför och samtidigt möjliggöra 
en effektiv och ändamålsenlig förvaltning. En 
större och mer samlad organisation medför en 
stärkt och breddad kompetens på medieområdet. 
Mot denna bakgrund bildades Myndigheten för 
radio och tv den 1 augusti 2010. Samtidigt av-
vecklades Granskningsnämnden för radio och 
TV liksom Radio- och TV-verket. 

Radions koncessionsavgifter 
Aktörer på mediemarknaden möter konkurrens i 
allt större utsträckning, bland annat eftersom det 
nu är möjligt att ta del av radio, tv och tidningar 
på fler sätt än tidigare. De ekonomiska 
förutsättningarna för olika medier skiljer sig 
emellertid åt. Till skillnad från andra aktörer 
betalar de som har tillstånd att sända 
kommersiell radio sedan mitten av 1990-talet 
höga avgifter för att sända.  

Regeringens ambition är att skapa goda förut-
sättningar för en livskraftig kommersiell radio 
och ökad konkurrens på hela radioområdet. Med 
den nya radio- och tv-lagen (2010:696) tas bety-
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dande steg i denna riktning. Med lagen införs 
åttaåriga tillståndsperioder, tillståndsgivning med 
slutet anbudsförfarande för analog kommersiell 
radio och ett nytt regelverk som ger möjlighet 
till rikstäckande digital kommersiell radio. 
Slopad innehållsreglering och bättre möjligheter 
till sponsring är en del av förbättringarna. De 
ekonomiska förutsättningarna för de olika 
medieslagen bör emellertid bli mer likvärdiga.  

För vissa tillståndshavare kan den nuvarande 
avgiften reducera deras möjlighet att utveckla 
verksamheten. Regeringen avser därför att sänka 
avgifterna från och med 2012. Avgifts-
sänkningen berör de befintliga tillståndshavare 
som har fått sina tillstånd genom auktions-
förfarande och som genom den nya radio- och 
tv-lagen får fortsatt rätt att sända under perioden 
2011−2018. Under 2010 betalar de berörda till-
ståndshavarna sammanlagt ca 134 miljoner 
kronor för rätten att sända kommersiell radio. 
Avgiftssänkningen om 12 miljoner kronor inne-
bär att avgiften för varje enskilt tillstånd reduce-
ras med cirka 9 procent.  

Radio och tv i allmänhetens tjänst 
Uppdraget för radio och tv i allmänhetens tjänst 
handlar i vid mening om att programföretagen 
självständigt och oberoende av utomstående 
ekonomiska, politiska och andra intressen ska 
erbjuda ett programutbud som är tillgängligt för 
alla, speglar hela landet och kännetecknas av god 
kvalitet, allsidighet och relevans oavsett genre. 
Kvalitetskraven gäller även den tekniska standar-
den på produktion och utsändning. Regeringen 
har därför i juni 2010 beslutat att ge Sveriges 
Television AB (SVT) och Sveriges Utbildnings-
radio AB (UR) tillstånd att sända två hdtv-
kanaler i marknätet. 

Sveriges Radio AB (SR) och SVT har ett 
särskilt kulturansvar och det är därför viktigt att 
företagen erbjuder ett mångsidigt kulturutbud av 
hög kvalitet. Företagen spelar en viktig roll både 
som kulturskapare och kulturförmedlare, 
exempelvis genom att skapa egna drama-
produktioner av hög kvalitet och tillgängliggöra 
föreställningar och konserter som producerats av 
andra kulturinstitutioner. Mot denna bakgrund 
ska företagen, enligt de sändningstillstånd som 
regeringen beslutade i december 2009, fortsätta 
att fördjupa, utveckla och vidga sitt kulturutbud. 
Bland annat för detta ändamål har program-
företagen fått extra medel under 2010.  

Sändningstillstånden för SR, SVT och UR 
gäller under perioden 2010–2013. För att ge 
företagen en möjlighet att påtala behov av för-
ändringar i villkoren och regeringen en möjlighet 
till fördjupad uppföljning ska det ske en avstäm-
ning under tillståndsperioden i form av en så 
kallad kontrollstation. Regeringens avsikt är att 
återkomma till riksdagen med förslag till eventu-
ella förändringar av villkoren i samband med 
budgetpropositionen för 2012.  

Mervärdesskattesituationen för SR, SVT och 
UR innebär att det kan bli billigare för företagen 
att utföra tjänster i egen regi än att upphandla 
motsvarande tjänster på marknaden. Regeringen 
avser att se över vilka möjligheter det finns för 
ökad  konkurrensneutralitet och avser att åter-
komma i frågan.  

Enligt riksdagens beslut (prop. 2008/09:195, 
bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61) ska nya 
permanenta tjänster eller andra tjänster av större 
betydelse som SR, SVT och UR vill lansera 
under tillståndsperioden anmälas till regeringen 
för godkännande. Ett förslag på en modell för 
hur prövningar av sådana anmälningar ska ske 
bereds för närvarande i Regeringskansliet (dnr 
Ku2009/1674/MFI).  

En särskild utredare har fått regeringens upp-
drag att analysera om det finns behov av ett 
generellt eller sektoriellt undantag från kravet på 
att bl.a. staten ska vara skyldig att tillämpa lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling vid 
anskaffande av varor eller tjänster från företag 
som staten helt eller delvis innehar eller är 
medlem i (dir. 2009:81). Frågan påverkar även 
SR:s, SVT:s och UR:s verksamheter. Uppdraget 
ska redovisas senast den 30 november 2010. 

Nya villkor för presstödet 
Riksdagen beslutade i juni 2010 om nya villkor 
för stödet till dagspressen (prop. 2009/10:199, 
bet. 2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308). 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011 och 
innebär bl.a. att driftsstödet till storstadstidning-
arna ska sänkas och kopplas tydligare till de extra 
kostnader som tidningarna har för att de ges ut i 
storstäderna samt att tidningarna ska redovisa 
vilka kostnader som driftsstödet täcker. Därtill 
kommer att presstödsförordningen tidsbegrän-
sas till den 31 december 2016. Regeringen avser 
att ta initiativ till en översyn av stödets inverkan 
på mediemångfalden och konkurrensen inför 
beredningen av eventuella ändringar av press-
stödssystemet efter 2016.  
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Förutsättningarna för att få presstöd bör 
också utredas för att säkerställa att ett statligt 
bidrag uppnår syftet med ökad mediemångfald 
och kan motiveras ur demokratisk synpunkt. 

Teknikutveckling för taltidningarna 
Tillgänglighet till medier är väsentligt ur ett 
demokratiperspektiv och nödvändigt för att 
kunna följa händelser och debatter i det dagliga 
livet. En övergång från inläsning till talsyntes 
som produktionsmetod för samtliga taltidningar 
kan leda till markanta förbättringar för den 
berörda målgruppen, bl.a. genom att i princip 
hela dagstidningen – och inte som i dag endast 
90 minuter – görs tillgänglig.  

För att öka tillgängligheten för målgruppen 
till dagstidningarnas material samt för att effek-
tivisera utnyttjandet av statliga medel har reger-
ingen i juni 2010 gett Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket (TPB) och Post- och tele-
styrelsen (PTS) i uppdrag att intensifiera ett 
utvecklings- och förändringsarbete för taltid-
ningsverksamheten.  

I uppdraget ingår även att ta fram ett fördju-
pat underlag till det beredningsarbete som pågår 
inom Regeringskansliet av förslag som lämnats i 
tidigare rapporter och som kräver regeringens 
och riksdagens ställningstaganden. Uppdraget 
ska delredovisas halvårsvis med början den 1 
mars 2011 och slutredovisas senast den 1 mars 
2013.  

Övergången från inläsning till talsyntes möj-
liggör även en mer effektiv användning av stat-
liga medel då kostnaderna om ca 125 miljoner 
kronor för taltidningsverksamheten kan komma 
att minska.  

Verksamheter för synskadade förs över till 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
Regeringen bedömer att stöd för främjande av 
möjligheterna för personer med funktionsned-
sättning att ta del av samhällslivet bör hanteras 
inom respektive utgiftsområde. Därför har 
regeringen i 2010 års ekonomiska vårproposition 
(prop. 2009/10:100) aviserat att Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket bör överta verksamhet 
som tidigare hanterats inom Social-
departementets ansvarsområde.  

Den verksamhet som berörs syftar till att 
stimulera intresset för, användning av och 
utveckling av punktskrift som skriftspråk för 
gravt synskadade barn, unga och vuxna samt att 
erbjuda synskadade barn, unga och vuxna 
kompletterande information i lämpligt format 

och på tillgängliga medier för att ge dem jämlika 
förutsättningar att följa trender och skeenden i 
samhället. För verksamheten överförs 7 575 000 
kronor till Talboks- och punktskriftsbibliotekets 
anslag fr.o.m. 2011. 

Idrott 

Idrottslyftet  
Statens stöd till idrotten har under den senaste 
mandatperioden ökat med drygt 1 500 miljoner 
kronor. Regeringen anser att den särskilda 
satsningen Idrottslyftet som inleddes 2007 bör 
få en fortsättning. Folkhälsomålen ska vara det 
centrala i fördelningen av Idrottslyftets medel. 
Den fortsatta satsningen bör ha en ännu närmare 
koppling till skolans arbete för att främja fysisk 
aktivitet och goda motionsvanor. Satsningen bör 
breddas till att även stödja andra typer av 
motionsaktiviteter än idrott, till exempel genom 
samverkan med friluftsorganisationer, och syfta 
till att nå fler barn och ungdomar, särskilt flickor 
samt barn med invandrarbakgrund. Regeringen 
avser att återkomma med närmare uppgifter om 
satsningens fortsatta utformning och hur 
resultaten ska följas upp.  

För den fortsatta satsningen Idrottslyftet 
avsätts 500 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2011 
inom ramen för idrottsanslaget. Anslaget tillförs 
motsvarande belopp. Medel för satsningen 
kommer fortsättningsvis inte att betalas ut från 
AB Svenska Spel.  

Fortsatt uppföljning av statens stöd till idrotten 
Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- 
och idrottshögskolan fick i början av 2010 i 
uppdrag av regeringen att genomföra regel-
bundna och långsiktiga uppföljningar av statens 
stöd till idrotten. Syftet är att bedöma om 
verksamhetens resultat och effekter är i enlighet 
med stödets mål och syften. Uppdraget kommer 
att fortsätta.  

Fler internationella idrottsevenemang till Sverige 
Sverige har under senare år bland annat tilldelats 
värdskapet för ishockey-VM för herrar 2013, 
handbolls-VM för herrar 2011 och skid-VM i 
nordiska grenar 2015. Den internationella 
konkurrensen när det gäller att bli värd för 
mästerskap har blivit allt hårdare varför 
regeringen sedan 2010 ställer resurser till 
Riksidrottsförbundets förfogande för ett natio-
nellt kompetenscentrum för idrottsevenemang. I 
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centrumet samlas kunskap om metoder och 
tillvägagångssätt för att få internationella idrotts-
evenemang till Sverige. Centrumet ska bistå 
idrottens organisationer främst inför och under 
en kandidatur för att få internationella evene-
mang till Sverige. Regeringen anser att den 
kunskap och erfarenhet som finns såväl inom 
idrotten som i andra organisationer, kommuner, 
myndigheter och företag bör användas för att 
skapa bättre förutsättningar för att framgångs-
rikt få fler internationella idrottsevenemang till 
Sverige.  

Internationella frågor 

Internationellt samarbete på kulturområdet 
Internationalisering och interkulturellt sam-
arbete är en fortsatt prioriterad uppgift inom 
kulturpolitiken. I propositionen Tid för kultur 
(prop. 2009/10:3, s. 80) gjorde regeringen 
bedömningen att följande prioriteringar bör 
vägleda arbetet för kulturlivets internationalise-
ring och ökat interkulturellt samarbete: 

- Utveckling av strategier för internationali-
sering inom olika kulturområden.  

- Fortsatt utveckling av myndigheternas 
internationella och interkulturella sam-
arbete. 

- Främjande av interkulturellt utbyte. 

- Främjande av nationella arenor för interna-
tionellt och interkulturellt utbyte. 

- Samverkan över politikområdesgränserna.  

- Ett aktivt agerande för kulturpolitiska 
frågor inom EU och Unesco samt inom det 
nordiska samarbetet. De frågor som Sverige 
driver nationellt bör i största möjliga 
utsträckning drivas även i dessa och andra 
internationella organisationer. 

 
En prioritering under det svenska ordförande-
skapet i EU var att lyfta fram barns och ungas 
tillgång till och aktiva deltagande på kultur- och 
medieområdena. Ett långsiktigt mål för 
regeringen är att genom aktivt arbete gentemot 
Europeiska kommissionen, Europaparlamentet 
och inom rådet föra in barn- och ungdoms-
perspektivet i kommande revidering av de stora 
samarbetsprogrammen inom de kultur- och 
audiovisuella områdena.  

I kulturministrarnas nu gällande arbetsplan 
för 2008−2010 har fem områden särskilt lyfts 
fram: 

- Förbättra rörligheten över gränserna för 
kulturskapare.  

- Främjande av tillgången till kultur.  

- Främjande av kulturstatistik.  

- Främjande av de kulturella och kreativa 
näringarna, inte minst små och medelstora 
företag.  

- Främjande och implementering av Unesco-
konventionen för kulturell mångfald. 

 
Under hösten 2010 kommer kulturministrarna 
att utarbeta en ny arbetsplan att gälla från och 
med 2011. I EU:s strategi för arbete och tillväxt, 
EU 2020, finns flera så kallade flaggskepps-
initiativ som har bäring på kultur- och medie-
området, inte minst utvecklandet av kulturella 
och kreativa näringar. Regeringen kommer också 
fortsatt aktivt följa kommissionens arbete med 
den nyligen presenterade grönboken för 
kulturella och kreativa näringar. Vidare kommer 
en ny arbetsplan för kultur att utarbetas i rådet 
för perioden 2011−2013. Vad gäller insatser för 
de kulturella och kreativa näringarna avser 
regeringen att ge stöd med 150 000 kronor per år 
från och med 2011 till det av Nordiska 
ministerrådet initierade förslaget att etablera ett 
partnerskap för kultur inom ramen för den 
Nordliga dimensionen (Northern Dimension 
Partnership on Culture – NDPC). En vilje-
förklaring undertecknades i maj 2010 av 
aktörerna i den Nordliga dimensionens besluts-
struktur (Island, Norge, EU och Ryssland) och 
meningen är att den operativa verksamheten ska 
starta 2011. Syftet är bl.a. att stärka de kreativa 
branscherna i regionen. 

Inom Unesco fortsätter regeringens engage-
mang inom ramen för arbetet med Unescos 
konvention om skydd för världens kultur- och 
naturarv. Sverige är ledamot i Unescos Världs-
arvskommitté 2008–2011 samt, tillsammans med 
Australien och Egypten, vice ordförande i 
Unescos Världsarvskommitté 2010. 

Under de senaste åren har kulturens roll i de 
yttre förbindelserna blivit alltmer uppmärksam-
mad internationellt och på EU-nivå. Exempel på 
detta är bl.a. Unescos mångfaldskonvention och 
den europeiska kulturagendan inom EU. Det 
handlar bl.a. om hur mekanismerna i gränssnittet 
mellan kultur och externa relationer fungerar. 
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Utifrån regeringens prioritering att verka för 
samverkan över politikområdesgränserna, väl-
komnar regeringen arbetet inom EU och avser 
tydliggöra kulturens roll inom i huvudsak tre 
områden; kultur och bistånd, kultur och 
främjande samt kultur och diplomati. 

Kulturrådstjänster finns för närvarande vid 
Sveriges ambassader i Belgrad, Berlin, London, 
Moskva, Peking och Washington samt vid 
Sveriges ständiga representation vid Europeiska 
unionen i Bryssel. Chefen för Svenska institutet i 
Paris är samtidigt kulturråd vid ambassaden. 
Regeringen vill peka på vikten av kultur som en 
del av ett integrerat Sverigefrämjande i samarbete 
mellan berörda aktörer. 

Det svenska kulturlivets aktiviteter inom 
ramen för EU:s kulturprogram är jämförelsevis 
få. Regeringen finner det angeläget att svenska 
kulturaktörer deltar mer aktivt i det europeiska 
kultursamarbetet och att andelen ansökningar 
från Sverige till EU:s kulturprogram därmed 
ökar. Målsättningen bör vara att åtminstone nå 
upp till den genomsnittsnivå som gäller för EU:s 
medlemsstater. Regeringen avser att uppdra åt 
Statens kulturråd att göra en analys av orsakerna 
till nuvarande situation samt med utgångspunkt i 
denna analys lämna förslag till insatser som kan 
genomföras med början 2011. Analysen bör 
innehålla en redogörelse för framgångsfaktorer i 
Sverige och andra länder och exempel på projekt 
där Sverige deltagit. 

Internationellt samarbete på medieområdet 
Flera arbetsprocesser pågår inom EU, Europa-
rådet och Unesco på medieområdet. Det svenska 
ordförandeskapet i EU hade inom medie-
området samma tema som gällde för kultur-
området, dvs. främjande av barns och ungas 
kreativitet.  

Regeringen anser att arbetet med frågor som 
rör kreativt innehåll via Internet är angeläget och 
välkomnar därför en fortsatt diskussion på 
internationell nivå. Europeiska kommissionens 
meddelande om kreativt innehåll via Internet 
från 2007 (KOM (2007)836 slutlig) innebar 
startpunkten för ett arbete med frågor som är 
prioriterade i de flesta medlemsstaterna och som 
rör flera politikområden. Ett meddelande med 

slutsatser och ytterligare frågor till alla parter 
förväntas från kommissionen.  

Kommissionen har i ett meddelande från 
december 2007 antagit en strategi för medie-
kompetensfrågor och i augusti 2009 antogs en 
rekommendation för det fortsatta arbetet. 
Regeringen anser att mediekompetens i första 
hand är en nationell fråga, men välkomnar 
kommissionens initiativ inte minst i de delar som 
handlar om att öka erfarenhetsutbytet mellan 
medlemsstaterna.  

Inom Europarådet är frågor som rör artikel 10 
i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, 
dvs. yttrande- och informationsfriheterna, prio-
riterade av regeringen. Bland annat drivs ett 
aktivt arbete i styrkommittén för medier och nya 
kommunikationstjänster, CDMC, i syfte att 
främja och stärka yttrande- och pressfriheten. 
Arbetet innefattar att förhandla fram gemen-
samma standarder för den praktiska medie-
friheten.  

Även i Unesco driver Sverige arbetet med 
press- och yttrandefrihet. Sverige avser att fort-
satt driva detta arbete och vidta åtgärder för 
stärkt samordning med FN:s specialrapportör 
för yttrandefrihet. 

Internationellt samarbete på idrottsområdet 
Genom Lissabonfördraget har en särskild 
behörighet för idrott inrättats som bl.a. innebär 
att EU ska bidra till att främja europeiska 
idrottsfrågor och då beakta idrottens specifika 
karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga 
insatser samt dess sociala och pedagogiska 
funktion. Kommissionen har aviserat ett 
idrottspolitiskt meddelande under hösten 2010 
med planer och prioriteringar för unionens 
insatser. Regeringen värnar principen att 
idrottspolitik först och främst är en nationell 
angelägenhet.  

Inom ramen för Europarådets arbete deltar 
Sverige i en vidgad partiell överenskommelse om 
idrott (EPAS). Sverige deltar även i arbetet med 
Europarådets läktarvåldskonvention och anti-
dopningskonvention. Det internationella arbetet 
mot dopning bedrivs även inom ramen för 
Unesco, EU och Världsantidopningsbyrån 
(WADA), allt i nära samarbete med Sveriges 
Riksidrottsförbund.
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3.3  Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
Miljoner kronor

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag 

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

Kulturområdesövergripande verksamhet 358 421 415 1 706 1 721 1 742 1 779

Teater, dans och musik 1 142 1 176 1 172 1 231 1 250 1 262 1 278

Litteraturen, läsandet och språket 260 266 261 278 280 282 284

Bildkonst, arkitektur, form och design 73 72 70 79 81 81 81

Kulturskaparnas villkor 324 342 335 344 348 353 360

Arkiv 331 346 337 344 342 347 354

Kulturmiljö 913 921 916 922 925 928 932

Museer och utställningar 1 312 1 347 1 341 1 297 1 326 1 352 1 381

Trossamfund 55 55 55 55 55 55 55

Film 309 311 311 287 303 302 302

Medier 23 24 24 166 155 155 156

Ungdomspolitik 116 129 126 278 278 278 278

Politik för det civila samhället 547 1 328 1 336 1 833 1 833 1 833 1 833

Folkbildning 3 260 3 356 3 354 3 328 3 366 3 415 3 484

Tillsyn av spelmarknaden 41 45 45 47 47 48 49

Äldreanslag  1 205 1 224 1 201 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund 
och fritid 10 269 11 363 11 300 12 195 12 309 12 433 12 607

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
 
 

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2011-2014, 
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 11 362 11 362 11 362 11 362

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 36 140 262 441

Beslut 712 721 723 732

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden 82 81 80 80

Övrigt 3 3 5 6 -8

Ny ramnivå  12 195 12 309 12 433 12 607
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 3.3 Ramnivå 2011 realekonomiskt fördelad. Utgifts-
område 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 9 278 

Verksamhetskostnader 2 2 899 

Investeringar 3 18 

Summa ramnivå 12 195 
Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2009 samt kända föränd-
ringar av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhål-
ler någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetskostnader avses resurser som de statliga myndigheterna 
använder i verksamheten, t.ex. kostnader för löner, hyror och inköp av varor och 
tjänster.  
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 
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3.4 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 17 redovisas i huvudsak på stats-
budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd 
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i 
form av avvikelser från en likformig beskattning, 
s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig 
beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en 
viss grupp av skattskyldiga omfattas av en 
skattelättnad i förhållande till en likformig 
beskattning och en skattesanktion om det rör sig 
om ett ”överuttag” av skatt. Många av skatte-
utgifterna har införts, mer eller mindre uttalat, 
som medel inom specifika områden som t.ex. 
konjunktur-, bostads-, miljö- eller arbets-
marknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar 
statsbudgetens saldo och kan därför jämställas 
med stöd på budgetens utgiftssida. En utförlig 
beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna 
finns i regeringens skrivelse Redovisning av 
skatteutgifter 2010 (skr. 2009/10:195). I det 
följande redovisas de nettoberäknade skatte-
utgifterna som är hänförbara till utgiftsområde 
17. 

Inkomst från artistisk eller idrottslig 
verksamhet som en utländsk fysisk person 
bedrivit i Sverige har tidigare beskattats med en 
speciell artistskatt, vilket innebar att varken 
sociala avgifter eller särskild löneskatt behövde 
erläggas. Från och med 1 januari 2010 har de 
särskilda reglerna upphört och därmed den 
tidigare skatteutgiften.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 17, netto1 
Miljoner kronor 

 Prognos 2010 Prognos 2011 

Bidrag till Tekniska museet och 
Svenska Filminstitutet 

0 0 

Försäljning av konstverk 
<300 000 kr/år 

− − 

Allmänna nyhetstidningar 1 458 1 550 

Böcker, tidskrifter m.m. 1 600 1 718 

Biografföreställningar 270 280 

Vissa entréavgiftsbelagda 
kulturevenemang 

700 730 

Upphovsrätter 150 150 

Entré djurparker 40 40 

Försäljning av konstverk 
>300 000 kr/år 

20 20 

Ersättning till idrottsutövare − − 

Kommersiell idrott 3 490 3 790 

Omsättning i ideella föreningar 177 180 

Totalt för utgiftsområde 17 7 905 8 458 
1 Ett ”−” innebär att skatteutgiften inte kan beräknas.  

Bidrag till Stiftelsen Tekniska museet och Stiftelsen 
Svenska Filminstitutet  
Avdrag får göras för bidrag som lämnas till 
Tekniska museet och Svenska Filminstitutet. 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av 
näringsverksamhet och särskild löneskatt. 

Försäljning av konstverk <300 000 kr/år 
Undantaget från skatteplikt omfattar enbart 
upphovsmannens eller dennes dödsbos 
försäljning. Om konstnären eller dödsboet säljer 
för under 300 000 kronor per år är försäljnings-
beloppet undantaget från mervärdesskatt. 
Undantaget ger upphov till en skatteutgift 
avseende mervärdesskatt. 

Allmänna nyhetstidningar, böcker, tidskrifter 
m.m., biografföreställningar, vissa 
entréavgiftsbelagda kulturevenemang, kommersiell 
idrott, upphovsrätter samt entré till djurparker  
Skattesatsen för dessa grupper är nedsatt till 6 
procent. Den nedsatta skattesatsen ger upphov 
till en skatteutgift avseende mervärdesskatt. 

Försäljning av konstverk >300 000 kr/år 
Skattenedsättningen omfattar enbart upphovs-
mannens eller dennes dödsbos försäljning. Om 
konstnären eller dödsboet säljer för 300 000 
kronor per år eller mer, eller själva begär att bli 
beskattade, sker beskattning med skattesatsen 
12 procent. Den nedsatta skattesatsen ger 
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upphov till en skatteutgift avseende mervärdes-
skatt. 

Ersättning till idrottsutövare 
Ersättning som en idrottsutövare får från en 
skattebefriad ideell förening och som inte 
överstiger ett halvt basbelopp är undantagen från 
sociala avgifter. Ersättningen är inte förmåns-
grundande. Skatteutgiften avser därför särskild 
löneskatt. 

Omsättning i ideella föreningar 
Omsättning av vara eller tjänst i en ideell 
verksamhet räknas inte som yrkesmässig 
verksamhet om föreningen är befriad från 
inkomstskatt för omsättningen i fråga. 
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4 Kulturområdesövergripande verksamhet 

4.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheten Statens 
kulturråd samt bidrag till kulturområdes-
övergripande ändamål. I det innefattas bidrag 
till allmänkulturella ändamål, utvecklings-
verksamhet och internationellt kulturutbyte.  

Vidare ingår medel för Skapande skola, 
forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet, stöd till icke-statliga kultur-
lokaler, bidrag till regional kulturverksamhet 
och Myndigheten för kulturanalys. I avsnittet 
behandlas även tvärgående frågor som 
omfattar hela kulturområdet. 

 

4.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Kulturområdesövergripande verksamhet, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Kulturområdesövergripande verksamhet   

1:1 Statens kulturråd 47 50 51 46 48 49 47

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
utveckling samt internationellt kulturutbyte och 
samarbete 204 211 207 213 211 210 218

1:3 Skapande skola 61 112 109 150 153 156 158

1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 37 38 38 36 36 37 38

1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 10 10 10 10 10 10 10

1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet  0 0 1 241 1 253 1 271 1 298

1:7 Myndigheten för kulturanalys  0 9 9 10 10

Summa Kulturområdesövergripande verksamhet 358 421 415 1 706 1 721 1 742 1 779

Äldreanslag   

2010 1:4 Försöksverksamhet med ändrad 
regional fördelning av kulturpolitiska medel 152 159 155 0 0 0 0

2009 1:7 Sysselsättningsåtgärder inom 
kulturområdet 25 0 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 177 159 155 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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4.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de mål 
för en nationell kulturpolitik som riksdagen 
beslutade om 1996 (prop. 1996/97:3, bet. 
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Målen är att 
värna yttrandefriheten och skapa reella förut-
sättningar för alla att använda den; att verka för 
att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet 
och till kulturupplevelser samt till eget skapande; 
att främja kulturell mångfald, konstnärlig 
förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar; att ge 
kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, 
utmanande och obunden kraft i samhället; att 
bevara och bruka kulturarvet; att främja 
bildningssträvandena samt att främja inter-
nationellt kulturutbyte och möten mellan olika 
kulturer inom landet.  

Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145): Kulturpolitiken ska vara en 
dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, 
mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla 
samhällets utveckling.  

För att uppnå målen ska kulturpolitiken: 

- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor, 

- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

- främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas, 

- främja internationellt och interkulturellt 
utbyte och samverkan, 

- särskilt uppmärksamma barns och ungas 
rätt till kultur. 

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Barn- och ungdomskultur 

Resultat 

Regeringens mål för statens stöd till barn- och 
ungdomskultur är att öka barns och ungdomars 
möjligheter att delta i det kulturella livet och att 

själva få skapa och uttrycka sig. I de nationella 
kulturpolitiska mål som riksdagen beslutade om 
2009 anges att barns och ungas rätt till kultur 
särskilt ska uppmärksammas. För att bedriva ett 
målinriktat och strukturerat arbete med att göra 
konst och kultur tillgängligt för barn och unga 
har Statens kulturråd utarbetat en strategi och en 
handlingsplan. Kulturrådet har även tagit initiativ 
till ett myndighetsnätverk för dialog och 
samverkan i syfte att främja barns och ungas rätt 
till kultur. I syfte att öka kunskapsutvecklingen 
inom området har Kulturrådet beslutat om att 
minst 30 procent av forskningsmedlen ska riktas 
till barn- och ungdomskulturområdet. Av 
Kulturrådets samlade bidragsgivning riktas ca 
518 miljoner kronor, eller motsvarande 31 
procent, till barn och unga. Enbart till scen-
konstområdet fördelade stat, landsting och 
kommuner tillsammans 353 miljoner kronor 
under 2009. I de avsiktsförklaringar som Kultur-
rådet har tecknat med sju landsting eller regioner 
ingår utveckling av kulturlivet med särskilt fokus 
på barn och unga som ett av målen för 
samverkan.  

Ett betydelsefullt bidrag som ökar kunskapen 
om barns och ungas tillgång till kultur och eget 
skapande är Kulturrådets rapport Barns och 
ungas kultur (Kulturen i siffror 2010:1). Sett ur 
ett tioårsperspektiv har de totala offentliga 
bidragen till barn- och ungdomskultur ökat, från 
3,5 miljarder kronor till 5,5 miljarder kronor. 
Dessa uppgifter bör dock tolkas med en viss 
försiktighet eftersom de bygger på grova 
skattningar. I landets musik- och kulturskolor 
bedrivs ett betydelsefullt arbete som stärker 
barns och ungas eget skapande. De är i huvudsak 
kommunalt finansierade, men en femtedel av 
intäkterna kommer från elevavgifter. Den totala 
budgeten har under de senaste tio åren ökat med 
32 procent, men antal elever har under samma 
period legat relativt konstant kring 360 000 
individer. 

Skapande skola 
Sedan 2008 har Statens Kulturråd i uppdrag att 
genomföra Skapande skola-satsningen. Skapande 
skola syftar till att öka samverkan mellan 
grundskolan och det professionella kulturlivet 
med utgångspunkt i det kulturuppdrag som 
anges i skolans styrdokument. Satsningen bidrar 
därigenom till att öka barns och ungas tillgång 
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till kultur och eget skapande och till att nå 
skolans kunskapsmål. Arbetet med att förankra 
Skapande skola har fortsatt genom att hemsidan 
har kompletterats, samverkan med Statens 
skolverk har etablerats och ett aktivt externt 
informationsarbete om satsningen har bedrivits. 
Sedan tillkomsten av Skapande skola 2008 har 97 
procent av landets kommuner och en tredjedel 
av de fristående skolorna ansökt om bidraget 
minst en gång. Genom 2010 års fördelning av 
statsbidraget har 370 skolhuvudmän i årskurs 4-9 
beviljats ca 109 miljoner kronor.  

Kulturrådet konstaterar att sökande som 
arbetat med Skapande skola-verksamhet i ett 
eller två år ofta har höjt sin ambitionsnivå då de 
hittat former för samverkan på främst lokal men 
även på regional nivå. Sökande som redan 
regelmässigt använder sig av de regionala 
institutionernas kulturutbud söker nya sätt att 
använda sig av kultur i lärandet. Skapande skola-
medel används, enligt vad som framkommer i 
vissa ansökningar, för att stärka de estetiska 
ämnena i sig, eller för att genom kulturella 
verksamheter nå målen i övriga ämnen. 
Kulturrådet bedömer att de regionala kultur-
konsulenternas och centrumbildningarnas arbete 
med att knyta samman skolorna med det lokala 
och regionala kulturlivet stärker kvaliteten på 
insatserna. Kulturrådet har prioriterat 
ansökningar där modeller för elevdemokrati och 
elevmedverkan har bedömts kunna fungera väl. 

Barnperspektiv hos statliga kulturinstitutioner 
Sedan 2007 har de statliga kulturinstitutionerna 
ett övergripande mål om att integrera ett 
barnperspektiv i sina verksamheter. Sett över en 
tioårsperiod har de nationella scenkonst-
institutionerna ökat andelen föreställningar som 
riktar sig till den unga publiken från ca 25 
procent 1999 till 40 procent 2008. Däremot har 
förskole- och skolbesöken till de statliga 
museerna under samma tidsperiod minskat med 
31 procent. Formerna för att kommunicera via 
Internet har utvecklats mot målgruppen. Även 
insatser riktade mot barn och unga med 
funktionsnedsättning har ökat.  

Ett angeläget metodarbete bedrivs på 
Kungliga Operan genom avdelningen Unga på 
Operan, bl.a. med projektet Unga guidar barn 
där elever ur årskurs 6 guidar sina familjer på 
respektive hemspråk. Dramatens barn- och ung-
domsverksamhet har förstärkts genom ökade 
produktionsresurser och en större salongs-

kapacitet efter flytten till Elverket. Andelen 
barn- och ungdomsproduktioner utgjorde en 
fjärdedel av Dramatens totala produktioner 
under 2009. Riksteatern har arbetat målinriktat 
för att öka barns och ungas inflytande. Dans-
uppsättningen Kamyout, i samverkan med 
Baatsheva company från Israel, är ett framgångs-
rikt exempel som riktar in sig på samverkan 
mellan elever, unga professionella dansare och 
lärare.  

På Moderna museet har ca 17 000 barn och 
unga deltagit i olika programverksamheter. 
Statens historiska museer har inlett ett samarbete 
med Riksutställningar i syfte att producera en 
interaktiv utställning för barn som ett första steg 
mot att mer permanent erbjuda särskilda utställ-
ningar för barn och unga. Tekniska museet har 
fortsatt med att koppla sina aktiviteter till 
skolans läroplan och har under året haft mer än 
77 000 elever på besök i museet. 

Svenska Filminstitutet har ett mål som rör 
film i skolan. Målet är att genom stöd till skolbio 
bidra till att barn och ungdomar ges möjlighet 
till kvalitativa filmupplevelser på biograf, samt 
till att fördjupa sina kunskaper om rörliga bilder 
och om filmarvet. Antalet skolbiobesök ökade 
under läsåret 2008/09 jämfört med 2007/08, 
trots att antalet kommuner som bedriver skolbio 
minskade något. Särskilt betydelsefullt för ungas 
möjligheter att själva uttrycka sig genom film-
mediet är stödet till s.k. växthusverksamhet för 
utveckling av nya filmare som finns hos flertalet 
av landets 19 regionala resurscentrum. 

Barns och ungas läsning 
Svenska barns läsförståelse står sig, enligt de 
internationella Progress in Reading Literacy 
Study (PIRLS)-studierna som inriktar sig på 
elever i årskurs 4, väl jämfört med övriga länder i 
studien. Däremot har elevernas läsförståelse för-
sämrats under det senaste decenniet. Antalet 
elever som läser för nöjes skull och har en positiv 
inställning till läsning har också minskat. I syfte 
att öka barns läslust fördelade Kulturrådet drygt 
10 miljoner kronor under 2009, bl.a. med syfte 
att finansiera Barnbokskatalogen. Flera stora 
länsövergripande projekt kring läsfrämjande har 
kommit till stånd i länsbibliotekens regi. Inom 
det internationella litteratursamarbetet har 
evenemang som rör barn- och ungdomslitteratur 
prioriterats.  

Hälften av folkbibliotekens utlånade böcker 
och andra medier riktar sig till barn och unga i 
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åldern 0–14 år. Talboks- och punktskrifts-
biblioteket lånade ut nära 7 000 böcker på 
punktskrift under 2008. Sett ur ett tioårs-
perspektiv har mediebeståndet som helhet 
sjunkit, men inte verk som riktar sig till barn och 
unga. En förklaring kan vara att allt fler 
skolbibliotek integreras med folkbiblioteken. 

Utgivningen av böcker för barn och unga har 
ökat med 50 procent under de senaste tio åren 
medan försäljningen, efter en topp 2004, har gått 
tillbaka till samma nivå som 2000. 

Den belgiska illustratören och författarinnan 
Kitty Crowther har utsetts till 2010 års 
mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens 
minne, ALMA-priset.  

Regionala kulturinstitutioner och fri scenkonst 
Barn och unga är en stor och betydelsefull 
målgrupp för scenkonsten regionalt. Under 2008 
gavs ca 18 200 föreställningar riktade till denna 
målgrupp vilket är en ökning jämfört med 1999 
men som ändå inte når upp till 2005 års nivå, 
med ca 19 700 föreställningar. Antal besök av 
barn och unga har emellertid ökat mellan 2005 
och 2008. Den regionala musikverksamheten har 
minskat sin verksamhet för barn och unga sedan 
1999 med ca 26 procent. Av de fria teater-
gruppernas föreställningar har 70–80 procent 
riktat sig till den unga publiken under hela 
tidsperioden.  

Sett till hela dansområdet, dvs. institutioner, 
fria grupper och koreografer var 43 procent av 
alla föreställningar riktade till förskolan eller 
skolan.  

Barns och ungas besök på regionala och 
kommunala museer har sedan 2000 legat 
konstant runt 820 000 besök. Däremot besöker 
barn och unga konsthallar i betydligt högre 
utsträckning 2008 än 2000 vilket sannolikt 
hänger ihop med att antalet konsthallar har ökat. 
Andelen anställda som arbetar med inriktning 
mot barn och ungdomar på landets museer och 
konsthallar har under de senaste tio åren 
konstant legat kring 6 procent. Vid Kulturrådets 
fördelning av utvecklingsmedel till regionala 
museer har drygt 2 miljoner kronor beviljats för 
pedagogisk verksamhet riktad mot barn och 
unga, vilket är en ökning med 18 procent jämfört 
med 2008.  

Barn och unga på Internet 
Regeringen beviljade 2008 Medierådet 2 miljoner 
kronor för att under en treårsperiod öka 
kunskapen om den roll som Internet och andra 

interaktiva medier spelar i barns och ungas 
vardag. Under 2009 gavs ett utvidgat uppdrag 
för att öka förståelsen för barns och ungas 
kreativitet och aktiviteter på Internet. Uppdraget 
genomförs i samarbete med Kulturdepartemen-
tet i form av en nationell turné med konferensen 
Digital Turist som rör barns och ungas medie-
vanor och innehåller en upplevelsedel där unga 
guidar vuxna i sina digitala aktiviteter. Konferen-
sen anordnades på fem svenska orter och 
avslutades under den internationella konferensen 
World Summit on Media for Children and 
Youth i Karlstad. 

Regeringsuppdrag 
Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att göra en 
analys av ungas kulturutövande samt av ungas 
upplevelser av betydelsen och konsekvenserna av 
detta. Syftet med studien är att öka kunskapen 
om ungas kulturutövande, belysa eventuella 
skillnader mellan unga kvinnors och unga mäns 
kulturutövande samt synliggöra unga kvinnors 
fritidsaktiviteter. 

Regeringen gav 2009 Barnombudsmannen i 
uppdrag att översätta barnkonventionen till de 
nationella minoritetsspråken. I uppdraget ingår 
även att göra konventionstexten åtkomlig i till-
gängliga format för personer med olika 
funktionsnedsättningar samt att producera en 
barnanpassad version av barnkonventionen. 

EU-arbetet 
Det övergripande mottot för Sveriges ordföran-
deskap i EU hösten 2009 var, på kultur- och 
medieområdet, ”För en kreativ generation”. 
Inom ramen för mottot tog ordförandeskapet 
initiativ till rådsslutsatser om barns och ungas 
kreativitet och tillgång till kultur. I dessa föreslås 
att barns och ungas behov tas upp i nuvarande 
och framtida strategier och arbetsprocesser på 
kultur- och medieområdet. Rådsslutsatserna 
antogs med brett stöd vid ministerrådsmötet den 
27 november 2009 och innebar att ett barn och 
unga-perspektiv för första gången lyfts upp på 
EU-nivå inom kultur- och medieområdet.  

Analys och slutsatser 

Genom ett mer systematiskt och målinriktat 
arbetssätt, vad gäller statliga insatser riktade mot 
barn och unga, har förutsättningarna för barn 
och unga att delta i kulturlivet och att själva få 
skapa förbättrats. Statens kulturråds rapporte-
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ring visar att barn och unga är mycket aktiva 
kulturaktörer och att det sammantagna utbudet 
är stort och varierat. Samtidigt framkommer att 
behovet av att utveckla metoder för statistik-
inhämtning och uppföljning är stort. Regeringen 
avser att ytterligare tydliggöra Kulturrådets 
utvecklingsansvar vad gäller kunskap om barns 
och ungdomars rätt till kultur. Den webbplats 
som Kulturrådet fått i uppdrag av regeringen att 
utforma syftar till att öka kunskapen inom barn- 
och ungdomskulturområdet. Även Ungdoms-
styrelsens kommande analys av ungas kultur-
utövande bidrar till att ge ökad kännedom och 
ett bättre underlag för fortsatta insatser inom 
området.  

Det faktum att nästan samtliga kommuner har 
ansökt om bidraget Skapande skola avspeglar ett 
stort nationellt intresse bland skolorna. Det 
finns en medvetenhet om vikten av att etablera 
ett strukturerat arbete med kultur, med utgångs-
punkt i skolans kulturuppdrag, för att bidra till 
skolans måluppfyllelse. Kulturrådets uppföljning 
visar att statsbidraget har bidragit till att initiera 
processer i landets kommuner och friskolor som 
har skapat förutsättningar för långvarig samver-
kan mellan skola och kulturliv. Regeringen gör 
därför bedömningen att satsningen ska byggas ut 
till att omfatta alla elever i grundskolan (se av-
snitt 3.2.2).  

4.4.2 Internationell och interkulturell 
verksamhet 

Resultat 

Samtliga myndigheter på kulturområdet har i 
uppgift att verka för ett ökat internationellt och 
interkulturellt utbyte och samarbete. Statens 
kulturråd har ett särskilt ansvar för att utveckla 
internationaliseringen inom hela kulturområdet i 
enlighet med den plan för internationell 
verksamhet under 2007−2010 som överlämnats 
till regeringen (dnr Ku2007/1426/KV). 

Under 2009 har Statens kulturråd antagit en 
strategi för arbetet med att stärka, utveckla och 
integrera det interkulturella arbetet i verksam-
heten. Särskilda strategier har också påbörjats för 
det internationella arbetet inom bild och form 
samt dans och musik.  

Kulturrådet har utvecklat internationell 
samverkan med andra myndigheter. Med 
Styrelsen för internationellt utvecklings-

samarbete (Sida) har ett ramavtal för samverkan 
tagits fram. Kulturrådet har vidare samarbetat 
med Svenska institutet i frågor kring 
Sverigefrämjandet och presentationen av svensk 
kultur utomlands.  

För att fortsatt främja etnisk och kulturell 
mångfald fick Konstnärsnämnden, Riksteatern, 
Riksutställningar, Intercult, Mångkulturellt 
centrum och Sprong i juni 2008 särskilda 
uppdrag att under 2008−2010 utveckla 
internationella kontaktnät och konstnärligt 
utbyte samt främja internationell och 
interkulturell mångfald. Totalt har 4 miljoner 
kronor årligen avsatts till de nämnda uppdragen. 
Därutöver har Kulturrådets bidragsgivning till 
internationell och interkulturell 
kulturverksamhet förstärkts med 6 miljoner 
kronor årligen under perioden. Som ett led i 
Kulturrådets ambition att erbjuda en plats för 
inspiration och erfarenhetsutbyte har 
Kulturrådet tillsammans med dessa aktörer 
arrangerat konferensen Konkret! −Metoder för 
interkulturell utveckling. Kulturrådet har 
dessutom beviljat bidrag till särskilda insatser 
som avser publikutveckling, ökat deltagande 
samt presentation av konstnärliga uttryck 
utanför traditionella spelplatser.  

Konstnärsnämnden har under 2009 stärkt sina 
satsningar för internationellt kulturutbyte. 
Under året har Konstnärsnämnden bl.a. 
profilerat Internationella Dansprogrammet. 
IASPIS, det internationella programmet för bild- 
och formkonstnärer, fortsätter att vara en viktig 
aktör på bildkonstområdet. Antalet ansökningar 
till internationellt kulturutbyte har ökat med 27 
procent under perioden 2007−2009 och antalet 
beviljade utbyten och resor har tredubblats 
under samma period, bl.a. till följd av den 
förstärkning av anslaget som gjordes 2008. 

Under Märkesåret 2009 har betydande 
insatser gjorts för att uppmärksamma och sprida 
kunskaper om händelserna i Sverige och Finland 
1809 och stärka samhörigheten mellan länderna. 
Skansen arrangerade en finsk-svensk vecka med 
hantverk, folkdansuppvisningar, föreläsningar 
m.m. Livrustkammaren visade, i samarbete med 
Finlands Nationalmuseum, utställningen 1809 
Rikssprängning och begynnelse och Armé-
museum visade en utställning om Finska kriget 
och händelserna i Sverige under denna period. 
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Kulturråden 
Kulturrådstjänster finns för närvarande vid 
Sveriges ambassader i Belgrad, Berlin, London, 
Moskva, Peking och Washington samt vid 
Sveriges ständiga representation vid Europeiska 
unionen i Bryssel. Huvudman för kulturråden är 
Regeringskansliet (Kulturdepartementet).  

Kulturrådens övergripande uppgift är att 
främja kulturutbyte med stationeringslandet och 
att stimulera den kulturella dialogen. I 
arbetsuppgifterna ingår att främja Sverigebilden 
bl.a. genom att fördjupa kulturens roll i det så 
kallade integrerade främjandet. Under 2009 
inrättades en tjänst i Belgrad och vid årsskiftet 
2009/2010 installerades ett kulturråd i Peking. 
Kulturråden rapporterar om sin verksamhet 
regelbundet i ett nyhetsbrev som intresserad 
allmänhet kan prenumerera på. 

Analys och slutsatser 

Av myndigheternas resultatredovisningar fram-
går att den internationella och interkulturella 
verksamheten inom kultursektorn har varit 
omfattande och utvecklats positivt. Statens 
kulturråd har vidareutvecklat internationella 
strategier inom skilda konstområden. Det är 
angeläget att erfarenheterna av den tids-
begränsade satsningen på särskilda projekt för 
att stödja etnisk och kulturell mångfald förs 
vidare för att kunna tillämpas i myndigheternas 
och organisationernas ordinarie verksamhet.  

Kulturrådens arbete utgör en viktig del i 
relationsskapandet mellan Sveriges och statione-
ringslandets kulturliv. Verksamheten är bred och 
bedrivs inom samtliga kulturella fält.  

4.4.3 Internationellt samarbete 

Resultat 

Europeiska unionen 
EU-arbetet inom kultursektorn domineras av 
ramprogrammet för kultur. Det omfattar alla 
konst- och kulturområden utom de audiovisuella 
medierna film, tv och video. 

För programmet Kultur 2007–2013 uppgår 
budgeten till ca 400 miljoner euro totalt för hela 
perioden. Under 2009 har svenska aktörer tagit 
del av totalt 0,6 miljoner euro, vilket är en 
minskning jämfört med föregående år. 

Noterbart är att även antalet ansökningar 
minskat mellan 2008 och 2009, enligt Statens 
kulturråds redovisning. Intercult har inom 
ramen för den särskilda treåriga satsning på 
internationell och interkulturell samverkan som 
regeringen initierade 2008 förstärkt sin 
information om projektmedel från EU.  

EU-arbetet har intensifierats inom en rad 
områden. Det gäller bl.a. 2007 års meddelande 
om en agenda för kultur och efterföljande 
rådsslutsatser, arbetsplan för kultur 2008−2010 
samt arbetsgrupper inom ramen för den öppna 
samordningsmetoden. Fokus under året var i 
första hand kulturens och kreativitetens 
betydelse för samhällsutvecklingen. 

Som följd av ovanstående manifesterades bl.a. 
kulturens och kulturnäringarnas roll i biståndet 
genom att generaldirektoratet för kultur och 
utbildning tillsammans med generaldirektoratet 
för utveckling anordnade en stor konferens i 
Bryssel i april 2009.  

Svenska kulturverksamheter som syftar till att 
stärka bl.a. regional tillväxt och landsbygds-
utveckling får också stöd från EU:s struktur-
fonder. År 2009 uppgick stödet till projekt med 
kulturanknytning till 223 miljoner kronor, vilket 
är i nivå med föregående år. Under senare år har 
det skett en kraftig ökning av antalet kultur-
miljöprojekt inom ramen för Landsbygds-
programmet, som finansieras av Jordbruks-
fonden.  

Inom medieområdet finns Mediaprogrammet 
för perioden 2007–2013. Det ger stöd till den 
europeiska audiovisuella industrin i syfte att 
stärka dess konkurrenskraft och öka spridningen 
av europeiska verk. Programmet omfattar stöd 
till utveckling, distribution och marknadsföring 
av europeisk film. Den totala budgeten för 
perioden är 755 miljoner euro, varav 680 
miljoner euro utgör stöd. Under 2009 fick 
svenska projekt ca 2,7 miljoner euro. 

Under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 
2009 lyftes barn- och ungdomsperspektivet 
inom kultur- och medieområdet. Se vidare under 
avsnitt 4.4.1.  

EU har under våren 2010 antagit råds-
slutsatser om kulturens bidrag till regional och 
lokal utveckling. Rådsslutsatserna berör bl.a. 
behovet av att utveckla de kulturella och kreativa 
näringarna samt att stärka gränsöverskridande, 
transnationellt och interregionalt kultur-
samarbete.  
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Unesco 
Sverige är ledamot i Unescos världsarvskom-
mitté för mandatperioden 2008–2011 och var 
även vice ordförande, tillsammans med 
Australien och Egypten, vid världsarvsmötet i 
Brasilien 2010. Några av de viktigaste frågorna i 
kommittéarbetet är att stödja den globala 
strategin för ett balanserat och representativt 
världsarv, att verka för en integrerad natur- och 
kultursyn och en hållbar utveckling. Vidare 
prioriteras insatser för att avvärja hot mot 
världsarv i fara och att verka för att få fler barn 
och ungdomar i världen medvetna om natur- och 
kulturarvet. 

Unescos konvention om skydd för och 
främjande av mångfalden av kulturyttringar 
antogs 2005 och trädde i kraft 2007. Arbetet 
med konkretiseringen av konventionens olika 
föreskrifter och bestämmelser har fortsatt under 
2008 och 2009. Konventionen befäster enskilda 
nationers rätt och skyldighet att föra en 
kulturpolitik till stöd för den kulturella 
mångfalden. Den verkar för ett ökat 
internationellt kulturutbyte och en ökad 
kulturell mångfald.  

Inför en svensk ratificering av Unescos 
konvention om skydd av det immateriella 
kulturarvet har en genomgång gjorts av de 
konsekvenser som konventionen skulle ha för 
den nationella hanteringen av frågor om det 
immateriella kulturarvet. Institutet för språk och 
folkminnen har tillsammans med ett antal andra 
kulturmyndigheter på regeringens uppdrag tagit 
fram ett förslag till nationellt genomförande av 
konventionen. I uppdraget, som redovisades i 
december 2009, ingick också en översyn av 
ansvarsfördelningen mellan myndigheter när det 
gäller frågor om det immateriella kulturarvet 
(dnr Ku2009/2175/KT). Förslaget har remitte-
rats (se avsnitt 3.2.2). 

Europarådet 
Europarådet har sedan den omorganisation som 
skedde 2007 fått en tydligare inriktning på 
kärnmålen: mänskliga rättigheter, demokrati-
frågor och rättsstatsfrågor. Verksamheten inom 
kultursektorn indelas i en styrkommitté för 
kulturarv och landskap, CDPATEP, och en 
styrkommitté för kultur, CDCULT. Bland 
kulturarvsinsatserna kan nämnas Riksantikvarie-
ämbetets medverkan i projektet The European 
Heritage Network (HEREIN) samt i frågor 
som rör den Europeiska landskapskonventionen. 

Vidare deltar Riksantikvarieämbetet i European 
Heritage Days (Kulturarvsdagen). 

Kulturkommittén har bl.a. fortsatt arbetet 
med uppföljningen av den vitbok om inter-
kulturell dialog som lanserades vid Europarådets 
ministerkommitté 2007. Vitboken syftar till att 
genom interkulturell dialog främja mänskliga 
rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
och därmed stärka social sammanhållning i 
samhällen med allt större kulturell mångfald. 

Östersjösamarbete 
Rigadeklarationen från kulturministermötet 
2008 följs upp. Deklarationen betonar bl.a. 
kulturens viktiga roll i det framtida Östersjö-
samarbetet och behovet av utökad koordinering 
med pågående arbete inom Unesco, Europa-
rådet, EU samt den Nordliga Dimensionens 
kulturpartnerskap.  

Nordiska ministerrådet 
Ministerrådet för kultur (MR-K) ansvarar för 
det näst största insatsområdet i det nordiska 
samarbetet. Totalt omfattade budgeten för det 
nordiska kultur- och mediesamarbetet 2010 cirka 
227 miljoner kronor. Av detta bidrar Sverige 
med 32 procent. Under 2010 är Danmark 
ordförande i det nordiska regeringssamarbetet. I 
sitt ordförandeprogram på kulturområdet har de 
lagt vikten på globaliseringsfrågor samt 
utveckling och effektivisering av arbetsformer. 
Under 2009 var Island ordförande i det nordiska 
regeringssamarbetet. Betoningen låg på kultur 
och kreativitet, kultur utan gränser, unga i 
Norden samt på mångfalden i kultursamarbetet. 
Mobilitets- och residensprogrammet utökades 
till att även omfatta de baltiska länderna och den 
strukturförändring av det nordiska kultur-
samarbetet som genomfördes 2007 genomgick 
vissa mindre justeringar. En större utvärdering av 
strukturreformen ska presenteras 2011.  

Den operativa globaliseringsstrategin ”Det 
kreativa Norden – svar på globaliseringens 
utmaningar” konkretiserades under året. Det 
nordiska initiativet att etablera ett kultur-
partnerskap inom ramen för den Nordliga 
Dimensionen gavs i november 2009 klartecken. 
Inom ramen för den Nordliga Dimensionens 
beslutsstruktur (Island, Norge, EU och 
Ryssland) undertecknades i maj 2010 en viljeför-
klaring (Memorandum of Understanding). 
Målet är bl.a. att stärka de kreativa branschernas 
position. 
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Som exempel på konkreta globaliserings-
aktiviteter kan nämnas en satsning på samarbete 
mellan kulturinstitutioner och skolor, en 
satsning på nordisk mat samt globaliserings-
initiativet – ”Nordisk kultur i världen”.  

Analys och slutsatser 

Det svenska kulturlivets aktiviteter inom ramen 
för EU:s kulturprogram är jämförelsevis få. Ett 
mer positivt utfall för 2010 kan visserligen 
förväntas och Statens kulturråd gör i år olika 
informationsinsatser med avsikt att öka antalet 
aktiviteter. Regeringen avser att uppdra åt 
Statens kulturråd att göra en analys av nuvarande 
situation för att stärka kulturlivets delaktighet i 
EU:s kulturprogram (se avsnitt 3.2.2). 

Även EU:s strukturfonder och landsbygds-
program är viktiga verktyg för att utveckla 
kulturverksamheter i Sverige som bl.a. bidrar till 
regional tillväxt och landsbygdsutveckling.  

Ur ett övergripande perspektiv är det viktigt 
att notera att interkulturell dialog och kulturell 
mångfald prioriteras allt högre inom EU-
samarbetet vilket står i samklang med Unesco-
konventionen om skydd för och främjande av 
mångfalden av kulturyttringar från 2005. Denna 
konventions inriktning stämmer dessutom väl 
överens med svenska mål och bör därför även 
kunna tydliggöras i ett nationellt perspektiv. 

Vidare betonas kulturens och kreativitetens 
roll för samhällsutvecklingen i högre utsträck-
ning. Kulturens roll i biståndssamarbetet kan 
nämnas som exempel. 

Globaliseringssatsningarna kommer även fort-
sättningsvis att prägla det nordiska regerings-
samarbetet inom kulturområdet bl.a. i syfte att 
göra nordisk konst och kultur mer synlig på den 
globala arenan. Det är svårt att föregripa vilka 
förändringar som kommer att aktualiseras 
utifrån utvärderingen av strukturreformen som 
ska presenteras 2011, men förtydliganden av 
roller och uppdrag lär kunna utgöra element. 

4.4.4 Fördjupad samverkan mellan 
näringspolitik, regional 
tillväxtpolitik och kulturpolitik 

Resultat 

Regeringen har 2009 beslutat om en 
handlingsplan för kulturella och kreativa 
näringar samt påbörjat genomförandet genom 
uppdrag till bl.a. Tillväxtverket och Vinnova. 
Uppdragen ska genomföras tillsammans med ett 
antal myndigheter inom kulturområdet. 
Handlingsplanen är en del av den fördjupade 
samverkan mellan näringspolitiken och 
kulturpolitiken och omfattar en satsning på 
totalt 73 miljoner kronor.  

Det övergripande målet är att stärka 
entreprenörskap och företagande inom 
kulturområdet samt att främja kulturell och 
kreativ kompetens i näringslivet för ökad 
konkurrenskraft och innovationsförmåga.  

Insatserna i handlingsplanen utgår från de 
kulturella och kreativa entreprenörernas behov 
och möjligheter. Handlingsplanen är också 
utformad så att den främjar en ökad helhetssyn 
på området och stärkt samverkan mellan 
myndigheter och organisationer. 

Handlingsplanen omfattar följande insatser: 

- Rådgivning till företag 

- Programsatsning på inkubatorer för kultu-
rella och kreativa näringar 

- Mellanhänder/Nätverk/Modeller för sam-
verkan 

- Entreprenörskap i kulturella och kreativa 
utbildningar 

- Innovation och design 

- Ledarskap och arbetsorganisation 

- Studie om finansieringsbehov 

- Förbättrad statistik 

- Kompetensutveckling 
 

Statens kulturråd, Riksarkivet, Riksantikvarie-
ämbetet, Konstnärsnämnden, Stiftelsen Svenska 
filminstitutet samt Nämnden för hemslöjds-
frågor har i sina respektive regleringsbrev för 
2010 fått i uppdrag att utveckla och medverka i 
insatser för kulturella och kreativa näringar. 
Statens kulturråd, Riksarkivet och Riks-
antikvarieämbetet har även fått i uppdrag att ta 
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fram interna strategier för arbetet med regionala 
tillväxtfrågor. 

Även på regional nivå pågår flera 
utvecklingsverksamheter som syftar till att 
främja de kulturella och kreativa näringarna.  

Inom EU pågår en översyn av 
förutsättningarna för de kreativa näringarna. 
Bland annat har en arbetsgrupp tillsatts inom 
den öppna samordningsmetoden 2008–2010. 
Kommissionen har i april 2010 presenterat en 
grönbok som handlar om att ta tillvara 
potentialen i den kulturella och den kreativa 
sektorn. KreaNord är ett initiativ inom Nordiska 
ministerrådet med uppgift att utveckla ett 
gemensamt nordiskt utvecklings- och 
policyarbete för Nordens kreativa ekonomi. 
Initiativet är ett samarbete mellan kultur- och 
näringspolitiken för att utveckla kunskap och 
verktyg som kan främja kulturella och kreativa 
näringar, bygga nätverk och profilera Norden 
som en kreativ region. 

Analys och slutsatser  

Samverkan mellan kulturpolitiken samt regionala 
tillväxtpolitiken och näringspolitiken har fortsatt 
att fördjupas. Strategiska myndigheter och 
institutioner har fått fortsatt uppdrag att arbeta 
med kulturella och kreativa näringar samt 
förtydligade uppdrag inom regional tillväxt. 
Handlingsplanen bidrar med ytterligare kunskap 
och underlag för områdets fortsatta utveckling. 
Handlingsplanens insatser innebär förbättrade 
utvecklingsmöjligheter för aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå.  

Kulturens fria roll och egenvärde är oomtvist-
lig, men kulturen bidrar också i olika former till 
utvecklingen inom andra samhällsområden. Det 
är viktigt att utveckla förutsättningarna för båda 
dessa roller. Syftet med kulturpolitikens 
medverkan i den fördjupade samverkan är att 
bredda kulturskapares arbetsmarknad, sprida 
kultur och kulturinnehåll i nya sammanhang 
samt att ge goda förutsättningar för att 
kulturskapares kompetens ska kunna tillvaratas 
inom näringsliv och i frågor som rör regioners 
utveckling och tillväxt. 

Regeringen bedömer att det finns goda 
möjligheter att fortsätta att utveckla och stärka 
de kulturella och kreativa näringarna. Därmed 
skapas förutsättningar för ökad tillväxt och 
sysselsättning samtidigt som kulturens kraft i 

högre grad kan tas till vara och prägla 
samhällsutvecklingen i landet.  

4.4.5 Forskning inom kulturområdet 

Resultat 

Staten ger stöd till forsknings- och utvecklings-
arbete inom kultursektorn. 2009 uppgick stödet 
till ca 36 miljoner kronor via anslaget 1:4 
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kultur-
området. Medlen har använts för projekt inom 
Statens kulturråds, ansvarsmuseernas4, Riks-
arkivets, Riksantikvarieämbetets och Institutet 
för språk och folkminnens ansvarsområde. 
Vidare används medel för grundforskning inom 
naturvetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet. 
Från och med den 1 januari 2010 har ansvars-
museifunktionen avskaffats och medel under 
anslaget fördelas till projekt inom samtliga 
centrala museers ansvarsområden.  

Flera av kulturområdets institutioner bedriver 
forskningsanknuten verksamhet; bl.a. som 
beställare, som basinstitutioner för annan 
forskning vid arkiv och museer samt som 
institutioner med ansvar för forskningsprojekt. 
Insatserna har i stor utsträckning betydelse för 
universitetsforskningen eftersom det handlar om 
t.ex. grundläggande materialbearbetning som 
många gånger är en förutsättning för vidare 
forskning. Kulturinstitutionerna är alltså en 
viktig del av den forskningsinfrastruktur som 
tillför värdefullt material till den humanistiska 
och samhällsvetenskapliga forskningen.  

I linje med propositionen Ett lyft för forsk-
ning och innovation (prop. 2008/09:50) har 
Vetenskapsrådet fördelat 17 miljoner kronor 
under 2009 för kultur- och kulturarvsforskning 
samt finansierat en fortsatt satsning på konst-
närlig forskning och konstnärligt utvecklings-
arbete, inklusive en satsning på en nationell 
konstnärlig forskarskola.  

På arkivområdet bedrivs forskning och 
metodutveckling inom flera fält, bl.a. arkivpeda-
gogik, standardisering, arkivredovisning och 
teknikutveckling för digitalisering. Under 2009 

 
 
                                                      
4 Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins Eugens 

Waldemarsudde, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens 

museer för världskultur och Stiftelsen Nordiska museet. 
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har arbetet fortsatt med kunskapsuppbyggnad 
inom området långsiktigt digitalt bevarande, bl.a. 
tillsammans med Kungl. biblioteket. Riksarkivet 
koordinerar också EU-projektet PROTAGE 
inriktat på forskning om långsiktigt digitalt 
bevarande.  

Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid 
Riksantikvarieämbetet bedrivs enligt det 
pågående FoU-programmet för kulturmiljö-
området under 2006–2010. Forskningen har 
utgångspunkt i ett antal perspektiv som är 
centrala för förståelsen och utvecklingen av 
kulturmiljöarbetet, som t.ex. historieskrivning, 
historiebruk, material och teknik, delaktighet 
och hållbar utveckling. Vidare har frågor som 
kan skapa samverkan mellan forskning och 
praktik – t.ex. förebyggande konservering och 
utvecklingen av allt mer långsiktigt hållbara 
konserveringsmetoder – fortsatt hanterats inom 
ramen för Riksantikvarieämbetets forsknings- 
och utvecklingsprogram. Riksantikvarieämbetet 
har under 2009 ytterligare utvecklat och 
stimulerat till forskning kring kulturmiljöer och 
kulturarv med ett tvärsektoriellt perspektiv och 
etablerande av nätverk och samarbeten.  

Statens kulturråd fördelar bidrag till, eller är 
beställare av, kulturpolitiskt relevant forskning. 
Kulturrådet har under 2009 fördelat medel till 
åtta forskningsprojekt. Projekt med inriktning 
på internationella jämförande perspektiv samt på 
barns och ungdomars kultur har prioriterats. 
Kulturrådet har även fördelat medel till 
forskning och utveckling vid ansvarsmuseerna 
för att stärka kunskapsuppbyggnaden inom 
området. Kulturrådet har fortsatt haft en 
nätverkande roll för att förmedla kontakter 
mellan universitet och högskolor och kulturlivet. 
Särskilt i samband med de regionala 
avsiktsförklaringarna har detta arbete 
intensifierats.  

Institutet för språk och folkminnen bedriver 
forskningsverksamhet i en rad olika projekt 
inom områden som språk, dialekt, folkminnen, 
ortnamn och personnamn. Arbetet med att 
stärka institutets forskningsprofil har fortsatt 
under 2009 och under året gick 20 procent av 
institutets kostnader till forskning, utveckling 
och vetenskaplig bearbetning. Verksamheten har 
under senare år alltmer inriktats mot egen 
kvalificerad forskning, men institutet har också 
utvecklat samarbetet med kulturinstitutioner, 
universitet och högskolor.  

Naturhistoriska riksmuseet har en särställning 
bland museerna genom sin omfattande forsk-
ningsverksamhet. Museets forskning ger en 
grund till att förstå samband mellan förändringar 
i miljön och den biologiska mångfalden i relation 
till mänsklig påverkan. Forskningen bidrar 
därför till bättre förutsättningar för en hållbar 
utveckling. Kvaliteten på forskningen säkras 
genom regelbunden publicering i vetenskapliga 
tidskrifter nationellt och internationellt samt 
genom kvalitetsgranskningar vid fleråriga externt 
finansierade projekt. 

Analys och slutsatser 

Kulturinstitutionernas möjlighet att efterfråga, 
värdera och implementera forskning i sin 
verksamhet är grundläggande för deras förmåga 
att förmedla kunskap till samhällets olika aktörer 
och intressenter.  

Även om institutionerna generellt har ett gott 
nationellt samarbete med universitet och hög-
skolor och flera av dem även internationellt, 
bedömer regeringen dock att det finns ett behov 
av att stärka samverkan mellan kulturområdet 
och relevanta forskningsdiscipliner. Denna 
samverkan betonas även i regeringens satsning 
på kultur- och kulturarvsforskning samt konst-
närlig forskning via uppdrag till Vetenskapsrådet 
(prop. 2008/09:50 Ett lyft för forskning och 
innovation). Ett annat gott exempel på 
samverkan mellan kulturinstitutionerna och 
forskarsamhället är de s.k. trainee- och postdoc-
programmen i samarbete med bl.a. Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
och Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.  

Kvaliteten på kulturinstitutionernas forskning 
återspeglas bl.a. i resultatmått som belyser 
publicering, tilldelning av externa forsknings-
medel erhållna i konkurrens, besök av gästfors-
kare, samt externa utvärderingar, utmärkelser 
och andra slag av uppmärksamhet. Regeringen 
bedömer att institutionerna, som får medel via 
anslaget Forsknings- och utvecklingsarbete inom 
kulturområdet, överlag har en god forsknings- 
och utvecklingsverksamhet. Särskilt utmärkande 
är Naturhistoriska riksmuseet, som är en 
forskningsinstitution med professurer och 
doktorander, och där forskningen håller en hög 
kvalitet inom flera områden i ett internationellt 
perspektiv. 
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I samband med inrättandet av den nya 
Myndigheten för kulturanalys överförs de medel 
för forsknings- och utvecklingsinsatser på 
kulturområdet som tidigare hanterats av Statens 
kulturråd till den nya myndigheten (se även 
avsnitt 3.2.2). 

4.4.6 Jämställdhet 

Resultat 

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället 
och sina egna liv. Jämställdhetsintegrering är den 
huvudsakliga strategi som används för att uppnå 
de jämställdhetspolitiska målen. Samtliga 
myndigheter på kulturområdet har i uppgift att 
integrera jämställdhetsperspektiv i verksamheten 
vilket också framgår av myndigheternas 
instruktioner. 

Mot bakgrund av bl.a. slutsatserna i betänkan-
det Plats på scen (SOU 2006:42) uppdrog 
regeringen åt Statens kulturråd, Konstnärs-
nämnden och dåvarande Jämställdhets-
ombudsmannen att gemensamt göra en 
fördjupad analys av jämställdheten inom 
scenkonstområdet. Uppdraget har redovisats i 
januari 2009. I rapporten På väg mot jämställd 
scenkonst (Kulturrådets skriftserie 2009:1) 
konstateras bl.a. att medvetenheten och 
kunskapen om jämställdhetsfrågor generellt har 
ökat. Könsfördelningen har på många håll 
förbättrats inom de organisationer som får stöd 
från Kulturrådet, såväl när det gäller styrelser, 
ledning och repertoarråd som när det gäller 
utövare. Vidare har andelen kvinnliga chefer ökat 
vid landets teater-, dans- och musikinstitutioner. 
Utvecklingen inom scenkonstområdet går åt rätt 
håll men fortfarande är könsfördelningen ojämn 
inom vissa områden, främst musikområdet. I 
rapporten konstateras att dansområdet är 
underrepresenterat i ansökningarna för de 
särskilda projektbidrag som avsattes för att 
stimulera och stödja jämställdhetsarbetet inom 
scenkonsten.  

Konstnärsnämnden har i början av 2009 
publicerat rapporten Konstnärernas inkomster 
där kvinnors och mäns ojämlika inkomstvillkor 
kan avläsas. I maj 2010 publicerades den 
uppföljande rapporten Konstnärernas inkomster 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten visar 
bl.a. att kvinnor i konstnärsgruppen generellt har 

lägre inkomster än männen och att skillnaden 
mellan män och kvinnor är störst i gruppen med 
högst inkomst.  

Tre miljoner kronor har under åren 
2007−2009 fördelats av Kulturrådet till projekt 
som långsiktigt verkar stimulerande och 
stödjande i arbetet med att uppnå jämställdhet 
inom scenkonstområdet. Bidragen har fördelats 
till såväl kulturinstitutioner som ideella 
föreningar. Bidrag har bl.a. getts till en 
jämställdhetsutbildning för chefer inom 
scenkonsten och en jämställdhetsutbildning för 
musiker.  

Tre miljoner kronor har även avsatts till 
Delegationen för fördelning av statsbidrag till 
kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt 
(fr.o.m. 2008 fördelas stödet av Ungdoms-
styrelsen) för att under en treårsperiod fördela 
medel till ideella organisationer. Ungdoms-
styrelsen valde att prioritera scenkonstområdet.  

En debatt om jämställdhet inom scenkonst-
området har pågått i media under vintern 2010. 
För att ytterligare lyfta fram jämställdhetsfrågan 
och mot bakgrund av rapporteringen om 
sexuella trakasserier inom scenkonsten, har 
Kulturrådet genomfört ett seminarium där 
sexuella trakasserier inom scenkonsten och jäm-
ställdheten inom musikområdet diskuterades.  

Ett av de övergripande målen för statens 
filmstöd är att förbättra kvinnliga filmskapares 
villkor. Bakgrunden är den stora dominansen av 
manliga filmskapare som får stöd. 2006 års 
filmavtal innehåller ett mål om att stödet till 
svensk filmproduktion ska fördelas jämnt mellan 
män och kvinnor. Enligt detta mål bör ettdera 
könet, räknat i antal projekt som får stöd, senast 
ett år före avtalsperiodens slut, dvs. 2009, vara 
representerat till minst 40 procent inom 
kategorierna manusförfattare, producent och 
regissör. När avtalet ingicks gällde det t.o.m. 
utgången av 2010. Efter förlängningsavtal hösten 
2009 gäller avtalet t.o.m. utgången av 2012. 
Svenska Filminstitutet redovisar bl.a. att bland 
de långa spelfilmer som fick konsulentstöd 
under 2009 var andelen kvinnliga manus-
författare 41 procent, kvinnliga producenter 43 
procent och kvinnliga regissörer 29 procent. 
Utvecklingen har gått mot en jämnare 
fördelning av stöden mellan män och kvinnor 
och 40-procentsmålet har uppnåtts inom flera 
kategorier, men fortfarande är kvinnorna i tydlig 
minoritet inom bl.a. regi av lång spelfilm.  
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Som redovisas bl.a. i Svenska Filminstitutets 
rapport 00-talets regidebutanter och jämställd-
heten dominerar fortfarande männen bland 
regidebutanter inom lång spelfilm. Regeringen 
för en dialog med företrädare för filmsektorn i 
dessa frågor.  

Mot bakgrund av den fortsatta manliga 
dominansen bland debuterande unga film-
regissörer har regeringen i juni 2010 beslutat om 
ett bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet på 
1,1 miljoner kronor för stöd till unga kvinnors 
filmskapande i växthusverksamhet under 2010 
och 2011. 

Analys och slutsatser 

Det har varit en omfattande debatt om 
jämställdhet inom framför allt scenkonsten och 
filmen och på många områden märks en positiv 
utveckling mot en ökad medvetenhet om dessa 
frågor. Samtidigt finns det behov av att fortsatt 
följa resultaten inom vissa områden, exempelvis 
musik- och dansområdet och filmområdet. 
Genom ökad insikt, medvetenhet och fortsatta 
diskussioner kan frågan ytterligare belysas. 

4.4.7 Kultur och hälsa 

Resultat 

Statens kulturråd har i en rapport till Statens 
folkhälsoinstitut redovisat indikatorer för 
utveckling av hälsan inom kulturområdet och 
insatser som gjorts för att påverka utvecklingen. 
För att vidareutveckla arbetet med kultur och 
hälsa har Kulturrådet under året också påbörjat 
arbetet med att ta fram en ny strategi och 
handlingsplan för 2010−2012.  

I syfte att öka kännedomen om hur 
kulturverksamheter kan bidra till det 
hälsofrämjande folkhälsoarbetet har Kulturrådet 
fått i uppdrag att utveckla sin utåtriktade 
information inom området. Det innebär bl.a. att 
tillgängliggöra goda exempel och nya arbets-
metoder, i synnerhet inom sjukvård och 
äldreomsorg. 

Två försöksverksamheter med Kultur på 
recept har inletts, dels med Region Skåne som 
huvudman och dels med Västerbottens läns 
landsting. Syftet är att med kultur som medel 
förebygga och förkorta sjukfrånvaro. För 

respektive verksamhet har 500 000 kronor 
avsatts från utgiftsområde 10 Ekonomisk 
trygghet vid sjukdom och handikapp, anslaget 
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. 

Analys och slutsatser 

Statens folkhälsoinstituts sammanställning 
Kultur för hälsa (2005:23) visar att kultur-
upplevelser är viktiga för människors 
välbefinnande. Rapporten visar samtidigt att 
sambanden mellan kultur och hälsa är komplexa 
och att mer forskning behövs. Försöksverksam-
heter genomförs i ett antal kommuner och 
landsting för att öka kunskapen om hur kultur-
verksamheter kan komplettera arbetet bl.a. inom 
vård och omsorg. Ett antal kommuner har även 
utvecklat strategier inom området. Regeringen 
bedömer att genomförda statliga insatser har 
bidragit till en ökad kunskap om verksamhets-
fältet. 

4.4.8 Funktionshinderspolitik 

Resultat 

Målen för funktionshinderspolitiken är 
beslutade av riksdagen i samband med att den 
nationella handlingsplanen Från patient till 
medborgare antogs (prop. 1999/2000:79, bet. 
1999/2000:SoU14, rskr. 1999/2000:240). Målen 
anges under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg. Regeringen har i mars 2010 
fastställt inriktningsmål som framgår av 
regeringens skrivelse Uppföljning av den 
nationella handlingsplanen för handikappolitiken 
och grunden för en strategi framåt (skr. 
2009/10:166). Inriktningsmålen inom Kultur, 
medier och idrott är följande: 

- Möjligheten för personer med funktions-
nedsättning att delta i kulturlivet ska 
förbättras.  

- Funktionshindersperspektivet ska vara 
integrerat i den ordinarie bidragsgivningen 
inom kulturområdet och idrottsområdet.  

- Medietjänster och film ska i högre utsträck-
ning utformas på ett sätt som gör dem 
tillgängliga för personer med funktionsned-
sättning. 
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FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning ratificerades av 
regeringen den 4 december 2008. Den trädde i 
kraft den 14 januari 2009. 

Regeringen har gjort stora satsningar inom 
kultur- och medieområdena med utgångspunkt i 
handlingsplanen från 2000. Regeringen har tagit 
initiativ till en nationell strategi för digitalisering, 
elektronisk tillgång och digitalt bevarande. 
Genom digitalisering ökar tillgängligheten för 
alla men i än högre utsträckning för grupper med 
särskilda behov.  

Sektorsansvariga myndigheter 
På kulturområdet är Statens kulturråd och Riks-
antikvarieämbetet sektorsansvariga myndigheter 
med uppgift att samordna, stödja och driva på 
utvecklingen för att uppnå de nationella målen.  

Kulturrådets praxis i sin bidragsgivning har 
utvecklats mot att tydligare betona den s.k. 
ansvars- och finansieringsprincipen som innebär 
att den som driver en verksamhet själv ska ta 
ansvar och kostnader för att personer med 
funktionsnedsättning ska få tillgång till 
verksamheten. Fokus för Kulturrådets arbete har 
tidigare legat på musei- och biblioteksområdena 
där arbetet med att öka tillgängligheten kommit 
relativt långt. Inom scenkonstområdet har 
positionerna också flyttats fram, bl.a. med 
utgångspunkt i den s.k. Hallundadeklarationen. 
För att öka tillgängligheten till teater som 
turnerar stödjer Kulturrådet bl.a. ett arbete som 
pågår med att utveckla portabla hjälpmedel för 
syn- och teckentolkning i samverkan med 
handikapprörelsen. Kulturrådet har även 
medverkat i kulturutskottets öppna utfrågning 
om funktionshindrade och scenrummet i 
november 2009. Kulturrådet har redovisat sitt 
arbete inom ramen för sektorsansvaret och har 
påbörjat arbetet med att ta fram en ny strategi 
och handlingsplan som kan träda i kraft fr.o.m. 
2011.  

Riksantikvarieämbetet har under 2009 lämnat 
bidrag med 17,2 miljoner kronor till vårdinsatser 
för objekt som är eller kommer att bli anpassade 
för personer med funktionsnedsättning. Frågor 
kring tillgängligheten i kulturreservaten har 
särskilt uppmärksammats. Under året avslutades 
ett samarbetsprojekt mellan de nordiska 
antikvariska myndigheterna om tillgänglighet till 
byggnader men även till storskaliga historiska 
landskap och fornlämningsmiljöer.  

Medier 
Tillgänglighet till medier är viktigt ur ett demo-
krati- och delaktighetsperspektiv. Regeringen 
ställer i sändningstillstånden för Sveriges Radio 
AB, Sveriges Television AB och Sveriges 
Utbildningsradio AB krav på att företagen ska 
beakta behoven hos personer med funktionsned-
sättning. I sändningstillstånden för perioden 
2010−2013 har målen skärpts bl.a. när det gäller 
textning av tv-program. Under 2009 var andelen 
textade förstagångssändningar med svenskt 
ursprung i SVT1 och SVT2 74 procent. 111 
programtimmar sändes på teckenspråk, varav 48 
timmar barnprogram.  

Den nya radio- och tv-lagen (2010:696) som 
trädde i kraft den 1 augusti 2010 innehåller en ny 
bestämmelse om att tv-sändningar ska utformas 
så att programmen blir tillgängliga för personer 
med funktionsnedsättning. Detta ska ske genom 
textning, tolkning, uppläst text eller liknande 
teknik i den omfattning som beslutas av 
regeringen eller den myndighet regeringen 
bestämmer.  

Talboks- och punktskriftsbiblioteket bedriver 
ett omfattande förändringsarbete där digital 
teknik utnyttjas bl.a. för nedladdning av tal-
böcker.  

Som ett led i det fortsatta arbetet med att 
tillgängliggöra dagstidningarnas material för an-
vändarna har Taltidningsnämndens verksamhet 
förts över till Talboks- och punktskriftsbibliote-
ket. Ett uppdrag har getts till dessa myndigheter 
och Post- och telestyrelsen om den framtida tal-
tidningsverksamheten (dnr Ku2010/1124/MFI). 
Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet 
(Kulturdepartementet) den 1 mars 2011, den 
1 september 2011, den 1 mars 2012 och den 1 
september 2012. Slutredovisning ska ske senast 
den 1 mars 2013. 

Centrum för lättläst har till uppgift att göra 
nyhetsinformation och litteratur tillgänglig för 
personer med lässvårigheter eller som är 
otränade i det svenska språket. Se vidare om 
Centrum för lättläst under avsnitt 6.4.2.  

I betänkandet En ny svensk filmpolitik (SOU 
2009:73) föreslås att stöd till svensk 
filmproduktion villkoras med att det ska vara 
möjligt att se filmerna med svensk text på 
digitala biografer och i digitala visningsformat. 
Betänkandet bereds för närvarande i Regerings-
kansliet. 
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Analys och slutsatser 

Kulturen ska vara tillgänglig för alla – i form av 
bildningsarbete, möjligheter till eget skapande 
och möjligheter att ta del av professionellt 
konstnärligt skapande. Tillgänglighetsperspekti-
vet för personer med funktionsnedsättning ska 
därför beaktas i alla regeringsinitiativ på kultur-
området.  

Av regeringens skrivelse Uppföljning av den 
nationella handlingsplanen för handikappolitiken 
och grunden för en strategi framåt (skr. 
2009/10:166) framgår att en grund för det 
handikappolitiska arbetet etablerats och att till-
gängligheten för personer med funktionsned-
sättning förbättrats bl.a. på kulturområdet.  

Under 2010 har regeringen beslutat om 
övergripande inriktningsmål inom funktions-
hinderspolitiken. Dessa mål ska i nästa steg 
konkretiseras i operativa delmål för bl.a. 
kulturområdet. Målen ska utgöra grunden för en 
strategi som regeringen avser att besluta om i 
början av 2011.  

Ny teknik innebär möjligheter till ökad till-
gänglighet på både kultur- och medieområdena. 
De initiativ regeringen har tagit till bl.a. lagstift-
ning på medieområdet bedöms kunna bidra till 
att dessa möjligheter tas tillvara.  

Regeringen bedömer resultaten utifrån resul-
tatredovisningarna som goda, även om arbete 
återstår för myndigheter och institutioner att 

fördjupa arbetet med tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning. 

4.4.9 Regional fördelning av Statens 
kulturråds bidragsgivning 

Resultat 

Totalt fördelade Statens kulturråd under 2009 ca 
1,7 miljarder kronor i bidrag till kulturverksam-
heter i hela landet. På senare år har Kulturrådet 
arbetat för att vidareutveckla samspelet och 
dialogen mellan statlig, regional och kommunal 
nivå. Under 2009 har Kulturrådet fört dialog 
med kulturansvariga i landsting och samverkans-
organ i tio län samt med Stockholms kommun. 
Kulturrådets fördjupade dialoger har medfört att 
sju avsiktsförklaringar har tecknats mellan 
Kulturrådet och Skåne, Västerbotten, 
Norrbotten, Dalarna, Västra Götaland och 
Jämtland samt Gotlands kommun. 
Avsiktsförklaringarna utgör ett gemensamt 
underlag för vilka områden som landstingen och 
Kulturrådet gemensamt vill utveckla. 
Avsiktsförklaringarna gäller t.o.m. 2010 
alternativt 2011.  

Under 2009 har Kulturrådets bidrag per 
konstområde fördelats enligt tabell 4.2 nedan. 
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Tabell 4.2 Regional fördelning av bidragsgivningen från Statens kulturråd 2009 
 

Län Teater, dans och musik Litteratur, bibliotek 
och kulturtidskrifter 

Konst, museer och 
utställningar 

Konstområdes-
övergripande 

Totalt 

Stockholms län 110 200 18 437 13 841 14 864 157 341 

Uppsala län 29 395 2 251 4 569 3 276 39 491 

Södermanlands län 15 928 2 376 5 700 1 675 25 680 

Östergötlands län 53 520 3 591 6 510 3 870 67 491 

Jönköpings län 21 113 3 291 6 465 1 363 32 232 

Kronobergs län 25 025 1 150 6 530 676 33 381 

Kalmar län 15 801 2 024 10 218 1 960 30 002 

Gotlands län 14 408 1 064 6 473 400 22 345 

Blekinge län 8 017 2 386 4 827 927 16 156 

Skåne län 159 346 10 187 14 980 8 970 193 483 

Hallands län 14 595 2 204 6 248 1 754 24 801 

Västra Götalands län 257 189 11 801 38 216 12 234 319 440 

Värmlands län 34 839 2 393 6 795 1 776 45 803 

Örebro län 29 382 2 568 5 466 1 230 38 645 

Västmanlands län 23 769 2 320 5 093 2 555 33 737 

Dalarnas län 21 334 2 288 5 517 2 535 31 673 

Gävleborgs län 29 745 1 891 5 407 2 180 39 223 

Västernorrlands län 33 040 1 962 6 166 2 280 43 447 

Jämtlands län 14 981 1 681 8 619 1 255 26 537 

Västerbottens län 64 691 8 165 7 169 1 360 81 385 

Norrbottens län 32 322 2 912 5 979 1 540 42 752 

Nationellt 163 007 78 166 44 567 23 056 308 796 

Totalt nationellt 1 171 646 165 107 225 351 91 735 1 653 839 

Internationellt 14 219 15 106 3 595 6 028 38 948 

Totalt 1 185 865 180 213 228 946 97 763 1 692 787 
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Den geografiska fördelningen framgår även av 
kartorna 4.3 och 4.4 nedan. Högst andel av 
bidragsmedlen fördelas till länen med störst 
befolkning, dvs. Stockholms, Västra Götalands 
och Skåne län. Räknat i kronor per invånare får 
dock Västerbottens, Gotlands och Västra 
Götalands län högst bidrag.  
  
Karta 4.3 Regional bidragsfördelning 2009 

 

 

 
Karta 4.4 Regional bidragsgivning (kr/inv) 2009 

 

 

Analys och slutsatser 

Statens kulturråds arbete för att vidareutveckla 
dialogen med regionala företrädare är mycket 
värdefullt inför den nya fördelningsmodell som 
riksdagen har beslutat (prop. 2009/10:3, bet. 
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) och som ska 
införas fr.o.m. 2011.  

Statens kulturråd har av regeringen fått ett 
särskilt uppdrag att förbereda införandet av 
denna nya modell. Det är viktigt att Statens 
kulturråd, i samverkan med berörda statliga 
aktörer och landstingen, utvecklar strategiska 
arbetsmetoder när det gäller dialog, bedömning 
och uppföljning.  

4.4.10 Redovisning av vissa 
kulturinstitutioners hyror 

Regeringen lämnar i tabell 4.5 en redovisning av 
kulturinstitutionernas hyreskostnader. 
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Tabell 4.5 Hyreskostnader m.m. för vissa kulturinstitutioner under 2007-2009 
Myndighet/Institution Hyreskostnad inkl. uppvärmning och 

el 
Anslag/Bidrag Hyreskostnad inkl. 

uppvärmning och el, andel av 
anslag/bidrag 

Förändring i 
procentenheter 

 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007–2009 

Riksteatern 20 261 22 463 22 876 256 863 248 246 264 798 7,9% 9,0% 8,6% +0,7 

Kungliga Operan 44 906 50 432 52 005 343 946 381 011 411 301 13,0% 13,2% 12,6% -0,4 

Kungliga Dramaten 32 880 33 115 34 495 201 038 200 551 212 242 16,4% 16,5% 16,2% -0,2 

Dansens hus 8 666 8 764 8 475 21 178 20 523 21 029 40,9% 42,7% 40,3% -0,6 

Rikskonserter 9 457 9 600 9 522 68 316 68 289 62 194 13,8% 14,0% 15,3% +1,5 

Riksarkivet och 
landsarkiven 118 685 123 426 124 584 316 478 319 197 330 323 37,5% 38,7% 38,0% +0,5 

Institutet för språk och 
folkminnen 5 842 6 119 7 162 44 804 45 356 46 179 13,0% 13,5% 15,5% +2,5 

Riksantikvarieämbetet 38 528 47 574 49 487 198 142 222 561 218 973 19,4% 21,4% 22,6% +3,2 

Statens historiska museer 19 648 19 829 21 369 76 045 76 627 80 066 25,8% 25,9% 26,7% +0,9 

Nationalmuseum med 
Prins Eugens 
Waldemarsudde 32 971 32 771 36 150 83 547 87 196 95 467 39,5% 37,6% 37,9% -1,6 

Naturhistoriska 
riksmuseet 45 263 45 573 48 307 144 062 145 555 151 176 31,4% 31,3% 32,0% +0,6 

Statens museer för 
världskultur 55 811 57 080 58 285 137 870 142 130 150 503 40,5% 40,2% 38,7% -1,8 

Livrustkammaren, 
Skoklosters slott och 
Hallwylska museet 11 239 11 982 12 326 37 375 37 869 40 010 30,1% 31,6% 30,8% +0,7 

Statens maritima museer 55 190 57 537 63 459 99 422 107 600 112 280 55,5% 53,5% 56,5% +1,0 

Arkitekturmuseet 12 300 12 407 13 800 35 580 33 941 38 713 34,6% 36,6% 35,6% +1,0 

Statens musiksamlingar 14 027 14 716 14 772 46 761 47 128 49 132 30,0% 31,2% 30,1% +0,1 

Statens försvarshistoriska 
museer 26 638 27 076 27 711 67 970 73 2691 78 3491 39,2% 37,0% 35,3% -3,9 

Moderna museet 47 096 45 067 47 569 109 924 110 952 120 076 42,8% 40,6% 39,6% -3,2 

Nordiska museet 24 074 28 143 27 488 103 436 104 850 106 889 23,3% 26,8% 25,7% +2,4 

Tekniska museet 12 338 13 467 13 064 42 677 43 072 43 877 28,9% 31,3% 29,8% +0,9 

Arbetets museum 2 046 2 253 2 363 13 482 13 581 13 819 15,2% 16,6% 17,1% +1,9 

Dansmuseet 4 364 4 330 4 392 9 672 10 019 10 240 45,1% 43,2% 42,9% -2,2 

Drottningholms 
teatermuseum 2 837 3 217 3 007 7 173 7 244 7 383 39,6% 44,4% 40,7% +1,1 

Forum för levande historia 5 311 5 639 5 627 42 928 43 238 44 090 12,4% 13,3% 12,8% +0,4 
1 Anslaget har i tabellen minskats med 23 miljoner kronor som avser ett tillskott för bidragsgivning till försvarshistoriska museiverksamheter. 
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4.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har genomfört en granskning av 
bidragsgivningen inom kulturområdet (RiR 
2008:14) som omfattar regeringen och de 
bidragsgivande myndigheterna Statens kulturråd 
och Konstnärsnämnden. Granskningen har 
inriktats mot två frågor. Den ena frågan gäller 
om bidragsgivande myndigheter har en god 
intern styrning och kontroll i bidragsprocessen, 
som bidrar till en effektiv bidragsgivning. Den 
andra frågan avser om regeringens och 
bidragsgivande myndigheters styrning av 
bidragssystemet ger förutsättningar för 
omprövning. Regeringen har kommenterat 
rapporten i budgetpropositionerna för 2009 och 
2010.  

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att 
se över de förordningar som styr bidragsgiv-
ningen så att de tydliggör på vilka grunder bidra-
gen ska fördelas. Regeringen har bl.a. som en 
följd av propositionen Tid för kultur (prop. 
2009/10:3) sett över de förordningar som finns 
på litteratur- och kulturtidskriftsområdet. 
Regeringen har beslutat om en ny generell för-
ordning om statsbidrag till litteratur, kulturtid-
skrifter och läsfrämjande som trädde i kraft den 
15 augusti 2010.  

Riksrevisionens granskning har visat att 
Statens kulturråd och Konstnärsnämnden har 
belastat vissa sakanslag med förvaltningsutgifter, 
vilket minskar tydligheten i hur stor del av 
myndigheternas medel som går till förvaltnings-
utgifter respektive bidrag. Regeringen instämmer 
i Riksrevisionens bedömning. Myndigheterna 
har inkommit till regeringen med underlag som 
förtydligar hur stor andel av bidragsanslagen 
som belastas med förvaltningsutgifter.  

Regeringen avser att inleda en successiv 
anpassning av fördelningen mellan sak- 
respektive förvaltningsanslag för att tydliggöra 
den faktiska medelsanvändningen. Rapporten 
(RiR 2008:14) anses därmed slutbehandlad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Budgetförslag 

4.6.1 En ny modell för fördelning av vissa 
statsbidrag till regional 
kulturverksamhet  

 
Regeringens förslag: En ny lag införs som möjlig-
gör att landstingen och Gotlands kommun får 
fördela vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet om en regional kulturplan har 
upprättats och kulturplanen överensstämmer 
med de föreskrifter som regeringen meddelar. 
Lagen ska träda i kraft den 1 januari 2011. 

 

 
Ärendet och dess beredning: En ny modell för 
fördelning av medel till regional kultur-
verksamhet ska införas, enligt riksdagens beslut 
(prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145).  

Hösten 2009 tillkallades en särskild utredare 
för att föreslå formerna för införande av den nya 
modellen fr.o.m. 2011 (dir. 2009:97). 
Utredningen antog namnet Kultursamverkans-
utredningen. I betänkandet Spela samman − en 
ny modell för statens stöd till regional kultur-
verksamhet (SOU 2010:11) föreslår utredaren 
bl.a. en ny lag som möjliggör att landsting får 
fördela vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet under förutsättning att en regional 
kulturplan har upprättats. Vidare föreslås ett 
nytt anslag för de statliga medel som bör ingå i 
den nya modellen. 

Betänkandet har remissbehandlats. En remiss-
sammanställning finns tillgänglig i Kultur-
departementet (Ku2010/292/KV).  

 
Utredningens förslag överensstämmer i 
huvudsak med regeringens.  
 
Remissinstanserna 

En ny lag 
Flertalet remissinstanser är positiva eller har inga 
invändningar mot lagförslaget. Ett fåtal 
remissinstanser har kommenterat utredningens 
förslag om ett undantag från den s.k. 
lokaliseringsprincipen.  

Flera remissinstanser, bl.a. Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), påpekar att 
tidtabellen för att införa den nya modellen, och 
därmed den nya lagen, är snäv. Länsmusikens 
samarbetsråd och Musik i Syd Skåne Kronoberg, 
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Musica Vitae och Länsmusikens samarbetsråd 
anser att det är viktigt att modellen etableras 
enligt angiven tidsplan, dvs. med början 2011. 

Ett nytt anslag 
Majoriteten av remissinstanserna samtycker i 
stora delar till ett nytt gemensamt anslag och till 
de medel som föreslås ingå i modellen. Dock har 
flertalet landsting, SKL och Statens kulturråd 
invändningar mot att Kungl. biblioteket ska 
fördela bidrag till regional biblioteksverksamhet. 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet anser att stödet 
till de regionala resurscentrumen inte ska ingå i 
anslaget. Flera instanser, däribland Västra 
Götalands läns landsting menar att bidraget till 
Skapande skola bör ingå i anslaget. Nämnden för 
hemslöjdsfrågor anser att det finns en uppenbar 
risk att små områden inom modellen, såsom 
hemslöjd, marginaliseras i arbetet med 
kulturplanerna. Riksarkivet framför att bidrag till 
regional arkivverksamhet med fördel bör 
associeras till modellen, men fördelas av 
Riksarkivet.  

Uppföljning och utvärdering 
Flera remissinstanser, däribland Statens kultur-
råd, Konstnärernas Riksorganisation och Norr-
bottens läns landsting välkomnar en utveckling 
av uppföljning och utvärdering samt att roller 
och ansvar tydliggörs. Ekonomistyrningsverket 
framhåller att styrning, uppföljning och kontroll 
bör omfattas av samma förvaltningsprinciper 
som gäller för statlig verksamhet. SKL anser att 
en analysmyndighet bör ansvara för analysen av 
modellens statliga och regionala effekter samt att 
följeforskning kring regionaliseringen bör 
initieras.  

 
Skälen för regeringens förslag  
Den nya modellen möjliggör att landstingen kan 
få ett ökat ansvar för fördelning av vissa statliga 
bidrag till regionala kulturverksamheter. Därmed 
ges ökade möjligheter till regionala prioriteringar 
och variationer. Samtidigt ska staten ha ett 
fortsatt övergripande ansvar för den nationella 
kulturpolitiken. De närmare förutsättningarna 
för modellens genomförande är bl.a. en ny lag 
som ger landstingen befogenhet att fördela de 
aktuella statsbidragen. Lagen bemyndigar 
regeringen att utfärda föreskrifter om de 
regionala kulturplanerna samt om uppföljning 
och redovisning av statsbidragen.  

Genomförandet av lagen i denna del 
förutsätter att riksdagen godkänner de ändringar 

i grundlagen som föreslås i propositionen En 
reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). I 
propositionen föreslår regeringen att regleringen 
av normgivningsmakten moderniseras, bl.a. i 
fråga om riksdagens möjligheter att delegera 
kompetens.  

En ny lag 
Regeringen delar utredningens bedömning att 
lagstöd behövs för att ett landsting ska ges 
befogenhet att fördela statsbidrag. Lagen bör ges 
en utformning som möjliggör en successiv 
övergång till den nya modellen i takt med att fler 
landsting ansluter sig till modellen. För att ett 
landsting ska omfattas av befogenheten att 
fördela statsbidrag måste landstinget ha 
upprättat en regional kulturplan som 
överensstämmer med de föreskrifter som 
regeringen meddelar. I de fall landstinget inte 
gjort detta beslutar Statens kulturråd om 
fördelningen av statsbidrag. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer bör 
bemyndigas att utfärda föreskrifter om de 
regionala kulturplanerna samt om uppföljning 
och redovisning av statsbidragen.  

Enligt 3 kap. 20 § kommunallagen (1991:900) 
får kommuner och landsting bilda kommunal-
förbund och lämna över vården av kommunala 
angelägenheter till sådana förbund där lands-
tinget ingår som medlem. Därmed kan 
landstinget överlämna frågor till exempelvis ett 
kommunalt samverkansorgan. Regeringen anser 
till skillnad mot utredningen att landstingen inte 
bör ges möjlighet att delegera bidragsgivningen 
till privaträttsliga aktörer.  

Regeringen anser att samverkan mellan kom-
muner och landsting i och mellan länen är vä-
sentlig för att utveckla kulturens förutsättningar. 
Regeringen bedömer dock att kommunallagen 
redan i dag medger sådan samverkan. 
Utgångspunkten är att undantag från den s.k. 
lokaliseringsprincipen, med hänsyn till dess 
grundläggande principiella värde för den 
kommunala verksamheten, bör ske med stor 
restriktivitet. Något behov av att införa ett 
undantag, på det sätt som utredningen föreslagit, 
bedöms därför inte föreligga.  

Flera remissinstanser anser att tidsplanen är 
snäv. Samtidigt noterar regeringen att det finns 
ett stort engagemang och intresse hos många 
landsting att få ingå i den nya modellen. Reger-
ingen anser att det är angeläget att ett successivt 
införande av modellen kan inledas så snart som 
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möjligt. Statens kulturråd fick därför i maj 2010 
regeringens uppdrag (dnr Ku2010/1135/KV) att 
genomföra vissa förberedelser i samverkan med 
berörda myndigheter, landsting eller kultur-
ansvarig regional aktör i de fem län som utred-
ningen föreslagit ska ingå i första förhandlings-
omgången samt Sveriges Kommuner och 
Landsting. Samverkan har därmed redan inletts 
mellan de berörda parterna, vilket underlättar att 
införande av modellen påbörjas 2011. 

Regeringen delar i övrigt utredningens 
bedömning att landstingen ska ta fram fleråriga 
regionala kulturplaner i samverkan med länets 
kommuner och efter samråd med länets profes-
sionella kulturliv och det civila samhället. 
Regeringen avser att reglera detta i förordning. 
Inför Statens kulturråds beslut om den länsvisa 
fördelningen av statliga bidragsmedel kommer 
de regionala kulturplanerna att utgöra en 
utgångspunkt för dialog med respektive 
landsting samt en utgångspunkt för Statens 
kulturråds beslut om storleken på den statliga 
länsvisa fördelningen av bidragsmedel. Inför 
denna fördelning bör Statens kulturråd även föra 
dialog med företrädare för det civila samhället 
och det professionella kulturlivet.  

Den nya modellen innebär att ansvars- och 
uppgiftsfördelningen mellan staten och lands-
tingen förändras och tydliggörs. Samverkan och 
dialog mellan staten och landstingen om 
modellens genomförande och effekter är en 
viktig förutsättning för att modellen ska bidra till 
ökad uppfyllelse av de nationella kulturpolitiska 
målen. Denna samverkan bör vidareutvecklas 
med respekt för de berörda aktörernas roller och 
ansvar samt med beaktande av principen om 
armlängds avstånd. 

Den nya lagen bör träda i kraft den 1 januari 
2011. 

Ett nytt anslag 
Statens bidragsgivning till landstingen inom 
ramen för den nya modellen ska ske utifrån en 
ökad helhetssyn, flexibilitet och ändamålsenlig-
het när det gäller bidragens användning.  

Regeringen anser att huvuddelen av de anslag 
och delar av anslag som utredningen föreslagit 
ska ingå i modellen. Den nya modellen ger 
utrymme för såväl bidrag till konstområdesöver-
skridande verksamheter som för samverkan över 
kommungränser. 

Det nya anslaget föreslås uppgå till 1 241 
miljoner kronor 2011. Anslaget omfattar medel 

som i dag lämnas som bidrag till regionala 
kulturinstitutioner, till enskild regional arkiv-
verksamhet, konsulentverksamheter samt till 
regionala resurscentrum för film och video. 
Anslaget omfattar även medel som andra statliga 
myndigheter och aktörer ska ansvara för att 
fördela.  

Det nya anslaget, som ska pris- och löne-
omräknas, bör även fortsättningsvis användas för 
bidragsgivning till samtliga de verksamheter som 
i dag är stödberättigade enligt befintliga 
bestämmelser, dvs. till professionell teater-, 
dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, 
biblioteksverksamhet, konst- och kultur-
främjande verksamhet, regional enskild arkiv-
verksamhet, filmkulturell verksamhet samt 
främjande av hemslöjd. Viss del av anslaget bör 
av Statens kulturråd även kunna användas för 
tidsbegränsade utvecklingsinsatser.  

Till skillnad mot den bedömning som 
utredningen gjorde anser regeringen att Kungl. 
biblioteket inte bör fördela bidragsmedel till de 
regionala biblioteksinstitutionerna. Bidrags-
medlen till regional biblioteksverksamhet bör 
därmed, i likhet med medlen till övriga regionala 
kulturinstitutioner, i huvudsak fördelas av lands-
tingen. Däremot anser regeringen att Kungl. 
biblioteket, inom sitt vidgade samordnings-
uppdrag, bör ansvara för fördelningen av bidrag 
till delar av biblioteksväsendets nationella 
struktur som är statligt finansierade, dvs. till 
informations- och lånecentralerna i Malmö, 
Umeå och Stockholm, Sveriges depåbibliotek 
samt Internationella biblioteket och fördelning 
av vissa utvecklingsmedel. Därmed tydliggörs 
ansvarsfördelningen för den nationella respek-
tive regionala nivån inom biblioteksområdet. 

Vad gäller arkivområdet anser regeringen, till 
skillnad mot utredningen, att även viss del av de 
bidrag som Riksarkivets enskilda nämnd fördelar 
till enskilda arkiv inom ramen för anslaget 6:1 
Riksarkivet ska ingå i modellen. Riksarkivets 
nämnd för enskilda arkiv bör därmed hantera 
bidrag till de arkiv som bedöms ha hela landet 
som upptagnings- eller verksamhetsområde och 
som kan klassificeras som nationella institutio-
ner. Resterande bidrag som fördelas till regionala 
arkiv bör överföras till den nya modellen.  

Regeringen anser liksom utredningen att 
medlen till länshemslöjdskonsulenterna bör ingå 
i det nya anslaget. De konsulentbidrag som avser 
hemslöjdens rikskonsulenter bör dock inte ingå, 
eftersom rikskonsulenterna har uppdrag att 
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arbeta med verksamheter som omfattar hela 
landet.  

De medel inom äldreanslaget 2:2 Bidrag till 
regional musikverksamhet samt regionala och 
lokala teater-, dans- och musikinstitutioner som 
avser samverkan med tonsättare har utredaren 
föreslagit ska omfördelas till motsvarande ända-
mål inom det nya anslaget 2:2 Bidrag till vissa 
teater-, dans- och musikändamål. Detta stöd kan 
sökas av både institutioner och fria musik-
aktörer. I och med att den nya musik-
myndigheten Statens musikverk bildas fr.o.m. 
2011 kommer medel som motsvarar stöd för 
tonsättarsamverkan och fonogram som Stiftel-
sen Svenska rikskonserter tidigare ansvarat för 
att överföras till anslag 2:2 Bidrag till vissa  
teater-, dans- och musikändamål. Regeringen 
anser att stöd för dessa verksamheter bör samlas 
hos en statlig aktör, Statens kulturråd. 
Regeringen vill dock framhålla att de regionala 
institutionerna inom ramen för den ordinarie 
statliga bidragsgivningen bör ansvara för 
kompositionsbeställningar och utveckla sam-
verkan med tonsättare.  

Regeringen anser liksom utredningen att det 
även fortsättningsvis bör finnas stöd till tids-
begränsade strategiska utvecklingsinsatser av 
nationellt intresse inom ramen för det nya 
anslaget. Dessa bidrag bör fördelas av Statens 
kulturråd.  

Regeringen bedömer liksom utredningen att 
stödet till regionala filmresurscentrum ska föras 
till det nya anslaget, bl.a. eftersom verksamheten 
har stor betydelse för den filmfrämjande 
verksamheten i länen. Övriga frågor som rör 
filmområdet hanteras i samband med 
regeringens fortsatta beredning av den framtida 
filmpolitiken.  

Bidragen bör kunna omfatta andra mottagare 
än institutioner med landsting eller kommun 
som huvudman. Bidragsgivningen bör främja 
utvecklingen av den kulturella infrastrukturen 
och möjliggöra ett tillgängligt och varierat 
kulturutbud präglat av förnyelse och kvalitet i 
hela landet. De statliga medlen ska inte kunna 
ersätta landstings och kommuners finansiering 
av regionala och lokala kulturverksamheter. 
Bidragsgivning med statliga medel till viss 
verksamhet förutsätter att verksamheten även 
finansieras av annan aktör. 

Regeringen gör samma bedömning som 
utredningen om vikten av att de nationella 

minoriteterna får ett ökat genomslag i 
kulturpolitikens genomförande.  

Uppföljning och utvärdering 
De statliga medlen ska följas upp och utvärderas, 
liksom modellens genomförande och effekter. 
De statliga medlen ska följas upp enligt generella 
förvaltningsprinciper som gäller för statlig 
verksamhet.  

Landstingen ska, enligt föreskrifter som 
regeringen kommer att utfärda, ansvara för att 
följa upp de statliga medlen inom ramen för de 
regionala kulturplanerna och redovisa detta till 
Statens kulturråd. Statens kulturråd bör ansvara 
för den nationella uppföljningen och därmed 
bemyndigas att utfärda föreskrifter om detta. 

Den kulturpolitiska analysmyndighet som ska 
inrättas fr.o.m. 2011 avses få i uppdrag att 
övergripande utvärdera den nya samverkans-
modellen och dess effekter. Regeringen avser 
även att initiera följeforskning om modellen.  

4.6.2 1:1 Statens kulturråd 

Tabell 4.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 47 283

 

   
Anslags- 
sparande 1 242

 
2010 

 
Anslag 49 612

 

1 
Utgifts- 
prognos 51 023

2011 Förslag 45 906     

2012 Beräknat 48 349 2  

2013 Beräknat 49 021 3  

2014 Beräknat 46 972 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 47 890 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 47 891 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 44 856 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Statens kulturråds förvalt-
ningskostnader. Statens kulturråd är central 
förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. 
Statens kulturråd handlägger ärenden som rör 
statliga bidrag för kulturell verksamhet och 
andra statliga åtgärder.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet  

Statliga utställningsgarantier  
Statens kulturråd hanterar verksamheten med 
statliga utställningsgarantier. Verksamheten 
finansieras med avgifter och eventuella överskott 
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redovisas på statsbudgetens inkomstsida under 
inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansöknings-
avgifter. 

 
Tabell 4.7 Statliga utställningsgarantier 
Tusental kronor 

 Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte 
får dispo-

neras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 
2009 

0 853 849 4 

Prognos 
2010 

0 1 300 1 300 0 

Budget 
2011 

0 1 300 1 300 0 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Statens kulturråd 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 49 612 49 612 49 612 49 612

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 291 769 1 469 2 646

Beslut -4 000 -2 048 -2 077 -5 237

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 63 77 78 13

Förslag/ 
beräknat 
anslag  45 906 48 349 49 021 46 972

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Statens kulturråd tillförs 1 miljon kronor för 
2011 för ökade kostnader i samband med 
införandet av en ny modell för fördelning av 
vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
För 2012 och 2013 tillförs 3 miljoner kronor 
årligen. 

Anslaget minskar med 5 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 i enlighet med bedömning i budget-
propositionen för 2010. 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 45 906 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:1 Statens kulturråd för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 48 349 000 
kronor, 49 021 000 kronor respektive 46 972 000 
kronor. 

4.6.3 1:2 Bidrag till allmän 
kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och 
samarbete 

Tabell 4.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
204 059 

 

   
Anslags- 
sparande 827

 
2010 

 
Anslag 

 
210 885 

 

1 
Utgifts- 
prognos 206 969

2011 Förslag 213 478    

2012 Beräknat 210 727 2 

2013 Beräknat 210 165 3 

2014 Beräknat 218 342 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 208 183 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 204 873 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 209 039 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för bidrag till en rad skilda 
ändamål på kulturområdet. Anslaget får belastas 
med vissa kostnader för administration och 
genomförande av verksamheten. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt 
internationellt kulturutbyte och samarbete 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 210 885 210 885 210 885 210 885

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 93 2 671 5 542 9 483

Beslut 7 900 2 637 -723 3 927

Överföring 
till/från andra 
anslag -5 400 -5 466 -5 539 -5 640

Övrigt 3    -313

Förslag/ 
beräknat 
anslag  213 478 210 727 210 165 218 342

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Anslaget ökar med 25 miljoner kronor fr.o.m. 
2011 för en långsiktig bidragsgivning till 
förnyelse och utveckling inom kulturområdet, 
den s.k. Kulturbryggan. En försöksverksamhet 
ska etableras som under 2011−2012 fördelar 
bidrag till nyskapande kulturprojekt (dir. 
2010:77). 

Anslaget ökar med 3 miljoner kronor per år 
under perioden 2012−2014 för insatser som 
syftar till att stärka bokens ställning och 
mångfalden på bokmarknaden, t.ex. vad gäller 
kvalitetslitteratur i översättning från andra språk, 
samt för att stödja insatser för fristadsförfattare. 

Till anslaget överförs 1,6 miljoner kronor för 
bidrag till dans i skolan och dans som lärande. 
Medlen ska användas för att finansiera 
verksamhet om dans i skolan som bygger vidare 
på den kompetens och de erfarenheter som har 
utvecklats inom Institutet Dans i skolan vid 
Luleå tekniska universitet. Medlen överförs från 
utgiftsområde 16, anslaget 2:19 Luleå tekniska 
universitet: Grundutbildning. 

För att möjliggöra att en analysmyndighet 
inrättas på kulturområdet tillförs anslaget 7 
miljoner kronor i enlighet med budget-
propositionen för 2010. Medlen överförs fr.o.m. 
2011 till anslag 1:7 Myndigheten för kulturanalys.  

Mot bakgrund av att regeringen föreslår en ny 
modell för fördelning av vissa statsbidrag till 

regional kulturverksamhet minskas anslaget med 
8 miljoner kronor fr.o.m. 2011. 

Anslaget minskas med 10 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 till följd av att den treåriga 
satsningen för främjande av etnisk och kulturell 
mångfald upphör. Vidare minskas anslaget med 
6,1 miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av 
omprioriteringar inom utgiftsområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 213 478 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, 
utveckling samt internationellt kulturutbyte och 
samarbete för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 210 727 000 kronor, 
210 165 000 kronor respektive 218 342 000 
kronor. 

4.6.4 1:3 Skapande skola 

Tabell 4.11 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 60 634

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 111 971

 

1 
Utgifts- 
prognos 109 471

2011 Förslag 150 079     

2012 Beräknat 153 256 2  

2013 Beräknat 155 728 3  

2014 Beräknat 158 467 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 150 079 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 150 079 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 149 922 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för en långsiktig satsning för 
barn i grundskolan, kallad Skapande skola-
satsningen. Satsningen innebär att skolans 
kunskapsmål och kulturpolitikens mål om barns 
och ungdomars rätt till professionell kultur och 
till eget skapande sammanfaller. Anslaget får 
belastas med vissa kostnader för administration 
och genomförande av verksamheten. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Skapande skola 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 111 971 111 971 111 971 111 971

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 508 2 889 4 742 6 919

Beslut 37 600 38 396 39 015 39 743

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -166

Förslag/ 
beräknat 
anslag  150 079 153 256 155 728 158 467

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. Anslaget minskas (2014) även till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

 
Regeringen föreslår att Skapande skola-
satsningen byggs ut fr.o.m. 2011 till att omfatta 
hela grundskolan. Anslaget tillförs därför 
ytterligare 37 600 000 kronor fr.o.m. 2011. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 150 079 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:3 Skapande skola för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 153 256 000 
kronor, 155 728 000 kronor respektive 
158 467 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.5 1:4 Forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom 
kulturområdet 

Tabell 4.13 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
36 795 

 

   
Anslags- 
sparande 379

 
2010 

 
Anslag 

 
38 143 

 

1 
Utgifts- 
prognos 37 626

2011 Förslag 35 983    

2012 Beräknat 36 339 2 

2013 Beräknat 36 847 3 

2014 Beräknat 37 638 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 35 983 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 35 984 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 35 932 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för att finansiera forsknings- 
och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. 
Medlen används för projekt inom Riksarkivets, 
Riksantikvarieämbetets och Institutet för språk 
och folkminnens ansvarsområden. Vidare 
beräknas under anslaget del av kostnaderna för 
grundforskning inom naturvetenskap vid 
Naturhistoriska riksmuseet.  

Anslaget används även för projekt inom 
samtliga centrala museers ansvarsområden. 

Anslaget får belastas med vissa kostnader för 
administration och genomförande av verksam-
heten. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet  
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 38 143 38 143 38 143 38 143

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 187 566 1 107 2 007

Beslut -2 347 -2 370 -2 403 -2 458

Överföring 
till/från andra 
anslag    

Övrigt 3    -54

Förslag/ 
beräknat 
anslag  35 983 36 339 36 847 37 638

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Från och med 2011 omprioriteras 2 347 000 
kronor från anslaget till anslag 1:7 Myndigheten 
för kulturanalys. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 35 983 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser 
inom kulturområdet för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 36 339 000 
kronor, 36 847 000 kronor respektive 37 638 000 
kronor. 

4.6.6 1:5 Stöd till icke-statliga 
kulturlokaler 

Tabell 4.15 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
9 690 

 

   
Anslags- 
sparande 14 797

 
2010 

 
Anslag 

 
9 898 

 

1 
Utgifts- 
prognos 9 962

2011 Förslag 9 898     

2012 Beräknat 9 898   

2013 Beräknat 9 898   

2014 Beräknat 9 884   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för stöd till icke-statliga 
kulturlokaler för ny- eller ombyggnad inklusive 

handikappanpassning av musei-, teater- och 
konsertlokaler som tillhör någon annan än 
staten. Beslut om bidrag fattas av Boverkets 
samlingslokalsdelegation efter samråd med 
Statens kulturråd. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 9 898 9 898 9 898 9 898

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 2  -14

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 898 9 898 9 898 9 884

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 9 898 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 9 898 000 kronor, 9 898 000 kronor 
respektive 9 884 000 kronor. 

4.6.7 1:6 Bidrag till regional 
kulturverksamhet 

Tabell 4.17 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 0

 

 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 1 241 077     

2012 Beräknat 1 253 206 1  

2013 Beräknat 1 270 644 2  

2014 Beräknat 1 298 019 3  
1  Motsvarar 1 241 077 tkr i 2011 års prisnivå. 
2  Motsvarar 1 241 077 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 1 239 340 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för bidrag till regionala och 
lokala kulturverksamheter. Anslaget ska 
användas för verksamheter i landsting som 
fr.o.m. 2011 kommer att omfattas av den lag 
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som regeringen föreslår i denna proposition, 
avsnitt 2.  

Anslaget ska användas till följande 
verksamheter: 

- professionell teater-, dans- och musik-
verksamhet,  

- museiverksamhet,  

- biblioteksverksamhet,  

- konst- och kulturfrämjande verksamhet,  

- regional enskild arkivverksamhet,  

- filmkulturell verksamhet, och  

- främjande av hemslöjd.  
 

Statens kulturråd får inom ramen för anslaget 
finansiera tidsbegränsade utvecklingsinsatser.  

Anslaget får belastas med vissa kostnader för 
Kungl. bibliotekets genomförande av det 
samlade ansvaret för statens stöd och 
samordning inom biblioteksväsendet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010  0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning  0 0 0 0

Beslut 1 1 241 077 1 253 206 1 270 644 1 299 838

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 2   -1 819

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 241 077 1 253 206 1 270 644 1 298 019

1 Beloppen redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och 
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är preliminär och kan 
komma att ändras. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 
Statens kulturråd ska ansvara för fördelningen av 
statliga bidrag till de landsting som omfattas av 
den nya lagen. Dessa landsting ska ansvara för 
att fördela de statliga medlen till regionala och 
lokala kulturverksamheter i länet. Landstingen 
ska även, enligt föreskrifter som regeringen 
kommer att utfärda, ansvara för uppföljning av 
medlens användning.  

I anslaget ingår även medel för uppgifter inom 
ramen för Kungl. bibliotekets nya ansvar för att 
utöva en nationell överblick, främja samverkan 
och driva på utvecklingen inom biblioteks-
väsendet. Anslaget tillförs ytterligare 3 miljoner 
kronor fr.o.m. 2011 för detta ändamål. Totalt 
beräknar regeringen att 24 miljoner kronor 
avsätts fr.o.m. 2011 som ett steg i Kungl. biblio-
tekets nya uppdrag, varav 15 miljoner kronor 
avser bidragsgivning till vissa lånecentraler och 
depåbibliotek. 

Bidrag till kulturverksamheter i län som inte 
omfattas av bidragsfördelning enligt den nya 
lagen beslutas av berörda statliga institutioner, 
enligt nuvarande förordningar som regeringen 
utfärdat. 

Anslagsbeloppet för bidrag till regional 
kulturverksamhet har beräknats med utgångs-
punkt i anslagsmedel för 2010, med tillägg för 
beräknad pris- och löneomräkning för 2011.  

 
Tabell 4.19 Överföringar till nytt anslag 1:6 Bidrag till 
regional kulturverksamhet 
Tusental kronor 

Anslagsmedel som förs över till anslag 1:6 Belopp 

Anslag 1:2, del av anslag  

Bidrag till länskonsulenter inom dans, bild 
och form samt mångkultur 

8 000  

Anslag 1:4 Försöksverksamhet med ändrad 
regional fördelning av kulturpolitiska medel 

159 465 

Anslag 2:1, del av anslag  

Bidrag till teaterkonsulenter 

5 000 

Anslag 2:2 del av anslag 
Bidrag till regional musikverksamhet samt 
regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner 

811 197 

Anslag 3:1 Bidrag till biblioteksverksamhet 49 348 

Anslag 4:4, del av anslag  

Bidrag till konsulentverksamhet inom 
hemslöjden 

14 116 

Anslag 6:1, del av anslag 

Bidrag till enskilda regionala arkiv 

3 500 

Anslag 6:2, del av anslag 

Bidrag till regional arkivverksamhet 

6 437 

Anslag 8:3 Bidrag till regionala museer 165 014 

Anslag 10:1, del av anslag  

Del av bidrag till regionala resurscentra för 
film och video  

16 000 

Nytt anslag 1:6 1 238 077 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 1 241 077 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:6 Bidrag till regional 
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kulturverksamhet för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 1 253 206 000 kronor, 
1 270 644 000 kronor respektive 1 298 019 000 
kronor. 

4.6.8 1:7 Myndigheten för kulturanalys 

Tabell 4.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 9 347     

2012 Beräknat 9 437 1  

2013 Beräknat 9 568 2  

2014 Beräknat 9 775 3  
1  Motsvarar 9 347 tkr i 2011 års prisnivå. 
2  Motsvarar 9 347 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 9 334 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för den nya Myndigheten för 
kulturanalys förvaltningskostnader samt för 
forsknings- och utvecklingsinsatser på kultur-
området. Myndigheten för kulturanalys ska, med 
utgångspunkt i de kulturpolitiska målen, 
utvärdera, analysera och redovisa effekter av 
föreslagna och genomförda åtgärder samt 
analysera utvecklingen inom hela kulturområdet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 4.21 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Myndigheten för kulturanalys 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010  0 0 0 0

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning  0 0 0 0

Beslut 1 2 347 2 370 2 402 2 458

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 7 000 7 067 7 165 7 331

Övrigt 2    -14

Förslag/ 
beräknat 
anslag  9 347 9 437 9 568 9 775

1 Beloppen redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och 
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är preliminär och kan 
komma att ändras. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 

I budgetpropositionen för 2010 redovisar 
regeringen att medel tillförs för att möjliggöra 
att en analysmyndighet på kulturområdet 
inrättas. Mot den bakgrunden tillförs anslaget 7 
miljoner kronor fr.o.m. 2011. Vidare 
omprioriteras 2 347 000 kronor från anslag 1:4 
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kultur-
området fr.o.m. 2011 för forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom ramen för anslaget. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 9 347 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:7 Myndigheten för kulturanalys för 
2011. För 2012, 2013 samt 2014 beräknas 
anslaget till 9 437 000 kronor, 9 568 000 kronor 
respektive 9 775 000 kronor. 

4.6.9 Bidrag till kulturverksamhet från AB 
Svenska Spel 

 
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att 
regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 
2011 verkar för att bolagsstämman beslutar om 
ett bidrag som motsvarar 1/26 av bolagets 
överskott 2010 från Nya Penninglotten avsett 
för konst, teater och andra kulturella ändamål. 
Bidraget ska fördelas enligt de närmare 
anvisningar som beslutas av regeringen. 

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att 
regeringen på AB Svenska Spels ordinarie 
bolagsstämma 2011 verkar för att bolags-
stämman beslutar om ett bidrag som motsvarar 
1/26 av bolagets överskott för 2010 från Nya 
Penninglotten avsett för konst, teater och andra 
kulturella ändamål att fördelas till ifrågavarande 
ändamål enligt de närmare anvisningar som 
beslutas av regeringen. 
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5 Teater, dans och musik 

5.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar statens bidrag till Kungliga 
Operan AB, Kungliga Dramatiska Teatern AB, 

Riksteatern, Stiftelsen Dansens Hus, Drottning-
holms slottsteater och Voksenåsen A/S. Vidare 
omfattas det statliga stödet till den fria scen-
konsten och myndigheten Statens musikverk.

 

5.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom Teater, dans och musik, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Teater, dans och musik   

2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, 
Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och 
Voksenåsen 987 1 018 1 018 945 953 964 977

2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och 
musikändamål 155 159 154 167 193 193 192

2:3 Statens musikverk  0 0 120 104 106 108

Summa Teater, dans och musik 1 142 1 176 1 172 1 231 1 250 1 262 1 278

Äldreanslag   

2010 2:2 Bidrag till regional musikverksamhet 
samt regionala och lokala teater-, dans- och 
musikinstitutioner 780 812 794 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 780 812 794 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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5.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål.  

5.4 Resultatredovisning 

Resultat 

Nationella scenkonstinstitutioner 

Operan och Dramaten 
Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska 
Teatern AB hade under 2009 ett brett utbud av 
produktioner av klassiska och moderna verk. Ett 
intensivt arbete pågår vid nationalscenerna med 
att nå nya grupper i samhället. Barn- och 
ungdomsverksamheterna utvecklas positivt. 
Dramaten hade sammanlagt 771 egna föreställ-
ningar vid teaterns scener, som besöktes av 
197 931 personer. Genomsnittsbeläggningen har 
ökat från 68 procent 2008 till 78 procent 2009. 
Operan hade 213 föreställningar på stora scenen 
med 166 402 besökare. Genomsnittsbelägg-
ningen för opera var 78 procent och för balett 93 
procent, vilket innebär en liten minskning 
jämfört med 2008.  

Nationalscenernas samarbete med Folkets 
Hus och Parker, Sveriges Television AB och 
Sveriges Radio AB fortsätter. Under 2009 
visades Dramatens Scener ur ett äktenskap på 
digitala biografer runt om i landet. Av Operans 
föreställningar televiserades Askungen och 
Falstaff, fem operaföreställningar direktsändes i 
Sveriges Radio. Två föreställningar, Tosca och 
Askungen, direktsändes på digitala biografer.  

Dramaten genomförde vidare den första 
upplagan av Ingmar Bergman International 
Theatre Festival. Programmet bestod av gästspel 
från sex teatrar i Europa och ett stort antal 
seminarier och andra kringaktiviteter. 

Riksteatern med Cullbergbaletten 
Riksteatern har under 2009 fortsatt sitt arbete 
för att öka lokalföreningarnas och publikens 
inflytande över verksamheten. Det internatio-
nella och interkulturella utbytet har utvecklats 

och en strategi tagits fram som tar avstamp i de 
stora invandrargrupperna i Sverige, bl.a. med 
stöd av särskilda medel från regeringen 
2008−2010.  

Riksteatern har en stor och ökande andel 
samproduktioner, med andra teatrar, men också 
med andra organisationer som exempelvis Rädda 
Barnen och RFSL. Antalet egenproducerade 
föreställningar fortsätter att minska.  

Barn- och ungdomsverksamheten vid Riks-
teatern fortsätter att vara prioriterad. Ett 
exempel under året är samarbetet med det 
israeliska danskompaniet Batsheva i iscen-
sättningen av Kamyout, en dansföreställning 
med unga dansare för en ung publik som 
turnerat över landet med stor framgång. För att 
fortsätta integrera barnperspektivet i Riks-
teaterns verksamhet och för att öka kunskaperna 
om teaterns roll i skolan bygger Riksteatern upp 
ytterligare verksamhet och en webbplats för 
utbildning, forskning och utveckling av scen-
konst för barn och unga.  

För 2009 tillfördes Riksteatern 10 miljoner 
kronor för att möjliggöra en utveckling av 
Cullbergbaletten och Tyst teater. Tyst teater har 
under 2009 genomfört ett antal uppmärksam-
made föreställningar. 

Cullbergbaletten har under 2009 bl.a. 
genomfört aktiviteter som främjar och stödjer 
unga artisters utveckling av dansen. Det inne-
fattar bl.a. konstnärligt residens och masterclass 
för svenska unga dansare och koreografer.  

För att stabilisera verksamheten och främja 
utvecklingen av Cullbergbaletten har regeringen 
uppdragit åt Cullbergbaletten/Riksteatern, 
Kungliga Operan och Dansens Hus att 
gemensamt analysera hur en stärkt samverkan 
mellan institutionerna kan formeras för att skapa 
stabilitet och utvecklingsmöjligheter för 
Cullbergbaletten och den professionella dansen. 
En redovisning av uppdraget lämnades in den 30 
juli 2010. I redovisningen lyfts ett antal 
prioriterade samarbetsområden fram, bl.a. att 
ordna en gemensam praktikantordning och ett 
gemensamt projekt för konstnärlig utveckling 
för utvalda koreografer. Vidare framgår att 
parterna har för avsikt att bilda en styrgrupp för 
samarbetet samt att ett avtal om Dansens hus 
som hemmascen för Cullbergbaletten utarbetas. 

Stiftelsen Svenska rikskonserter 
Samverkan med musiklivets arrangörer har varit 
en viktig del av Rikskonserters uppdrag både 
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genom konkreta produktioner och festivaler och 
genom samarbete kring arrangörsfrågor. Med 
svenskt musikliv genomfördes 55 olika 
samarbetsproduktioner eller andra samarbeten. 
De rörliga produktionsmedlen i samarbetspro-
duktionerna uppgick till 11,5 miljoner kronor. 
Rikskonserter har under 2009 arrangerat 544 
konserter i Sverige och 81 utomlands med 
174 000 respektive 56 000 besökare. Caprice 
Records producerade 11 nya fonogram och 
Elektroakustisk Musik i Sverige fortsatte att 
utveckla sina internationella kontakter och hade 
under året värdskap för 35 gästtonsättare från 
andra länder.  

Enligt den kulturpolitiska propositionen Tid 
för kultur (prop. 2009/10:3) bör Statens musik-
samlingar få ett samlat ansvar på musikområdet. 
Statens stöd till Rikskonserter avvecklas därför 
under 2011. Rikskonserter har påbörjat en 
avvecklingsprocess. Mot bakgrund av förslagen i 
betänkandet I samspel med musiklivet (SOU 
2010:12) har Statens musiksamlingar fått 
regeringens uppdrag att förbereda och genom-
föra inrättandet av en ny plattform för stöd till 
musiklivet.  

Dansens Hus 
Gästspelsscenen Dansens Hus har under 2009 
haft 59 200 besökare, vilket är en ökning med 
4 000 jämfört med 2008. Var fjärde besökare på 
Dansens Hus är barn eller ungdom. Under året 
har Dansens Hus samverkat med Cirkus Cirkör 
och även ingått i nätverket Dansistan som 
främjar dans bland barn och unga i Stockholm. 
Under 2009 genomfördes för tredje året 
festivalen Urban Connection som är en viktig 
satsning för unga dansare och ung publik. 
Dansens Hus har under 2009 startat ett 
residensprogram för att främja dansens och 
koreografernas utveckling. Under 2010 
genomför Dansens Hus satsningen Kraftsamling 
för dansen på totalt 4 miljoner kronor.  

Nätverket Dansnät Sverige, som omfattar 12 
regionala respektive lokala dansparter samt 
Dansens Hus har under 2009 haft publikrekord 
på ca 12 000 besökare till föreställningarna runt 
om i landet. Därutöver har Dansnätet haft 
skolföreställningar för en publik på totalt 3 000 
personer. 

Voksenåsen 
Voksenåsen A/S hade en varierad 
programverksamhet 2009, med prioritet på 
internationell politik, näringsliv, språk, litteratur 

och musik. Verksamheten omfattade 24 
seminarier och konferenser, fyra utställningar 
samt de årliga projekten riktade till ungdomar; 
SommerAkademiet, Språk- og kulturkursene, 
Kultur og mediekurset och Voksenåsens 
stipendiatordning.  

Drottningholms Slottsteater 
Drottningholms Slottsteater, som sedan 1991  
finns med på Unescos Världsarvslista, ansvarar 
fr.o.m. 2009 för både föreställningsverksamhet 
vid och visning av slottsteatern. Från och med 
2010 har Sveriges Teatermuseum avskiljts från 
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum och 
inordnats i Statens musiksamlingar. Kammar-
kollegiet har våren 2010 medgett permutation av 
Stiftelsen Drottningholms teatermuseums 
stadgar som motsvarar det nya ansvarsområdet.  

Föreställningsverksamheten vid slottsteatern 
hade 2009 en publik på ca 10 000 personer. En av 
föreställningarna visades i SVT. Slottsteatern 
gästspelade under året i Paris för en publik på 
3 000 personer.  

Visningsverksamheten hade 2009 ca 25 000 
besökare vilket är en ökning med 12 procent 
jämfört med 2008. Skolvisningarna utgjorde ca 5 
procent av visningsverksamheten.  

Regionala scenkonstinstitutioner 

Statens stöd till de regionala scenkonst-
institutionerna uppgick 2009 till totalt ca 931 
miljoner kronor, inklusive den försöksverksam-
het som pågår i Skåne. Statens kulturråd ansvarar 
för fördelningen av de statliga bidragen. Inom 
ramen för den pågående försöksverksamheten i 
Skåne är det däremot Skåne läns landsting som 
ansvarar för att fördela det statliga stödet till 
institutioner länet. Denna del av institutions-
stödet uppgick till ca 152 miljoner kronor. 

Landsting och kommuner är huvudmän för 
scenkonstinstitutionerna. Sedan 2004 finns det 
scenkonstinstitutioner i samtliga län. De 
regionala scenkonstinstitutionerna hade 2008 
totalt cirka 3,2 miljoner besök.  

Av tabell 5.2 nedan framgår hur Statens 
kulturråd fördelat de statliga bidragen till 
respektive verksamhet under 2009. 
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Tabell 5.2 Statlig bidragsgivning till regionala scen-
konstinstitutioner 2009 
Miljoner kronor 

Verksamhet 2008 2009 

Regionala orkestrar 100 108 

Regional musikverksamhet 205 222 

Musikteater och operaverksamhet 174 160 

Teater- och dansinstitutioner 270 268 

Bidrag till samverkan med tonsättare  4 5 

Utvecklingsbidrag  12 16 

Totalt  765 779 

 
Ungefär hälften av statens bidragsgivning till 
institutionerna och den regionala musikverk-
samheten avser verksamhet som riktas särskilt 
till barn och unga.  

I bidragsgivningen för utvecklingsinsatser har 
barn och unga, dans samt internationell och 
interkulturell verksamhet prioriterats. 

Landstingen och kommunerna står för den 
största delen av de regionala institutionernas 
offentliga finansiering, förutom vad gäller den 
regionala musikverksamheten. Statens stöd till 
dessa verksamheter uppgår till ca hälften medan 
den statliga andelen för övriga verksamheter 
uppgår till ungefär en tredjedel.  
 
Tabell 5.3 Statlig finansieringsandel av de regionala scen-
konstinstitutionernas offentliga finansiering 
 

Verksamhet 2008 2009 

Samtliga regionala scenkonstinstitutioner 38% 37% 

Regional musikverksamhet 59% 53% 

Orkestrar 33% 31% 

Teater- och dansinstitutioner 34% 34% 

 
Kulturrådet har under 2009 haft ett regerings-
uppdrag att särskilt främja musik och spets-
kompetens inom körområdet.  

Kulturrådet har verkat för ökad samverkan 
mellan institutionerna och de fria grupperna. Tre 
av fyra institutioner uppger att de planerar 
samarbeten med det fria kulturlivet. 2009 
beviljades 1,8 miljoner kronor i utvecklings-
bidrag för att främja denna samverkan.  

Den fria scenkonsten 

Den fria scenkonsten är en mycket viktig del av 
det svenska kulturlivet. Det statliga stödet till 
denna verksamhet uppgick 2009 till ca 156 

miljoner kronor. Statens kulturråd har under året 
verkat för att skapa utrymme för 
omprioriteringar som främjar konstnärlig 
utveckling och förnyelse. Flera nya grupper och 
arrangörer har beviljats bidrag. 

Av statens anslag 2:3 Bidrag till fria dans-, 
teater- och musikgrupper, arrangörer samt vissa 
aktörer av kulturpolitiskt intresse fördelade 
Kulturrådet 2009 bidragen enligt tabell 5.4 
nedan.  
 
Tabell 5.4 Bidrag till den fria scenkonsten 2009 
Miljoner kronor 

  2008 2009 

Musik  10 12 

Musikarrangörer  22 24 

Teater  53 55 

Dans  21 23 

Dansarrangörer m.m.  13 14 

Konstområdesövergripande  1 2 

Vissa aktörer av kulturpolitiskt 
intresse  

 20 16 

Fonogram  6 7 

Musikalier, notutgivning m.m.  4 3 

Totalt  148 155 
Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte med summan.  

 
De fria gruppernas föreställningar drar en stor 
publik på totalt ca 2 miljoner besökare, vilket 
framgår av tabell 5.5 nedan. Grupperna bedriver 
en omfattande turnéverksamhet. De fria teater- 
respektive dansgrupperna har stor betydelse för 
kulturutbudet för barn och unga. Andelen barn- 
och ungdomsföreställningar har ökat för både 
dans och musik, med 3 resp. 4 procentenheter 
jämfört med 2008. Andelen för teatrarna ligger 
på en fortsatt mycket hög nivå, 72 procent.  

 
Tabell 5.5 Den fria scenkonsten 2008 
 

 Teater Dans Musik 

Statlig bidragsandel  
i procent av totala intäkter 

52 70 90 

Publik, tusental  566  167 1 220 

Andel barn- och ungdoms- 
föreställningar i procent 

72 53 25 

Den professionella dansens fortsatta utveckling 

Statens kulturråd tog 2005 fram ett handlings-
program för den professionella dansen. Kultur-
rådet har utifrån handlingsprogrammet bl.a. 
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främjat institutionernas arbete för att stärka 
dansen. Statens stöd till dansen har sedan 2005 
fördubblats från ca 30 miljoner kronor till drygt 
60 miljoner kronor 2009. Handlingsprogrammet 
utvärderades 2009. Utvärderingen visade att ca 
80 procent av aktörerna anser att dansens 
förutsättningar förbättrats men att fortsatta 
insatser behövs för att främja koreografernas och 
dansarnas arbetsvillkor och för dansens interna-
tionalisering. Utvärderingen framhöll vidare 
behov av ett nationellt handlingsprogram inför 
att en ny modell för statens stöd till regionala 
kulturverksamheter införs. Kulturrådet har 
utifrån denna utvärdering färdigställt en strategi 
för att fortsatt främja den professionella dansen. 
En utredning har även genomförts på uppdrag av 
Kulturrådet och Konstnärsnämnden kring 
behovet av ett informationskontor för 
dansområdet.  

Analys och slutsatser 

Måluppfyllelsen vid nationalscenerna är god, 
med en bred och varierad produktion. Det sker 
en positiv utveckling av föreställnings-
verksamheten och andra aktiviteter för barn och 
ungdomar. Tillgången till föreställningarna ökar 
över hela landet.  

Vid Riksteatern fortsätter antalet egen-
produktioner att minska vilket sammanfaller väl 
med regeringens bedömning vad gäller den 
framtida inriktningen för Riksteatern. 
Regeringens bedömning är att de samarbets-
projekt som redovisats kring Cullbergbaletten 
har potential att bidra till en positiv utveckling 
för den professionella dansen i Sverige.  

Statens stöd till scenkonstområdet har stor 
betydelse för att möjliggöra ett brett och mång-
sidigt kulturutbud som når en stor publik i hela 
landet.  

En ny plattform för musiken kan bidra med 
nationell överblick och kompetensuppbyggnad 
samt med att främja internationell samverkan 
inom det svenska musiklivet. Samtidigt ska den 
bidra till att hålla musikens kulturarv levande. 

I och med att en ny modell för fördelning av 
statens stöd till regionala kulturverksamheter 
införs successivt med start 2011, se avsnitt 3.2.2 
och 4.6.1, kommer landsting och kommuner att 
få ett tydligare ansvar för att utveckla den 
regionala scenkonsten. Staten kommer fortsatt 
ansvara för den nationella kulturpolitikens 

utveckling. Viktiga utvecklingsområden är bl.a. 
att främja den professionella dansens utveckling 
liksom samverkan mellan institutionerna och 
den fria scenkonsten. 

5.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende myndigheten inom 
verksamhetsområdet. 

5.6 Budgetförslag 

5.6.1 Statens insatser på musikområdet 
reformeras 

 
Regeringens bedömning:  Kostnader för omorga-
nisationen av statens musikinsatser på central 
nivå ska hanteras inom ramen för utgiftsområde 
17. Utgångspunkten är att finansieringen av 
verksamheten vid Statens musikverk 2011 ska 
täckas av det befintliga anslaget för Statens 
musiksamlingar samt innefatta huvuddelen av 
statens bidrag till Stiftelsen Svenska riks-
konserter som inte krävs för att täcka 
avvecklingskostnader för stiftelsen 2011. 
Regeringen har i avsnitt 5.6.4 beräknat 
119 744 000 kronor under anslaget 2:3 Statens 
musikverk. 

Som ett led i reformeringen av de statliga 
insatserna inom musikområdet har regeringen 
vidare i avsnitt 5.6.3 beräknat ett tillskott om 3 
miljoner kronor fr.o.m. 2011 under anslaget 2:2 
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål. 

 

 
Tid för kultur: I propositionen Tid för kultur 
(prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145) föreslår regeringen att statens stöd 
till Stiftelsen Svenska rikskonserter avvecklas 
och att vad riksdagen tidigare beslutat om 
musikinstitutionen Rikskonserter inte längre ska 
gälla. Regeringen gör vidare bedömningen att en 
ny plattform för musiken kan bidra med 
nationell överblick och kompetensuppbyggnad 
samt främja internationell samverkan inom det 
svenska musiklivet, samtidigt som den håller 
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musikens kulturarv levande. Statens musik-
samlingar får det samlade ansvaret för uppdraget.  

Enligt regeringens bedömning bör även 
verksamheten vid Elektroakustisk Musik i 
Sverige (EMS) samt viss verksamhet vid Caprice 
Records överföras från Stiftelsen Svenska 
rikskonserter till Statens musiksamlingar.  

 
I samspel med musiklivet: Genom ett beslut 
den 29 oktober 2009 förordnade regeringen en 
särskild utredare med uppdrag att föreslå den 
närmare utformningen av en ny nationell 
plattform för musiken. I betänkandet I samspel 
med musiklivet (SOU 2010:12) som lämnades 
till regeringen den 15 februari 2010 lämnas 
förslag till vilka insatser som bör göras på 
nationell nivå för att främja utvecklingen inom 
musikområdet.  

Utredaren föreslår att musikplattformen som 
konstnärlig samarbetspart ska koordinera och 
stödja samarbetsprojekt i musiklivet av nationellt 
och internationellt intresse. Plattformen ska inte 
själv producera turnéer eller konserter.  

I organisationsfrågan lämnar utredaren både 
ett huvudförslag och ett alternativt förslag. 
Enligt huvudförslaget inrättas en enhet för 
främjande av levande musik vid myndigheten. 
Utredaren föreslår att Statens musiksamlingar 
till följd av det utvidgade ansvarsområdet byter 
namn till Statens musikverk. I utredarens 
alternativa förslag inrättas i stället en mer 
fristående enhet för levande musik med Statens 
musiksamlingar som värdmyndighet.  

För stöd till samarbetsprojekt i musiklivet 
föreslår utredaren ett särskilt anslag för 
samarbetsprojekt i musiklivet av nationellt 
intresse, som ska hanteras av den nya 
musikplattformen. Det fria musiklivet bör 
prioriteras. Ett konstnärligt råd organiserat som 
en särskild nämnd i myndigheten föreslås fatta 
beslut om till vilka ändamål dessa medel ska 
användas. Utredaren anser att det finns ett stort 
värde i att konsertlokalen Nybrokajen 11 även 
fortsättningsvis används för publika kulturella 
ändamål och föreslår att regeringen tar initiativ 
till ett rundabordsamtal med berörda parter för 
att diskutera den framtida användningen av 
lokalerna. 
 
Remissinstanserna: Betänkandet har skickats ut 
till 144 remissinstanser och av dessa har 103 
inkommit med svar. Utöver remisslistan har 
ytterligare 30 spontana svar kommit in. Remiss-

instanserna håller i huvudsak med om att det 
finns behov av en ny nationell plattform för 
musiken samtidigt som förstärkningar av det fria 
musiklivet bör ske. Det är av vikt att 
musikplattformen utvecklas i samklang med den 
reformerade inriktning av statens stöd till 
regional kulturverksamhet som föreslås i 
betänkandet Spela samman (SOU 2010:11).  

En majoritet av remissinstanserna ställer sig i 
stort bakom att plattformen inte ska vara 
producerande utan ha en samordnande funktion. 

En majoritet av remissinstanserna tillstyrker 
utredningens alternativa förslag och framhåller 
vikten av att plattformen blir en aktör i 
musiklivet med en tydlig egen profil. Vissa 
remissinstanser, bl.a. Kungl. Musikaliska 
Akademien och Stiftelsen Svenska rikskonserter, 
förordar att musikplattformen organiseras som 
en egen myndighet.  

Remissvaren finns tillgängliga i Kultur-
departementet och en sammanställning av dessa 
har utarbetats (dnr Ku2010/293/KV). 

 
Skälen för regeringens bedömning: Mot 
bakgrund av de förslag som lämnades i 
betänkandet I samspel med musiklivet (SOU 
2010:12) och remissutfallet har regeringen  
uppdragit åt Statens musiksamlingar att 
förbereda och genomföra inrättandet av en ny 
plattform för stöd till musiklivet som ska bildas 
den 1 januari 2011 (dnr Ku2010/960/KV). I 
uppdraget ingår även att inordna verksamheten 
vid Elektroakustisk Musik i Sverige (EMS) och 
den del av verksamheten vid Caprice Records 
som avser bevarande och utgivning av musik i 
den s.k. backkatalogen. Verksamheterna vid 
EMS och Caprice Records ska inordnas den 1 
januari 2011.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 
december 2010. Av slutredovisningen ska framgå 
hur myndigheten avser att samverka med 
musiklivet. I detta sammanhang ska behovet av 
tydliga kontaktytor gentemot musiklivet 
beaktas. I slutredovisningen ska vidare beskrivas 
hur de delar av myndighetens verksamhet som 
syftar till att främja konstnärligt nyskapande 
respektive kulturarvets bevarande ska samverka. 
Även plattformens roll för musiklivets interna-
tionalisering ska belysas.  

Statens musiksamlingar ska till följd av sitt 
utvidgade uppdrag lämna förslag till förordning 
med instruktion och myndighetens namn ska 
fr.o.m. den 1 januari 2011 ändras till Statens 
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musikverk. Statens musiksamlingar ska vidare 
lämna förslag till bidragsförordning avseende 
stöd till projekt i vilka myndigheten själv är en 
deltagande part.  

Regeringen har också beslutat att Stiftelsen 
Svenska rikskonserter ska avvecklas och 
stiftelsens samtliga föreskrifter upphävas den dag 
stiftelsens styrelse närmare bestämmer, dock 
senast den 31 december 2013 (dnr 
Ku2009/2220/KV, Ku2010/700/KV).  

Regeringen bedömer därför att utgångs-
punkten är att finansieringen av verksamheten 
vid Statens musikverk 2011 ska täckas av det 
befintliga anslaget för Statens musiksamlingar 
samt innefatta huvuddelen av statens bidrag till 
Stiftelsen Svenska rikskonserter som inte krävs 
för att täcka avvecklingskostnader för stiftelsen 
2011.  

Som ett led i reformeringen av de statliga 
insatserna inom musikområdet har regeringen 
vidare beräknat ett tillskott om 3 miljoner 
kronor fr.o.m. 2011 för att bl.a. förstärka insatser 
för musikinspelningar och tonsättarverksamhet 
(avsnitt 5.6.3). 

Kulturdepartementet inbjöd i augusti 2010 
representanter för Stockholms stad, Stockholms 
läns landsting samt Statens fastighetsverk till 
samtal om utvecklingen för konsertlokalen 
Nybrokajen 11, som för närvarande hyrs av 
Stiftelsen Svenska rikskonserter. De deltagande 
parterna i samtalet var eniga om att Nybrokajen 
11 även i framtiden bör användas som 
konsertlokal. Med denna utgångspunkt söker 
Statens fastighetsverk ny hyresgäst för lokalen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.2 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, 
Riksteatern, Dansens Hus, 
Drottningholms slottsteater och 
Voksenåsen 

Tabell 5.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 987 406

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 1 017 719

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 017 719

2011 Förslag 944 815     

2012 Beräknat 953 150 2  

2013 Beräknat 963 956 3  

2014 Beräknat 977 365 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 941 791 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 940 791 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 939 478 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för bidrag till fem riksinstitu-
tioner på teater-, dans- och musikområdet samt 
bidrag till Voksenåsen A/S. Kungliga Operan 
AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB är 
nationalscener för opera och balett respektive 
talteater. Riksteatern är en ideell förening som 
bedriver scenkonstverksamhet. Dansens Hus är 
en gästspelsscen för den samtida dansen. Det är 
en stiftelse med bidrag även från Stockholms 
kommun. Bidrag till Stiftelsen Drottningholms 
Teatermuseum lämnas för att anordna teater-
föreställningar, visningsverksamhet m.m. på 
slottsteatern. Voksenåsen A/S är Norges 
nationalgåva till Sverige och har till syfte att 
stärka samhörigheten mellan svenskar och 
norrmän. 

 
Tabell 5.7 Ekonomisk redovisning för 2009 
Tusental kronor 

 Anslag Övriga 
intäkter 

Summa intäkter 

Operan 411 301 75 942 487 243 

Dramaten 212 242 55 221 267 463 

Riksteatern 263 316 80 805 344 121 

Dansens Hus 21 029 22 496 43 525 

Drottningholms 
slottsteater 

7 569 11 164 18 733 

Voksenåsen 9 755 44 8601 54 6151 

Summa 925 212 290 488 1 215 700 
1 Uppgifterna är omräknade från norska till svenska kronor med årsgenomsnittet 
för växelkursen 2009, vilken uppgick till 121,6225 SEK för 100 NOK. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 5.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:1 
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, 
Drottningholms slottsteater och Voksenåsen 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 017 719 1 017 719 1 017 719 1 017 719

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 4 621 16 951 29 794 45 850

Beslut -77 525 -81 520 -83 557 -84 838

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -1 367

Förslag/ 
beräknat 
anslag  944 815 953 150 963 956 977 365

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

Operan  
Bidraget till Operan tillförs 5 miljoner kronor 
under 2011 för ökade kostnader till följd av 
underhålls- och investeringsåtgärder i 
byggnaden. Från och med 2012 tillförs 2 
miljoner kronor. 

Bidraget minskar med 1 516 000 kronor 
eftersom tidigare tidsbegränsade medel upphör. 

Därutöver ökar bidraget till Operan med 
1 315 000 kronor till följd av pris- och 
löneomräkningen. Sammantaget uppgår bidraget 
till Operan till 432 206 000 kronor för 2011.  

Dramaten  
Regeringen beräknar att bidraget till Dramaten 
på grund av pris- och löneomräkning ökar med 
954 000 kronor 2011. Sammantaget uppgår 
bidraget till Dramaten till 217 306 000 kronor 
för 2011. 

Riksteatern  
Enligt regeringens bedömning i budget-
propositionen för 2010 minskar anslaget med 10 
miljoner kronor fr.o.m. 2011. 

Mot bakgrund av att regeringen föreslår en ny 
modell för fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet minskar anslaget med 
5 miljoner kronor fr.o.m. 2011. 

Regeringen beräknar att bidraget till Riks-
teatern på grund av pris- och löneomräkningen 
ökar med 2 091 000 kronor 2011. Sammantaget 
uppgår bidraget till Riksteatern till 251 889 000 
kronor för 2011. 

Dansens Hus  
Bidraget minskar med 3 009 000 kronor 
eftersom tidigare tidsbegränsade medel upphör. 

Bidraget till Dansens Hus ökar till följd av 
pris- och löneomräkningen med 137 000 kronor 
2011. Sammantaget uppgår bidraget till Dansens 
Hus till 22 642 000 kronor för 2011. 

Drottningholms slottsteater 
På grund av pris- och löneomräkning ökar 
bidraget med 59 000 kronor 2011. Sammantaget 
uppgår bidraget till Drottningholms slottsteater 
till 10 777 000 kronor för 2011. 

Voksenåsen  
Bidraget till Voksenåsen påverkas inte av pris- 
och löneomräkningen 2011. Sammantaget 
uppgår bidraget till Voksenåsen till 9 995 000 
kronor för 2011. 

Anslaget minskar med 63 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 till följd av att Stiftelsen Svenska 
rikskonserter avvecklas. Avvecklingskostnaderna 
för Stiftelsen Svenska rikskonserter hanteras 
inom ramen för anslag 2:3 Statens musikverk. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 944 815 000 kronor anvisas under 
anslaget 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, 
Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms 
slottsteater och Voksenåsen för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 953 150 000 
kronor, 963 956 000 kronor respektive 
977 365 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 17  

79 

5.6.3 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- 
och musikändamål 

Tabell 5.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
154 924 

 

   
Anslags- 
sparande 5 784

 
2010 

 
Anslag 

 
158 503 

 

1 
Utgifts- 
prognos 154 472

2011 Förslag 166 503     

2012 Beräknat 192 503   

2013 Beräknat 192 503   

2014 Beräknat 192 233   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för bidrag till den fria 
scenkonsten samt arrangerande 
musikföreningar, stöd till produktion och 
distribution av fonogram, bidrag till vissa aktörer 
av kulturpolitiskt intresse, bidrag till samverkan 
med tonsättare m.m.  

Anslaget får belastas med vissa kostnader för 
administration och genomförande av 
verksamheten. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden  

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa 
teater-, dans- och musikändamål ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 100 miljoner kronor under 2012. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabell 5.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 79 735 80 000 80 000 100 000  

Nya åtaganden 80 000 80 000 100 000   

Infriade åtaganden - 79 735 - 80 000 - 80 000 - 100 000  

Utestående åtaganden 80 000 80 000 100 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 80 000 80 000 100 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 5.11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål  
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 158 503 158 503 158 503 158 503

Förändring till följd av:  

Beslut 3 000 29 000 29 000 29 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 5 000 5 000 5 000 5 000

Övrigt 2   -270

Förslag/ 
beräknat 
anslag  166 503 192 503 192 503 192 233

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Som ett led i att de statliga insatserna inom 
musikområdet reformeras så ökar anslaget med 3 
miljoner kronor fr.o.m. 2011 för att bl.a. 
förstärka insatser för musikinspelningar och 
tonsättarverksamhet. Från och med 2012 ökar 
anslaget med 16 miljoner kronor för musik-
satsningar inom anslaget. Enligt regeringens 
bedömning i budgetpropositionen för 2010 ökar 
anslaget med ytterligare 10 miljoner kronor 
fr.o.m. 2012.  

Vidare överförs 5 miljoner kronor fr.o.m. 
2011 till anslaget för bidrag för samverkan med 
tonsättare. Dessa medel fördelades tidigare inom 
ramen för f.d. anslaget 2:2 Bidrag till regional 
musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, 
dans- och musikändamål. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 166 503 000 kronor anvisas under 
anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och 
musikändamål för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 192 503 000 kronor, 
192 503 000 kronor respektive 192 233 000 
kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.4 2:3 Statens musikverk 

Tabell 5.12 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 119 744    

2012 Beräknat 104 342 1 

2013 Beräknat 105 804 2 

2014 Beräknat 108 064 3 

1  Motsvarar 103 308 tkr i 2011 års prisnivå. 
2  Motsvarar 103 308 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 103 163 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för den nybildade 
myndigheten Statens musikverks 
förvaltningskostnader, projektverksamhet inom 
musikområdet samt kostnader för avveckling av 
Stiftelsen Svenska rikskonserter. Statens 
musikverk ska främja levande musik samt 
dokumentera, samla in, vårda, bevara, beskriva 
och hålla levande teaterns, dansens och musikens 
kulturarv. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 5.13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:3 Statens musikverk 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010  0 0 0 0

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning  0 0 0 0

Beslut 1 119 744 104 342 105 804 108 216

Överföring 
till/från andra 
anslag    

Övrigt 2    -152

Förslag/ 
beräknat 
anslag  119 744 104 342 105 804 108 064

1 Beloppen redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och 
löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är preliminär och kan 
komma att ändras. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Till följd av bildandet av Statens musikverk 
överförs 59 744 000 kronor till anslaget fr.o.m. 
2011. Dessa medel disponerades tidigare av 
Statens musiksamlingar på anslag 8:1 Centrala 
museer: myndigheter. Vidare tillförs anslaget 60 
miljoner kronor för 2011 för en ny nationell 
plattform för musiken samt för avvecklings-
kostnader för Stiftelsen Svenska rikskonserter. 
Från och med 2012 uppgår ökningen av anslaget 
till 44 miljoner kronor. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 119 744 000 kronor anvisas under 
anslaget 2:3 Statens musikverk för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
104 342 000 kronor, 105 804 000 kronor 
respektive 108 064 000 kronor. 
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6 Litteraturen, läsandet och språket 

6.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar Statens kulturråds bidrags-
givning till bibliotek, litteratur och kulturtid-

skrifter. Vidare omfattas verksamhet vid Tal-
boks- och punktskriftsbiblioteket, Stiftelsen för 
lättläst nyhetsinformation och litteratur samt 
Institutet för språk och folkminnen. 

 
 

6.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom Litteraturen, läsandet och språket, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Litteraturen, läsandet och språket   

3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 126 124 122 124 124 124 124

3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 71 74 73 85 86 87 89

3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur 16 16 16 17 17 17 17

3:4 Institutet för språk- och folkminnen 47 51 50 53 53 54 54

Summa Litteraturen, läsandet och språket 260 266 261 278 280 282 284

Äldreanslag   

2010 3:1 Bidrag till biblioteksverksamhet 48 49 48 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 48 49 48 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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6.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål. 

6.4 Resultatredovisning 

6.4.1 Bibliotek 

Resultat 

Statens kulturråd 
Staten ger genom Statens kulturråd bidrag till 
folk- och länsbibliotek för att främja spridning 
och läsning av litteratur samt för att utveckla 
biblioteksväsendet.  

Närmare 42 miljoner kronor fördelades som 
verksamhetsbidrag till region- och länsbibliotek, 
lånecentraler, Sveriges depåbibliotek och 
Internationella biblioteket. Därutöver fördelades 
4,9 miljoner kronor för utveckling av 
folkbiblioteksverksamhet samt till regional 
biblioteksverksamhet. Statens kulturråd har vid 
sina beslut om bidrag prioriterat strategiskt 
utvecklingsarbete och samverkan genom 
länsövergripande projekt och initiativ inriktade 
på bl.a. webbaserade och digitala tjänster.  

Statens kulturråd, Kungl. biblioteket och 
företrädare för olika aktörer inom svenskt 
biblioteksväsen har under året fortsatt arbetet i 
nätverket Sverigebiblioteket. Syftet med 
Sverigebiblioteket är att forma ett brett och 
utökat nationellt samråd för samverkan och 
utveckling av svensk biblioteksverksamhet 
utifrån ett användar- och medborgarperspektiv. 
Nätverket har gemensamt drivit en utredning 
om hur fjärrlåneverksamheten kan effektiviseras 
och förbättras, finansierat en utvärdering av den 
nationellt sammanslagna tjänsten Fråga bibliote-
ket samt en förstudie om en ny teknisk platt-
form för en samlad svensk biblioteksstatistik.  

Statens kulturråd deltar även i ett flertal 
nordiska och internationella nätverk inom 
biblioteksområdet såsom National Authorities 
on Public Libraries in Europe och International 

Federation of Library Associations and Institu-
tions.  

Regeringsuppdrag inom biblioteksområdet 
Regeringen beslutade under året att genomföra 
en utvärdering av bibliotekslagen vilken färdig-
ställts under våren 2010.  

Mot bakgrund av regeringens proposition Tid 
för kultur (prop. 2009/10:3) lämnades ett 
uppdrag till Kungl. biblioteket (KB) att redovisa 
en plan för hur man ska svara för nationell 
överblick, främja samverkan och driva på 
utvecklingen av biblioteksväsendet och i samråd 
med länsbiblioteken följa bibliotekens arbete. 
Uppdraget har redovisats under våren 2010 (se 
avsnitt 3.2.2). 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska 
främja utvecklingen av nya medier för att öka 
tillgängligheten till litterära verk för personer 
med funktionsnedsättning. TPB:s produktion 
och förvärv motsvarar 19 procent av den årliga 
bokutgivningen i Sverige. Antalet låntagare, såväl 
bibliotek som enskilda låntagare, som är 
registrerade hos TPB ökar. Den totala 
utlåningen har ökat med 14 procent. De fysiska 
lånen av talböcker har på grund av den ökade 
nedladdningen minskat med nästan hälften och 
utgör nu endast 30 procent av det totala antalet 
lån och nedladdningar.  

Den egna produktionen av punktskrifts-
böcker ökade med 13 procent under 2009. Målet 
att minst 50 procent av förvärven för biblioteks-
service ska utgöras av barn- och ungdoms-
produktion är i stort sett uppfyllt (46 procent). 
Tre nya taktila bilderböcker för barn 
producerades under 2009 och det totala 
beståndet uppgår nu till 60 titlar.  

Regeringen föreslog i propositionen En ny 
radio- och tv-lag (prop. 2009/10:115, bet. 
2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331) att Tal-
tidningsnämnden ska avvecklas som myndighet. 
Regeringen bedömde vidare att Taltidnings-
nämndens verksamhet bör föras över till 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Föränd-
ringarna trädde i kraft den 1 augusti 2010 (se 
vidare under 3.2.2 samt 14.4.6). Inför 2011 
planeras även för att TPB ska ta över verksamhet 
riktad till synskadade som tidigare bedrivits av 
Synskadades Riksförbund. 
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Analys och slutsatser 

Biblioteken är en viktig samhällelig resurs och 
det finns stora utvecklingsmöjligheter för 
biblioteken i framtidens samhälle. De verkar för 
läskunnighet, utbildning, livslångt lärande, kultur 
och informationsspridning. Biblioteks-
verksamheten är en kommunal angelägenhet, 
men verksamheten stöds även genom statliga 
bidrag, främst från Statens kulturråd. Genom 
bidragsgivningen ges stöd till satsningar på bl.a. 
barn och unga och ökat samarbete.  

Det är angeläget att samspelet mellan den 
nationella, regionala och kommunala biblioteks-
verksamheten ökar. Den utvärdering som gjorts 
av bibliotekslagen (1996:1596) bereds inom 
Regeringskansliet. 

Regeringen anser att det är positivt att 
användningen av digital teknik i olika delar av 
talboks- och punktskriftsverksamheten har ökat. 
Att Taltidningsnämndens verksamhet och viss 
verksamhet som tidigare bedrivits av 
Synskadades Riksförbund fr.o.m. 2011 kommer 
att vara en del av Talboks- och punktskrifts-
biblioteket bedöms skapa goda förutsättningar i 
det fortsatta arbetet med bl.a. framtida lösningar 
för produktion, distribution och konsumtion av 
talböcker och taltidningar. 

6.4.2 Litteratur och kulturtidskrifter 

Resultat 

Statens kulturråd 
Statens kulturråd fördelar ett antal olika bidrag 
som syftar till att dels stödja utgivning och 
distribution av litteratur och kulturtidskrifter, 
dels främja läsning och litteraturförmedling, 
särskilt bland barn och unga. 

Totalt fördelades 2009 cirka 36,6 miljoner 
kronor i litteraturstöd till förlagen. Stödet 
fördelades på områdena svensk skönlitteratur, 
översatt skönlitteratur, facklitteratur, barn- och 
ungdomslitteratur, bildverk och serier för vuxna, 
invandrar- och minoritetslitteratur samt natio-
nella minoriteters litteratur. För litteraturstödet 
prioriterade Kulturrådet 2009 liksom föregående 
år debutanter och översättningar av titlar från 
språkområden som inte är väl företrädda i den 
svenska utgivningen.  

Under 2008 beviljades cirka 900 titlar 
litteraturstöd. Under 2009 minskade både 

antalet ansökningar och beviljade ansökningar 
till nivåer som kan jämföras med 2007. Skälet för 
detta är dels förlagens minskade utgivning, dels 
att Kulturrådet i dialog med bransch-
organisationerna utvecklat den ekonomiska 
bedömningen. Detta har resulterat i att 
Kulturrådet inte prioriterar stöd för titlar som 
trycks i en sådan omfattning att de kan förväntas 
ge tillräckliga intäkter för utgivaren.  

Under 2009 fördelades cirka 23,3 miljoner 
kronor till kulturtidskrifter. Den största delen, 
cirka 17,8 miljoner kronor, användes för 
produktionsstöd vilket fördelades till ca 120 
mottagare. I stödet ingår sedan 2007 både stöd 
till nättidskrifter och tidskrifter i analog form 
samt ett särskilt kassettstöd som bl.a. används 
för inläsning av tidskrifter för personer med 
funktionsnedsättning.  

Vidare fördelades cirka 4,7 miljoner kronor i 
utvecklingsstöd till kulturtidskrifter. För att 
utveckla kulturtidskrifternas spridning fortsatte 
Kulturrådet under 2009 att bevilja stöd till 
marknadsföring och lösnummerförsäljning av 
kulturtidskrifter på kommission. Stöd har även 
beviljats till tidskriftskataloger. Fyra tidskrifts-
verkstäder som tillhandahåller teknisk utrust-
ning och utbildningar för tidskriftsredaktioner 
och som sedan början av 1990-talet mottagit 
stöd för sin verksamhet, beviljades ett något 
lägre stöd 2009 mot bakgrund av att verksam-
heten enligt Kulturrådet bör uppnå en högre 
grad av förankring lokalt och regionalt. Inom 
utvecklingsstödet har Kulturrådet i övrigt under 
2009 särskilt prioriterat översättningskostnader 
för att främja internationell samverkan. 

Bidragsgivningen till litterära evenemang upp-
gick till ca 3,1 miljoner kronor. Vid bidrags-
givningen prioriteras bl.a. en bred geografisk 
spridning samt insatser som syftar till en ökad 
internationalisering genom samarbeten och 
evenemang i Sverige med utländska gäster. 
Under 2009 har Kulturrådet prioriterat projekt 
där skribenter vars texter översatts till svenska 
fått möta en större publik. 

Kulturrådet inledde redan 2006 en dialog med 
läns- och regionbiblioteken som bidragit till att 
flera större läsfrämjande projekt kommit till 
stånd. Inom ramen för litteraturanslaget 
förstärkte regeringen stödet till läsfrämjande 
insatser 2008. För 2009 angav regeringen att 
minst 10 miljoner kronor skulle användas till 
läsfrämjande insatser. 
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Statens kulturråd beslutade 2009 om bidrag 
till läsfrämjande insatser om totalt cirka 10,7 
miljoner kronor, inklusive produktion och 
distribution av en barnbokskatalog. Kulturrådet 
har bl.a. prioriterat projekt som stärker inter-
kulturella perspektiv, använder sig av nya media, 
möjliggör delaktighet och eget skapande samt 
bidrar till långsiktig samverkan mellan t.ex. skola 
och folkbibliotek. Kulturrådet har under 2009 
även beviljat fortsatta bidrag för forsknings-
projekt som syftar till att utveckla kunskapen 
inom området barnbibliotek och läsfrämjande. 

I inköpsstöd fördelades 2009 cirka 25,7 
miljoner kronor till kommunerna för folk- och 
skolbibliotekens inköp av litteratur. Under 2009 
prioriterades ansökningar där biblioteksplan och 
läsfrämjandeplan kopplades samman, där det 
fanns en utvecklad samverkan mellan skola och 
folkbibliotek och för inköp som avsåg medier 
för barn och unga med andra modersmål än 
svenska. 

Under 2008 tog Kulturrådet fram en lång-
siktig strategi för det internationella litteratur-
samarbetets utformning. Det långsiktiga målet 
med det internationella litteratursamarbetet är 
att öka den svenska kvalitetslitteraturens närvaro 
i utlandet och att stärka möjligheterna för 
utländsk litteratur att berika den svenska. För att 
uppnå målet stödjer Kulturrådet översättning av 
svensk litteratur och dramatik, verkar för sprid-
ning av i Sverige boende författare som skriver 
på andra språk än svenska och främjar litterära 
utbyten. Kulturrådet arbetar också för ett ökat 
antal fristäder för hotade och förföljda författare. 

Under 2009 satsades cirka 1,4 miljoner kronor 
på litterära projekt i utlandet. Därtill kommer ett 
översättningsstöd till utländska förlag för över-
sättning av svensk litteratur om cirka 2,5 
miljoner kronor. Under 2009 har Kulturrådet på 
området särskilt prioriterat introduktion av nya 
författarskap, evenemang som rör barn- och 
ungdomslitteratur och projekt som främjar åter-
växten av utländska översättare. 

Centrum för lättläst 
Centrum för lättläst har till uppgift att ge ut 
lättlästa böcker samt en nyhetstidning för 
personer med utvecklingsstörning. Satsningen på 
skolan har fortsatt under 2009. Detta bl.a. 
genom att Tidningen 8 SIDOR innehållit mer 
material riktat direkt mot skolan, fylligare 
nummer samt mer fördjupningsmaterial på 
webben. Under senhösten startades webbplatsen 

Allaväljare, en lättläst mötesplats på webben om 
politik och valet.  

Analys och slutsatser 

Sammantaget bidrar de statliga insatserna på 
området till att bredda tillgången till och 
intresset för litteratur och kulturtidskrifter. Både 
litteraturstödet och produktions- och utveck-
lingsstöden till kulturtidskrifterna har stor 
betydelse för att främja mångfald och kvalitet i 
utbudet. Det statliga stödet till produktion och 
distribution av litteratur och kulturtidskrifter har 
setts över, i enlighet med vad regeringen aviserat 
i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3). 
En ny förordning för statsbidrag till litteratur, 
kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser har 
beslutats av regeringen. I och med beslutet 
ersätts de tidigare bidragsförordningarna på 
området av en generell förordning som innebär 
minskad detaljstyrning och större möjligheter att 
anpassa stöden till förändringar i omvärlden.  

Frågan om utgivna böckers och tidskrifters 
tillgänglighet och synlighet blir också allt 
viktigare. Det distributionsstöd som finns har 
spelat en betydelsefull roll för spridningen av 
kvalitetslitteratur till landets bibliotek. Även 
stöd för andra former av spridning av litteratur 
och kulturtidskrifter bör kunna vidareutvecklas 
inom ramen för Statens kulturråds bidrags-
givning.  

Att inköpsstödet till folk- och skolbibliotek 
kombinerats med läsfrämjandebidrag har gett ett 
mer kraftfullt arbete för att stimulera läsning 
bland barn och unga. Det är också lovvärt att en 
del av stödet använts för metodutveckling av den 
läsfrämjande verksamheten. Regeringen ser 
positivt på en fortsatt prioritering av de 
läsfrämjande insatserna och har öronmärkt 
ytterligare medel för ändamålet under 
innevarande år.  

Inför kommande avtalsperiod är det viktigt att 
Centrum för lättläst beaktar behovet av föränd-
ringar av verksamheten som följer av utveck-
lingen på medieområdet, t.ex. digitaliseringen. 
Centrum för lättläst har därför fått i uppdrag att 
i samband med årsredovisningen för 2010 
redovisa en omvärldsanalys som tar upp 
förändringar och utvecklingstendenser i 
samhället som har betydelse för verksamheten, 
inklusive en kartläggning av andra aktörer på 
området. 
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6.4.3 Språk 

Resultat 

Institutet för språk och folkminnen 
Institutet för språk och folkminnen har bland 
sina uppgifter att bedriva språkvård, samla in och 
sprida kunskap om folkminnen, det svenska 
språket, de nationella minoritetsspråken förutom 
samiska, det svenska teckenspråket samt följa 
den språkpolitiska utvecklingen i Sverige.  

Språklagen (2009:600) trädde i kraft den 1 juli 
2009 och befäster att svenska språket är huvud-
språk i Sverige. Lagen innebär bl.a. att det 
allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan 
används och att de nationella minoritetsspråken 
ska stärkas liksom det svenska teckenspråket. 
Institutet för språk och folkminnen har under 
året bedrivit information om språklagen och 
förberett uppföljningen av hur den nya språk-
lagen tillämpas. Bland annat har en kartläggning 
av språksituationen inom högre utbildning och 
forskning initierats. 

Barn- och mångfaldsperspektivet har upp-
märksammats. Särskild vikt har lagts vid att öka 
möjligheterna att dokumentera material från 
tidigare underrepresenterade grupper.  

Institutet har arbetat med att bedriva språk-
vård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra 
och sprida kunskaper om de delar av det 
immateriella kulturarvet som institutet förvaltar. 
Arbetet med att stärka forskningsprofilen har 
gått vidare. Samarbetet med andra kulturarvs-
institutioner, universitet och högskolor avseende 
bl.a. forskningsprojekt har utvecklats, liksom 
medverkan i undervisning. Myndigheten har 
även bedrivit forskning samt deltagit i interna-
tionellt samarbete inom sitt verksamhetsområde 
genom att vara företrädda i flera internationella 
organisationer.  

Språkrådet, som är en av myndighetens 
enheter, har fortsatt att bygga upp och utveckla 
klarspråksverksamheten. I november arrange-
rade Språkrådet, i samarbete med Integrations- 
och jämställdhetsdepartementet, ett seminarium 
om nya lagar om språk och minoriteter riktat till 
myndigheter och kommuner. Kunskaps-
spridning har skett genom rådgivning inom 
myndighetens alla ämnesområden, anordnande 
av föreläsningar, visningar och konferenser, 
publicering i böcker, artiklar och krönikor. 
Myndighetens webbplatser har varit en viktig 
kanal.  

Institutet har en mycket bred kontaktyta till 
både andra myndigheter och allmänheten. Allt 
fler använder institutets interaktiva frågetjänster 
på Internet. 

Institutet har haft samordningsansvaret för att 
ta fram ett förslag till nationellt genomförande 
av Unescos konvention om skydd av det imma-
teriella kulturarvet. Arbetet med de nationella 
minoritetsspråken har stärkts bl.a. till följd av 
regeringens proposition Från erkännande till 
egenmakt – regeringens strategi för de nationella 
minoriteterna (prop. 2008/09:158) som ledde till 
beslut om t.ex. revitaliseringsinsatser.  

Statens kulturråd 
Kulturrådet fördelar bl.a. bidrag till verksamhe-
ter som rör nationella minoriteters språk och 
kultur. Under 2009 fördelades 7,1 miljoner 
kronor för sådana ändamål till olika organisatio-
ner. Sametinget ansvarar för den samiska språk-
vården. Sametinget disponerar anslag om 8,9 
miljoner kronor för insatser till samisk kultur. 

Analys och slutsatser 

Genom språklagens införande fick svenskan 
formell status som huvudspråk i Sverige och de 
fem nationella minoritetsspråkens ställning 
stärktes ytterligare, liksom svenskt teckenspråk.  

Institutet för språk och folkminnens service i 
form av svar på förfrågningar som myndigheten 
givit har fungerat tillfredsställande. 
Rådgivningen i språkfrågor har skapat goda 
kontaktytor till myndigheter och allmänhet. 
Behovet av insatser på bl.a. minoritetsspråks-
området ökar emellertid.  

Klarspråksarbetet är betydelsefullt. Effekterna 
av detta arbete är framför allt bättre 
mottagaranpassade texter och större språklig 
medvetenhet. Kännedomen om avdelningen 
Språkrådet är stor och de flesta myndigheter 
anser att Språkrådet har stor betydelse för 
klarspråksarbetet. Efterfrågan på rådets tjänster 
är fortsatt hög. 

Samarbetet med andra kulturinstitutioner, 
universitet och högskolor avseende bl.a. 
forskningsprojekt och medverkan i undervisning 
har bidragit till att stärka inhämtning, spridning 
och utbyte av kunskaper.  
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6.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
revisionsberättelserna avseende myndigheterna 
inom verksamhetsområdet. 

6.6 Budgetförslag 

6.6.1 3:1 Bidrag till litteratur och 
kulturtidskrifter 

Tabell 6.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
125 980 

 

   
Anslags- 
sparande 103

 
2010 

 
Anslag 

 
124 182 

 

1 
Utgifts- 
prognos 121 510

2011 Förslag 123 682    

2012 Beräknat 123 682  

2013 Beräknat 123 682  

2014 Beräknat 123 509  

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för stöd till utgivning och 
spridning av litteratur och kulturtidskrifter, stöd 
till insatser för att främja läsning samt ett 
litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. 
Anslaget får belastas med vissa kostnader för 
administration och genomförande av verksam-
heten.  

Regeringens överväganden 

Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 3:1 
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 124 182 124 182 124 182 124 182

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -500 -500 -500 -500

Övrigt 2  -173

Förslag/ 
beräknat 
anslag  123 682 123 682 123 682 123 509

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Från och med 2011 överförs 500 000 kronor till 
anslag 3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket för 
att tillgängliggöra kulturtidskrifter för personer 
med funktionsnedsättning. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 123 682 000 kronor anvisas under 
anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och 
kulturtidskrifter för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 123 682 000 kronor, 
123 682 000 kronor respektive 123 509 000 
kronor. 

6.6.2 3:2 Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket 

Tabell 6.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
71 004 

 

   
Anslags- 
sparande 829

 
2010 

 
Anslag 

 
74 310 

 

1 
Utgifts- 
prognos 73 461

2011 Förslag 85 272    

2012 Beräknat 86 178 2 

2013 Beräknat 87 385 3 

2014 Beräknat 89 251 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 85 325 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 85 325 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 85 205 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Talboks- och 
punktskriftsbibliotekets (TPB) förvaltnings-
kostnader och verksamhet. TPB är en statlig 
myndighet som i samverkan med andra bibliotek 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 17  

89 

ska arbeta för att personer med funktions-
nedsättning får tillgång till litteratur som de kan 
ta del av.  

TPB svarar även för att förse högskole-
studerande personer med funktionsnedsättning i 
form av läshandikapp med tillgänglig studie-
litteratur.  

Medlen för studielitteraturverksamheten 
anvisas under utgiftsområde 15 Studiestöd, 
anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala 
ändamål.  

Inom myndigheten finns en nämnd för 
punktskrift och taktil läsning, punktskrifts-
nämnden, med uppgift att främja och utveckla 
taktil läsning och punktskrift som skriftspråk för 
synskadade. Sedan den 1 augusti 2010 finns 
inom myndigheten ett särskilt beslutsorgan för 
taltidningar, taltidningsnämnden, som beslutar 

om bidrag till tidningsföretag som ger ut en talad 
version av den tryckta tidningen. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden  

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 3:2 Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punkt-
skriftsböcker och informationsmaterial som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 5 000 000 
kronor under 2012–2014. 

 

 
 

 

Tabell 6.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 1 202 691 4 500 4 500 2 000 

Nya åtaganden 691 4 500 4 500   

Infriade åtaganden -1 202 - 691 - 4 500 - 2 500 - 2 000 

Utestående åtaganden 691 4 500 4 500 2 000  

Erhållet/föreslaget bemyndigande  5 000 5 000 5 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 6.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 3:2 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket  
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 74 310 74 310 74 310 74 310

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 586 1 335 2 394 4 142

Beslut 7 575 7 651 7 758 7 935

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 801 2 829 2 869 2 934

Övrigt 3  53 54 -70

Förslag/ 
beräknat 
anslag  85 272 86 178 87 385 89 251

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
För verksamhet relaterad till taltidningar 
överförs fr.o.m. 2011 1 000 000 kronor från 
anslag 8:1 Presstödsnämnden till Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket. 

För att stärka teckenspråkig litteratur och 
samarbetet med Resursbibliotek för döva i 
Örebro överförs fr.o.m. 2011 1 401 000 kronor 
från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och 
social omsorg till Talboks- och punktskrifts-
bibliotekets anslag.  

För att stimulera intresset för användning och 
utveckling av punktskrift som skriftspråk för 
synskadade barn, unga och vuxna, för att erbjuda 
synskadade barn, unga och vuxna komplette-
rande information i lämpligt format och via 
tillgängliga medier samt för att ge dem jämlika 
förutsättningar att följa trender och skeenden i 
samhället föreslår regeringen att 7 575 000 
kronor överförs fr.o.m. 2011 från utgiftsområde 
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till Tal-
boks- och punktskriftsbiblioteket. 

För att tillgängliggöra kulturtidskrifter för 
personer med funktionsnedsättning överförs 
500 000 kronor från anslag 3:1 Bidrag till 
litteratur och kulturtidskrifter fr.o.m. 2011. 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 85 272 000 kronor anvisas under 
anslaget 3:2 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 86 178 000 kronor, 87 385 000 
kronor respektive 89 251 000 kronor. 

6.6.3 3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur 

Tabell 6.7 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
16 192 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
16 229 

 

1 
Utgifts- 
prognos 16 229

2011 Förslag 16 548    

2012 Beräknat 16 735 2 

2013 Beräknat 16 978 3 

2014 Beräknat 17 324 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 16 548 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 16 548 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 16 525 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för bidrag till Stiftelsen för 
lättläst nyhetsinformation och litteratur 
(Centrum för lättläst). Enligt stadgarna har 
stiftelsen till ändamål att äga och ge ut en 
nyhetstidning för personer med funktions-
nedsättning samt att ge ut lättlästa böcker (LL-
böcker). Verksamheten ska bedrivas utan 
vinstsyfte och inom ramen för det avtal som 
träffas mellan staten och stiftelsen. Nu gällande 
avtal löper till och med den 31 december 2011. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 6.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 3:3 
Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och 
litteratur  
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 16 229 16 229 16 229 16 229

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 319 506 749 1 119

Beslut    

Överföring 
till/från andra 
anslag    

Övrigt 3    -24

Förslag/ 
beräknat 
anslag  16 548 16 735 16 978 17 324

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 16 548 000 kronor anvisas under 
anslaget 3:3 Bidrag till Stiftelsen för lättläst 
nyhetsinformation och litteratur för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
16 735 000 kronor, 16 978 000 kronor respektive 
17 324 000 kronor. 

6.6.4 3:4 Institutet för språk och 
folkminnen 

Tabell 6.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
47 020 

 

   
Anslags- 
sparande 359

 
2010 

 
Anslag 

 
51 320 

 

1 
Utgifts- 
prognos 50 174

2011 Förslag 52 855     

2012 Beräknat 53 460 2  

2013 Beräknat 54 237 3  

2014 Beräknat 53 860 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 52 959 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 53 002 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 51 430 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

Anslaget används till förvaltningskostnader för 
Institutet för språk och folkminnen. Institutet är 
en central myndighet på språkets område som 
har till uppgift att bedriva språkvård och på 
vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida 
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, 
namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. 
Vidare ska institutet bedriva forskning samt 
delta i internationellt samarbete inom sitt 
verksamhetsområde. Institutets verksamhet 
bedrivs i Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och 
Stockholm. 

Regeringens överväganden 

Tabell 6.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
3:4 Institutet för språk och folkminnen  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 51 320 51 320 51 320 51 320

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 36 522 1 233 2 463

Beslut 1 500 1 514 1 535 0

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 59 165 211 140

Förslag/ 
beräknat 
anslag  52 855 53 460 54 237 53 860

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Anslaget ökar med 1,5 miljoner kronor under 
2011−2013 för insatser i samband med ratifice-
ringen av Unescos konvention om skydd av det 
immateriella kulturarvet. 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 52 855 000 kronor anvisas under 
anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 53 460 000 kronor, 54 237 000 kronor 
respektive 53 860 000 kronor. 
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7 Bildkonst, arkitektur, form och design 

7.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar Statens kulturråds bidrags-
givning inom bild- och formområdet samt 
Statens konstråds insatser för den konstärliga 

gestaltningen av den gemensamma miljön. 
Vidare omfattas verksamhet vid Arkitektur-
museet (redovisas även under avsnitt 10) och 
Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

 

7.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 7.1 Utgiftsutveckling inom Bildkonst, arkitektur, form och design, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Bildkonst, arkitektur, form och design   

4:1 Statens konstråd 7 8 7 8 8 8 8

4:2 Konstnärlig gestaltning av den 
gemensamma miljön 36 35 34 33 33 33 33

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 2 2 2 11 11 12 12

4:4 Bidrag till bild- och formområdet 28 28 27 27 28 28 28

Summa Bildkonst, arkitektur, form och design 73 72 70 79 81 81 81

Äldreanslag   

2010 4:4 Främjande av hemslöjden 22 23 23 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 22 23 23 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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7.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål. 

Riksdagen har även antagit mål för statens 
arbete med arkitektur, formgivning och design 
(prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 
1997/98:225). Målen är följande: 

- Arkitektur, formgivning och design ska ges 
goda förutsättningar för sin utveckling. 

- Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte 
underställas kortsiktiga ekonomiska över-
väganden. 

- Kulturhistoriska och estetiska värden i 
befintliga miljöer ska tas till vara och 
förstärkas. 

- Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, 
formgivning, design och offentlig miljö ska 
stärkas och breddas. 

- Offentligt och offentligt understött 
byggande, inredande och upphandlande ska 
på ett föredömligt sätt behandla kvalitets-
frågor. 

- Svensk arkitektur, formgivning och design 
ska utvecklas i ett fruktbart internationellt 
samarbete. 

7.4 Resultatredovisning 

7.4.1 Arkitektur, form och design 

Resultat 

Arkitekturmuseet 
Arkitekturmuseet ska aktivt främja och förmedla 
kunskap om arkitekturens, formens och 
designens roll i samhället och söka samarbete 
med andra myndigheter och aktörer som på 
olika sätt ansvarar för arkitektur-, formgivnings-, 
samhällsplanerings- och stadsutvecklingsfrågor. 
Uppdraget om formgivning och design tillkom 
2009. Från och med 2010 ska Arkitekturmuseet 
ha rollen som en mötesplats för form och 

design, ett uppdrag som tidigare låg hos 
Föreningen Svensk Form.  

Arkitekturmuseet har dessutom 2009 fått i 
uppdrag att tillsammans med Boverket, Formas 
och Riksantikvarieämbetet arbeta för att stärka 
förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling. 

I december 2009 arrangerade Arkitektur-
museet på regeringens uppdrag en internationell 
konferens om hållbar utveckling. Konferensen 
skedde i samband med det svenska EU-
ordförandeskapet och arrangerades i samarbete 
med Sveriges Arkitekter och European Forum 
for Architectural Policies. 

Museet har under året haft en omfattande 
programverksamhet, inte minst riktad mot barn 
och unga. Förberedelser har gjorts för att 
anpassa museets organisation och lokaler till det 
vidgade uppdraget.  

Antalet besökare på Arkitekturmuseet var 
lägre 2009 jämfört med föregående år, vilket 
delvis kan förklaras med att museet hade öppet 
färre dagar. 

Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Nämnden för hemslöjdsfrågor ger bidrag till 47 
länshemslöjdskonsulenter och fem rikskonsu-
lenter samt samordnar hemslöjdskonsulent-
verksamheten, bl.a. genom seminarier och 
fortbildning för konsulenterna. 

Det arbete som Nämnden för hemslöjds-
frågor bedriver är inriktat på att främja hem-
slöjden ur tre perspektiv; ett kulturarvs-
perspektiv, ett näringsperspektiv och ett 
kunskapsförmedlande perspektiv. Under året har 
nämnden bl.a. deltagit i arbetet med att ta fram 
ett förslag till nationellt genomförande av 
Unescos konvention om skydd av det 
immateriella kulturarvet tillsammans med andra 
myndigheter, inlett ett samarbete med 
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs 
universitet med målet att skapa en ny 
kandidatutbildning inom området slöjd och 
kulturhantverk samt deltagit i arbetet med att 
stärka de kulturella och kreativa näringarna där 
samverkan skett med bl.a. Tillväxtverket. 
Därutöver har Nämnden i ett samarbete med 
den ideella organisationen Svenska Hemslöjds-
föreningarnas Riksförbund arbetat med att ta 
fram och förankra en varumärkes- och 
kommunikationsplattform.  
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Analys och slutsatser 

Regeringens insatser på området arkitektur, 
form och design har bidragit till att öka 
allmänhetens intresse för och medvetenhet om 
värdet av god design och arkitektur. Tvär-
sektoriellt arbete för att främja insatser för 
hållbara stadsmiljöer har prioriterats och bidragit 
positivt till samhällsutvecklingen (se även avsnitt 
3.2.2). 

Nämnden för hemslöjdsfrågor står inför en 
period av förändring då verksamheten påverkas 
av införandet av en ny modell för fördelning av 
statligt stöd till regional kulturverksamhet. Mot 
bakgrund av detta gör regeringen bedömningen 
att det finns behov av att göra en översyn av 
nämndens rikskonsulentanslag och fortsatta 
verksamhet. 

7.4.2 Bildkonst 

Resultat 

Statens konstråd 
Statens konstråd har till uppgift att verka för att 
konsten blir ett naturligt och framträdande 
inslag i samhällsmiljön genom att beställa och 
förvärva god samtidskonst till statens byggnader 
och andra lokaler för statlig verksamhet. 
Konstrådet ska även medverka till att konst 
tillförs andra gemensamma miljöer än sådana 
som brukas av staten, och sprida kunskap om 
konstens betydelse för en god samhällsmiljö.  

En central del av Konstrådets verksamhet är 
att sprida kvalificerade uppdrag till konstnärer 
och på så vis skapa arbetstillfällen runt om i 
landet. Under 2009 har totalt 38 konstnärer fått 
skissuppdrag och 16 stycken engagerats för olika 
gestaltningsuppdrag. Samarbetet mellan Statens 
konstråd och icke-statliga parter i projekt har 
minskat i omfattning jämfört med föregående år. 
Samtidigt har arbetet med konstkollektioner för 
statliga myndigheter ökat. Statens konstråd har 
under 2009 avslutat 20 projekt − 16 statliga och 
4 icke-statliga – vilket är lika många totalt som 
2008.  

Intresset för att ansöka om konst hos Statens 
konstråd är fortsatt högt och ökar. Antalet 
inkomna konstansökningar har ökat från 87 till 
125 per år mellan 2005 och 2009. Totalt 
placerades 5 311 konstverk ut under perioden 
2006–2009. Av dessa placerades 1 449 stycken ut 

under 2009, vilket är något fler än året innan. 
Under året har Konstrådet köpt in 325 verk, 
vilket är ungefär lika många som föregående år. 
Alla verk köps av nu levande konstnärer genom 
allmän försäljning på gallerier och konsthallar 
över hela landet.  

Under 2009 har Statens konstråd samarbetat 
aktivt med byggherrar, fastighetsbolag, brukare 
och allmänhet. Myndigheten har även bedrivit 
ett aktivt pedagogiskt arbete kring den offentliga 
konsten. Statens konstråd prioriterar barn- och 
ungdomsrelaterade konstprojekt och har under 
2009 t.ex. färdigställt flera konstnärliga 
gestaltningar på skolor och pedagogiska program 
i anslutning till det. 

I enlighet med vad som angetts i 
propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) 
fick Statens konstråd 2010 ett utvidgat uppdrag. 
För att stärka en helhetssyn i gestaltningen av 
offentliga miljöer och för att stärka konstens och 
andra gestaltningsområdens roll i 
samhällsutvecklingen ska Statens konstråd 
utveckla sitt samarbete med Riksantikvarie-
ämbetet, Arkitekturmuseet och Boverket.  

Genom samverkan mellan myndigheterna ska 
goda exempel spridas på hur platsspecifik 
konstnärlig utformning och en medveten 
arkitektur och formgivning kan ingå i och bidra 
positivt till en helhetsplanering av offentliga 
områden, platser eller byggnader. I uppdraget 
ligger bl.a. att etablera samarbeten mellan 
planerare, arkitekter, antikvarier, formgivare, 
designer och konstnärer samt de professioner 
som arbetar med utvecklingen av den fysiska 
miljön. Uppdraget förutsätter därtill en bred 
samverkan med berörda kommuner och 
fastighetsägare. 

Statens kulturråd 
Staten bidrar till en nationell infrastruktur inom 
bild- och formområdet på flera olika sätt. 
Förutom anslagen till de statliga museerna på 
området lämnar Statens kulturråd verksamhets-
stöd och utvecklingsbidrag till regionala museer 
med bild- och formverksamhet. Därutöver 
fördelar Kulturrådet årligen drygt 26 miljoner 
kronor i bidrag till bl.a. främjandeorganisationer, 
utställningsarrangörer och konsthantverks-
kooperativ. Konstnärliga kollektivverkstäder kan 
också ansöka om stöd för inköp av utrustning.  

Statens kulturråd har under året utarbetat en 
strategi för sin bidragsgivning på bild- och 
formområdet. I den rapport som ligger till grund 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 17  

96 

för strategin har Kulturrådet valt att särskilt 
belysa tillgången till bild- och formkonst med 
tyngdpunkt på samtida professionellt utförd 
konst. Ny statistik presenteras liksom en 
översiktlig kvalitativ beskrivning av området 
baserad på ett omfattande intervjumaterial.  

Verksamheterna vid Riksutställningar, Natio-
nalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 
samt Moderna museet redogörs för under 
avsnitt 11.4.  

Analys och slutsatser 

Att öka allas möjlighet att möta bild- och form-
konsten i dess olika former är en viktig del av 
kulturpolitiken. De statliga insatserna på 
området leder till att den offentliga miljön 
berikas med konst. Ansvaret för hur den 
gemensamma miljön ser ut bör dock delas av 
flera och det är av stor betydelse att olika 
perspektiv beaktas vid utformningen av 
gemensamma miljöer. Det arbete som redan 
inletts av Statens konstråd inom ramen för det 
utvidgade uppdraget är positivt i detta 
hänseende.  

Regeringen bedömer att de insatser Statens 
kulturråd gjort under året inom bild- och 
formområdet har bidragit till att tillgängligheten 
till professionell bild- och formkonst i hela 
landet är tillfredsställande.  

7.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
revisionsberättelserna avseende myndigheterna 
inom verksamhetsområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 Budgetförslag 

7.6.1 4:1 Statens konstråd 

Tabell 7.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
7 227 

 

   
Anslags- 
sparande -182

 
2010 

 
Anslag 

 
7 825 

 

1 
Utgifts- 
prognos 7 430

2011 Förslag 7 788    

2012 Beräknat 7 864 2 

2013 Beräknat 7 975 3 

2014 Beräknat 8 146 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 7 788 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 7 789 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 7 778 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Statens konstråds 
förvaltningskostnader. Statens konstråd har till 
uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt 
och framträdande inslag i samhällsmiljön. I detta 
ligger att förvärva god samtidskonst till statens 
byggnader och andra lokaler för statlig 
verksamhet, medverka till att konst tillförs även 
andra gemensamma miljöer än sådana som 
brukas av staten och sprida kunskap om 
konstens betydelse för en god samhällsmiljö.  
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Regeringens överväganden 

Tabell 7.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 4:1 
Statens konstråd 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 7 825 7 825 7 825 7 825

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 23 100 211 395

Beslut    

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3    -11

Förslag/ 
beräknat 
anslag  7 788 7 864 7 975 8 146

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 7 788 000 kronor anvisas under 
anslaget 4:1 Statens konstråd för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 7 864 000 
kronor, 7 975 000 kronor respektive 8 146 000 
kronor. 

 
 
 

7.6.2 4:2 Konstnärlig gestaltning av den 
gemensamma miljön 

Tabell 7.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 36 099

 

   
Anslags- 
sparande 74

 
2010 

 
Anslag 34 626

 

1 
Utgifts- 
prognos 33 755

2011 Förslag 33 100     

2012 Beräknat 33 100   

2013 Beräknat 33 100   

2014 Beräknat 33 054   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslagets används för konstförvärv beslutade av 
Statens konstråd. Anslaget får även belastas med 
vissa förvaltningskostnader. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 4:2 Konstnärlig 
gestaltning av den gemensamma miljön beställa 
konstverk som inklusive tidigare åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
10 000 000 kronor under perioden 2012–2014. 

 

 
 
 

Tabell 7.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 6 439 5 117 7 117 7 117 4 617 

Nya åtaganden 8 897 15 000 14 000   

Infriade åtaganden - 10 219 - 13 000 - 14 000 - 2 500 - 4 617 

Utestående åtaganden 5 117 7 117 7 117 4 617  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 10 000 10 000 10 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 7.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 4:2 
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 34 626 34 626 34 626 34 626

Förändring till följd av:  

Beslut -2 000 -1 000 -1 000 -1 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 474 -526 -526 -526

Övrigt 2   -46

Förslag/ 
beräknat 
anslag  33 100 33 100 33 100 33 054

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Till följd av omprioriteringar inom utgifts-
området som aviserades i budgetpropositionen 
för 2010 minskar anslaget med 1 526 000 kronor 
fr.o.m. 2011. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 33 100 000 kronor anvisas under 
anslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den 
gemensamma miljön för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 33 100 000 
kronor, 33 100 000 kronor respektive 33 054 000 
kronor. 

7.6.3 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor 

Tabell 7.7 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 880 

 

   
Anslags- 
sparande 46

 
2010 

 
Anslag 

 
2 225 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 221

2011 Förslag 11 252    

2012 Beräknat 11 356 2 

2013 Beräknat 11 510 3 

2014 Beräknat 11 764 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 11 253 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 11 252 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 11 237 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

Anslaget används för Nämnden för hem-
slöjdsfrågors förvaltningskostnader samt för 
bidrag till rikshemslöjdskonsulenternas 
verksamhet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas 
Riksförbund och projekt inom hemslöjds-
området. Tillväxtverket svarar för nämndens 
medelsförvaltning och personaladministration.  

Regeringens överväganden 

Tabell 7.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 4:3 
Nämnden för hemslöjdsfrågor  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 225 2 225 2 225 2 225

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 14 35 65 119

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 9 013 9 096 9 220 9 436

Övrigt 3  -16

Förslag/ 
beräknat 
anslag  11 252 11 356 11 510 11 764

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Till följd av bl.a. den nya modellen för vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet över-
förs 9 013 000 kronor från det tidigare anslaget 
4:4 Främjande av hemslöjden. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 11 252 000 kronor anvisas under 
anslaget 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 11 356 000 kronor, 11 510 000 kronor 
respektive 11 764 000 kronor. 
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7.6.4 4:4 Bidrag till bild- och 
formområdet 

Tabell 7.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
27 763 

 

   
Anslags- 
sparande 18

 
2010 

 
Anslag 

 
27 673 

 

1 
Utgifts- 
prognos 27 073

2011 Förslag 27 199     

2012 Beräknat 28 199   

2013 Beräknat 28 199   

2014 Beräknat 28 160   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för bidrag till bild- och 
formområdet, såsom statsbidrag till kulturella 
ändamål, statsbidrag till vissa utställare inom 
bild- och formområdet, statsbidrag till konst-
hantverkskooperativ samt statligt utrustnings-
bidrag till kollektivverkstäder. Vidare används 
anslaget för bidrag till folkparkerna och vissa 
samlingslokalhållande organisationer för 
konstförvärv. 

Regeringens överväganden 

Tabell 7.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
4:4 Bidrag till bild- och formområdet  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 27 673 27 673 27 673 27 673

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -474 526 526 526

Övrigt 2  -39

Förslag/ 
beräknat 
anslag  27 199 28 199 28 199 28 160

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Bidrag till folkparkerna och till konstförvärv för 
vissa samlingslokalhållande organisationer ska 
fortsättningsvis fördelas inom ramen för 
anslaget. För 2011 överförs 474 000 kronor från 
anslaget till anslag 4:2 Konstnärlig gestaltning av 
den gemensamma miljön. Från och med 2012 
överförs 526 000 kronor från sistnämnda anslag 
till anslaget.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 27 199 000 kronor anvisas under 
anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formområdet för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 28 199 000 kronor, 28 199 000 kronor 
respektive 28 160 000 kronor. 
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8 Kulturskaparnas villkor 

8.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar de statliga ersättningar och 
bidrag som i huvudsak riktar sig till, och har 
direkt inverkan på, kulturskapares villkor. 
Området behandlar särskilt myndigheten 
Konstnärsnämnden och dess ersättningar inom 
teater-, dans- och filmområdet samt nämndens 
internationella konstnärsutbytesverksamhet och 
bevakning av konstnärernas sociala och 

ekonomiska villkor samt löpande bevakning av 
trygghetssystemens utformning i förhållande till 
konstnärlig verksamhet. 

Vidare omfattas Sveriges författarfonds verk-
samhet, med i första hand fördelning av biblio-
teksersättning till konstnärer inom ordområdet, 
samt Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS) 
fördelning av den individuella visnings-
ersättningen till bildkonstnärer. 

 

8.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom Kulturskaparnas villkor, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Kulturskaparnas villkor  

5:1 Konstnärsnämnden 15 18 17 18 18 18 19

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 309 324 318 326 329 334 341

Summa Kulturskaparnas villkor 324 342 335 344 348 353 360
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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8.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken. 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål. 

8.4 Resultatredovisning 

Resultat 

Utgångspunkterna för de insatser som är riktade 
till kulturskaparna är dels att värna den 
konstnärliga friheten genom att stödja 
konstnärligt förnyelse- och utvecklingsarbete, 
dels att beakta kulturskaparnas ekonomiska, 
upphovsrättsliga och sociala villkor. 

Konstnärsnämnden har under 2009 beslutat 
om 1 771 stipendier och bidrag om totalt ca 119 
miljoner kronor inom områdena bild och form, 
musik, teater, dans och film. Fördelningen av 
bidrag är lika mellan män och kvinnor. Antalet 
inkomna ansökningar var ca 6 800, vilket är en 
ökning jämfört med föregående år. En majoritet 
av ansökningarna är från kvinnliga konstnärer, 
men fördelningen mellan könen skiljer sig åt 
mellan konstarterna. Inom musiken kommer 
t.ex. 67 procent av ansökningarna från män, 
medan 67 procent av ansökningarna inom 
dansen kommer från kvinnor. 

Konstnärsnämnden har under året fortsatt sitt 
arbete med att genomlysa bidrags- och stipen-
diesystemen samt rutinerna för hanteringen. 
Under 2009 har nämnden avskaffat bidrags-
formen beställningsverk för komponister 
eftersom den inte längre fyllde någon funktion 
utöver den som uppfylls av befintliga arbets-
stipendier. 

Inom bild- och formområdet har Bildkonst-
närsfonden sedan 2004 arbetat med att sprida 
arbetsstipendierna till sökande som inte tidigare 
− eller i vart fall inte sedan 1993 − fått något 
stipendium. Under 2009 var 48 procent första-
gångsmottagare. 

Konstnärsnämnden gör bedömningen att 
bidragsfördelningen leder till att mottagarnas 
möjligheter till att arbeta med konstnärligt 
skapande ökar och att bidragsfördelningen har 
stor betydelse för mottagarnas ekonomi. Enligt 

undersökningar nämnden har gjort kan konst-
närsstöd även leda till ökade möjligheter till 
försörjning. 

I budgetpropositionen för 2010 förstärkte 
regeringen Konstnärsnämndens förvaltnings-
anslag med 2,5 miljoner kronor bl.a. i syfte att 
utöka insatserna för bevakningen av 
konstnärernas villkor. 

Konstnärsnämnden publicerade i januari 2009 
en omfattande inkomstutredning, Konstnärernas 
inkomster. Rapporten är den största i sitt slag 
som gjorts i Sverige och omfattade 21 500 
konstnärer inom sju konstområden. Utred-
ningen visade att konstnärerna som kollektiv är 
högutbildade, men har samtidigt en väsentligt 
lägre inkomst än befolkningen i stort. Av konst-
närerna bedriver 44 procent näringsverksamhet, 
vilket kan jämföras med 10 procent i befolk-
ningen i övrigt. Under 2010 har Konstnärs-
nämnden publicerat en uppföljning till inkomst-
utredningen om konstnärernas ekonomi, arbete 
och familjeliv ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Konstnärsnämnden publicerade 2009 också en 
undersökning om villkoren för komponisterna i 
Sverige.  

Konstnärsnämnden arbetar kontinuerligt med 
att informera om konstnärernas villkor i olika 
sammanhang. Nämnden har under året också 
aktivt arbetat med frågor om kulturarbetsmark-
naden bl.a. genom sin representation i Rådet för 
kulturarbetsmarknaden. Konstnärsguiden, en 
webbportal med information om konstnärernas 
villkor i trygghetssystem och skattesystem, har 
fördubblat antalet besökare, från drygt 4 000 till 
ca 8 000 sedan starten 2008.  

Den internationella verksamheten sker främst 
inom ramen för de två internationella program-
men, IASPIS, det internationella programmet 
för bild- och formkonstnärer, samt inom det 
internationella dansprogrammet. Enligt nämn-
den sker en påtaglig ökning av internationell 
verksamhet inom alla konstområden, framför allt 
inom dansen. Antalet ansökningar om 
internationellt kulturutbyte har ökat med 27 
procent under perioden 2007−2009 och antalet 
beviljade utbyten och resor har tredubblats 
under samma period. Konstnärsnämnden fick en 
förstärkning med 4 miljoner kronor för det 
internationella arbetet under 2008. 

Sveriges författarfond har till uppgift att 
fördela den statliga biblioteksersättningen till 
upphovsmän av litterära verk − författare, 
översättare, tecknare och fotografer – för 
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användning av deras verk genom de svenska 
folk- och skolbiblioteken. För 2009 uppgick den 
s.k. biblioteksersättningen till drygt 121 miljoner 
kronor. 

Riksdagen beslutade i maj 2010 i enlighet med 
regeringens proposition Avveckling av 
inkomstgarantier för konstnärer (prop. 
2009/10:183, bet. 2009/10:KrU12, rskr. 
2009/10:285), vilket innebär att inkomstgarantin 
för konstnärer successivt avvecklas. De medel 
som finns avsatta för livslånga inkomstgarantier 
för konstnärer övergår till tidsbegränsade och 
pensionsgrundande långtidsstipendier, i normal-
fallet på 5−10 år. Omfördelningen sker 
successivt och de konstnärer som i dag har 
inkomstgaranti berörs inte av förslaget. Antalet 
innehavare av inkomstgaranti uppgår till 157 
personer som utsetts för sin återstående livstid. 
År 2009 fördelades drygt 17 miljoner kronor. 

För att ytterligare stärka möjligheterna för 
konstnärer att leva på sin konstnärliga 
verksamhet har regeringen byggt ut den s.k. 
alliansmodellen på teater-, dans- och musik-
områdena. Allianserna har 2010 tillförts ca 62 
miljoner kronor, vilket är en höjning med 4 
miljoner kronor jämfört med 2009. Allianserna 
har nästan 300 anställda inom teater-, dans- och 
musikområdena. Centrumbildningarna spelar en 
viktig roll för att vidga kulturskaparnas 
arbetsmarknad. Centrumbildningarna verkar 
inom 11 olika konstområden och förmedlar varje 
år närmare 9 000 uppdrag till kulturskapare. 
Under 2009 fördelades drygt 25 miljoner kronor 
till Centrumbildningarna. För 2010 och 2011 har 
bidraget höjts med 20 miljoner kronor 
engångsvis. 

Den 1 januari 2009 trädde ett nytt avtal i kraft 
om utställningsersättning som omfattar statliga 
myndigheter, institutioner eller annan arrangör 
som erhåller statliga bidrag för sin verksamhet. 
Avtalet har medfört en modernisering av 
beräkningsgrunderna för all slags bildkonst och 
breddat ersättningen. Under 2009 har Statens 
kulturråd lett arbetet med den referensgrupp 
som följer upp hur avtalet följs och tolkas. 
Kulturrådet har också stöttat regional 
konstkonsulentverksamhet som i samarbete med 
formgivar- och bildkonstnärsorganisationer 
genomför en landsomfattande utbildnings-
kampanj riktad mot konstnärer och politiker för 
att avtalet ska tillämpas även av kommuner, 
landsting och privata konsthallar.  

Individuell visningsersättning ger en 
ekonomisk ersättning till bildkonstnärer när 
deras verk visas i det offentliga rummet. 
Ersättningen, som fördelas av Bildkonst 
Upphovsrätt i Sverige (BUS) omfattar ca 4 000 
bildkonstnärer och uppgår 2010 till drygt 34 
miljoner kronor. Anslaget förstärktes med drygt 
5,5 miljoner kronor 2009.  

Kulturskaparna ges även förbättrade 
förutsättningar genom den handlingsplan för 
kulturella och kreativa näringar som regeringen 
beslutat om, se avsnitt 4.4.4. Genom att stärka 
kulturella och kreativa näringar ökar kultur-
skapares förutsättningar att leva på sitt 
konstnärskap. 

Analys och slutsatser 

Regeringens bedömning, som även framgår av 
propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3), 
är att bidrag och ersättningar till konstnärer har 
stor betydelse för mottagarnas möjligheter att 
ägna sig åt sin konst. Det är fortsatt angeläget att 
bedriva en aktiv konstnärspolitik.  

Det är även viktigt att följa och analysera 
omvärldsförändringar som påverkar kultur-
skaparnas villkor. Det gäller särskilt frågor om 
upphovsrätt, förhållandet till andra samhälls-
sektorer samt kulturskaparnas roll i samhället. 

Riksdagen har gett regeringen tillkänna att 
förutsättningarna för att ge bild- och 
formkonstnärerna förhandlingsrätt rörande den 
individuella visningsersättningen bör prövas. 
(bet. 2005/06:KrU10, rskr. 2005/06:206). Den 
individuella visningsersättningen är en 
offentligrättslig ersättning och därmed 
underställd sedvanlig budgetprövning. Den 
individuella visningsersättningen är en viktig 
kulturpolitisk insats som syftar till att stärka 
kulturskapares möjligheter att leva på sitt 
konstnärskap. Regeringen har mot den 
bakgrunden också de senaste åren tillskjutit 
medel för att stärka anslaget. Kultur-
departementet har under våren 2010 bjudit in 
företrädare för styrelsen i BUS till ett samtal och 
möjlighet att framföra sina synpunkter, i syfte 
att få ett fördjupat underlag.  

Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande 
samt bildkonstorganisationernas synpunkter i 
frågan om individuell visningsersättning, är 
regeringens bedömning att det finns skäl att 
företrädare för styrelsen för BUS ges möjlighet 
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att i samband med den årliga budgetframställan 
föra en dialog med företrädare för Kultur-
departementet. Regeringen bedömer därför att 
en formell förhandlingsordning inte bör införas 
utan att ersättningen bör underställas sedvanlig 
budgetprövning. 

8.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har genomfört en granskning av 
bidragsgivning inom bl.a. Konstnärsnämnden, se 
avsnitt 4.5.  

8.6 Budgetförslag 

8.6.1 5:1 Konstnärsnämnden 

Tabell 8.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
14 786 

 

   
Anslags- 
sparande 196

 
2010 

 
Anslag 

 
17 506 

 

1 
Utgifts- 
prognos 17 307

2011 Förslag 18 015    

2012 Beräknat 18 225 2 

2013 Beräknat 18 479 3 

2014 Beräknat 18 875 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 18 046 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 18 045 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 18 020 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Konstnärsnämndens 
förvaltningskostnader. Nämnden har till uppgift 
att besluta om statliga ersättningar och bidrag till 
bild-, form-, musik-, teater-, dans- och film-
konstnärer samt att hålla sig underrättad om 
konstnärernas ekonomiska och sociala förhål-
landen samt löpande bevaka trygghetssystemens 
utformning och tillämpning i förhållande till 
konstnärlig verksamhet.  

Regeringens överväganden 

Tabell 8.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 5:1 
Konstnärsnämnden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 17 506 17 506 17 506 17 506

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 82 257 505 916

Beslut 488 493 500 511

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 -1 30 30 5

Förslag/ 
beräknat 
anslag  18 015 18 225 18 479 18 875

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Enligt vad regeringen tidigare beräknat ökar 
anslaget med 488 000 kronor fr.o.m. 2011. 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 18 015 000 kronor anvisas under 
anslaget 5:1 Konstnärsnämnden för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
18 225 000 kronor, 18 479 000 kronor respektive 
18 875 000 kronor. 
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8.6.2 5:2 Ersättningar och bidrag till 
konstnärer 

Tabell 8.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
308 867 

 

   
Anslags- 
sparande 6 155

 
2010 

 
Anslag 

 
324 168 

 

1 
Utgifts- 
prognos 317 858

2011 Förslag 325 757     

2012 Beräknat 329 432 2  

2013 Beräknat 334 218 3  

2014 Beräknat 341 033 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 325 757 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 325 757 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 325 301 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för ersättningar och bidrag 
inom bild-, form-, musik-, teater-, dans-, ord- 
och filmområdet. Konstnärsnämnden är 
huvudansvarig myndighet för bidragsgivning 
inom området. Styrelsen för Sveriges bild-
konstnärsfond, som är en del av Konstnärs-
nämnden, fördelar bl.a. ersättning till bild- och 
formkonstnärer för att deras verk i offentliga 
institutioners ägo visas för allmänheten eller 
används på annat allmännyttigt sätt (visnings-
ersättning).  

Den individuella visningsersättningen fördelas 
av Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) på 
basis av det offentliga innehavet av konstnärens 
verk. Biblioteksersättning till upphovsmän av 
litterära verk för användning av deras verk 
genom de svenska folk- och skolbiblioteken 
fördelas av Sveriges Författarfond. Övriga bidrag 
till konstnärer fördelas i första hand av 
Konstnärsnämnden. 

De som enligt lagen (1992:318) om överläm-
nande av förvaltningsuppgifter inom Kultur-
departementets verksamhetsområde fördelar 
bidrag under anslaget disponerar medel för 
administration under anslaget. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 5:2 Ersättningar och 
bidrag till konstnärer ingå ekonomiska åtaganden 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 120 000 000 
kronor under perioden 2012–2021. 

 

 
 
 

Tabell 8.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2021 

Ingående åtaganden 117 394 105 363 115 363 114 563 99 063 

Nya åtaganden 13 100 20 000 20 000   

Infriade åtaganden - 25 131 - 10 000 - 20 800 - 15 500 - 99 063 

Utestående åtaganden 105 363 115 363 114 563 99 063  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 155 000 125 000 120 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 8.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 5:2 
Ersättningar och bidrag till konstnärer 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 324 168 324 168 324 168 324 168

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 589 5 264 10 050 17 343

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -478

Förslag/ 
beräknat 
anslag  325 757 329 432 334 218 341 033

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 325 757 000 kronor anvisas under 
anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 329 432 000 kronor, 334 218 000 
kronor respektive 341 033 000 kronor. 
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9 Arkiv 

9.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheten Riksarkivet. 
 

9.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom Arkiv, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Arkiv   

6:1 Riksarkivet 331 346 337 344 342 347 354

Summa Arkiv 331 346 337 344 342 347 354

Äldreanslag   

2010 6:2 Bidrag till regional arkivverksamhet 6 6 6 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 6 6 6 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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9.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål.  

Dessutom har riksdagen antagit mål för den 
statliga arkivverksamheten i arkivlagen 
(1990:782) vilka bl.a. syftar till att öka 
möjligheterna att ta del av allmänna handlingar 
och annat arkivmaterial, till att tydliggöra och 
förstärka arkivens betydelse som källa till 
information och kunskap om samhället och dess 
utveckling samt till metod- och kunskaps-
utveckling inom arkivområdet. Ovanstående 
inriktning är beslutad av riksdagen (prop. 
1989/90:72, bet. 1989/90:KrU29, rskr. 
1989/90:307). 

9.4 Resultatredovisning 

Resultat 

Det arkivmaterial som förvaras hos den statliga 
arkivmyndigheten Riksarkivet med tillhörande 
landsarkiv är omfattande och under ständig 
tillväxt. Det rörde sig 2009 om ca 675 000 
hyllmeter pappershandlingar och ca 3 miljoner 
kartor och ritningar. Tillväxten har under åren 
2005–2009 varit betydande. Mätt i hyllmeter har 
pappershandlingarnas omfång ökat med 14 
procent och antalet kartor och ritningar med 
inte mindre än 49 procent. Accessionen av 
elektroniska handlingar och t.ex. ljud- och 
videoband fluktuerar över tid beroende på när 
myndigheterna levererar. År 2009 mottogs 
återigen en relativt stor mängd elektroniska filer, 
ca 68 000. 

Tidigare har en bevarandestrategi för både 
analogt och digitalt material utarbetats. Under 
2009 har arbetet fortsatt med en rad 
utvecklingsprojekt både på det digitala och det 
analoga bevarandeområdet. Som ett resultat av 
internt arbete pågår för närvarande en 
omstrukturering av den tekniska miljön för 
digitalt bevarande. En omfattande genomgång av 
äldre digitala leveranser har genomförts som 
underlag för migrering till nya format och 
databärare. Kontakter har tagits med riksarkiven 

i andra länder för ett erfarenhetsutbyte bl.a. om 
val av företag som kan bistå vid migreringen av 
svårlästa eller skadade databärare. Riksarkivet har 
även arbetat med metodutveckling för långtids-
lagring av elektroniska arkiv på filmbas och en 
produktionskedja har skapats från inskanning till 
filmutskrift. Fortsatt viktigt är utvecklings-
projektet Centrum för långsiktigt digitalt 
bevarande vid Luleå tekniska universitet, som 
Riksarkivet driver tillsammans med bl.a. Kungl. 
biblioteket. 

Tillsynen från de statliga arkivmyndigheternas 
sida omfattar ca 1 850 objekt. Det totala antalet 
har minskat på senare år på grund av 
sammanslagningar. Det innebär dock inte att 
tillsynsobjekten i realiteten blivit färre eftersom 
de som tidigare var egna myndigheter ofta finns 
kvar som organisatoriska enheter. Av det totala 
antalet är ca 60 procent att se som statliga 
myndigheter eller delar av statliga myndigheter. 
Återstående ca 40 procent är arkivbildande 
enheter inom Svenska kyrkan, som förvarar 
allmänna handlingar. Under året genomfördes 
totalt 143 inspektioner på plats, vilket är ungefär 
samma antal som föregående år. Ett prioriterat 
område under året har varit att se över 
tillsynsarbetet. En pågående samordning av 
tillsynsverksamheten inom arkivväsendet har 
gjort det möjligt att omorganisera Riksarkivets 
tillsynsavdelning och avsätta mer resurser för 
utvecklingsverksamhet och normering. Riks-
arkivet medverkar också i regeringens arbete för 
att skapa en sammanhållen e-förvaltning, bl.a. 
inom ramen för E-delegationen. 

Under 2009 upphörde minskningen av antalet 
fysiska besök vid arkivinstitutionerna som låg 
kvar på ca 77 000. Antalet framtagna volymer 
fortsatte samtidigt att öka. Myndigheterna 
besvarade även 2009 ett stort antal förfrågningar 
från andra myndigheter, forskare och 
allmänheten; sammantaget ca 135 000, vilket är 
något färre än föregående år. En stor del av 
förfrågningarna är av förvaltningskaraktär och 
handläggs vid landsarkiven. Den fortlöpande 
övergången till digital teknik medförde 2009 att 
betydelsen av mikrofilm och mikrokort avsevärt 
har minskat. Antalet digitala exponeringar 
beräknas till ca 29 miljoner. 

Arkivmyndigheterna gör omfattande insatser 
för att öka tillgängligheten till och överblicken 
över arkivmaterialet, inte minst genom att ta till 
vara de möjligheter som den nya tekniken ger. I 
samverkan med Kungl. biblioteket lanserades 
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den 1 april 2009 en webbaserad samsöknings-
tjänst, Sondera. Denna möjliggör samtidiga 
sökningar i såväl Nationella arkivdatabasen som 
LIBRIS och Svensk Mediedatabas. Samarbetet 
fortsätter med inriktning på digital lagring. 
Kontakter har också tagits med Riksantikvarie-
ämbetet om en utvidgning av det tvärsektoriella 
samarbetet på området. 

Storskalig verksamhet med skanning inom 
arkivområdet genomförs vid Mediakonverte-
ringscentrum i Fränsta, Västernorrlands län. 
Totalt producerades under året 21,6 miljoner 
digitala bilder, vilket är något lägre än föregående 
år. Skanningen av lantmäterihandlingar och 
Svenska kyrkans folkbokföringshandlingar har 
fortsatt enligt plan. 

Svensk Arkivinformation (SVAR), en enhet 
inom Riksarkivet som är belägen i Väster-
norrland, bedriver skanning och indexering av 
arkivmaterial som sedan tillhandahålls på nätet 
mot avgift. I syfte att bredda målgruppen har 
SVAR tillsammans med en rikstäckande 
mediekoncern genomfört en förstudie för att 
bedöma läsarnas intresse för tidningsarkiv, 
statligt arkivmaterial och kombinationer av 
dessa. Under 2009 har även rutiner utvecklats för 
beställd skanning av arkivhandlingar med 
publicering på nätet (skanning ”on demand”). 
Inkommande beställningar som omfattar en hel 
volym eller större delen av en sådan leder till att 
hela volymen skannas och publiceras på nätet. 

Svensk museitjänst var under 2009 en enhet 
inom Riksarkivet med uppgift att mot ersättning 
tillhandahålla förvaringstjänster och förebyg-
gande föremålsvård på museiområdet. Under 
året bedrevs en verksamhet som resulterade i 
hög uthyrning av befintliga magasinslokaler. De 
iordningställda lokalernas uthyrda yta har ökat 
sedan 2005. Under de två senaste verksamhets-
åren har den uppnått 100 procent. Antalet 
hyresgäster har under samma femårsperiod ökat 
från 34 till omkring 60, en nivå som varit stabil 
sedan 2007. Underskottet för verksamheten 
bestod dock under året. Stora investeringar 
gjordes samtidigt, i enlighet med tidigare 
strategiska beslut, för att förbättra den framtida 
lönsamheten. Verksamheten överfördes den 1 
januari 2010 till Riksantikvarieämbetet. 

Det internationella samarbetet på arkiv-
området har under 2009 liksom tidigare år varit 
omfattande. Inom EU är Riksarkivet en aktiv 
part, som på regeringens uppdrag bl.a. deltar i 
medlemsstaternas expertgrupp för digitalisering 

och digitalt bevarande tillsammans med Kungl. 
biblioteket. Tyngdpunkten i det internationella 
arbetet har legat på IT-området, med inriktning 
mot ökad samordning av standarder och system 
samt metoder för långsiktigt bevarande av digital 
information. 

Under året beslutades att landsarkiven skulle 
inordnas i Riksarkivet (jfr prop. 2009/10:3 Tid 
för kultur, s. 95). Verksamhetsövergången, som 
genomfördes den 1 januari 2010, har varit fram-
gångsrik. Myndighetens interna arbete med att 
fullt ut integrera verksamheten kommer dock att 
fortsätta även under innevarande år. 

Analys och slutsatser 

Måluppfyllelsen för 2009 inom verksamhets-
området arkiv bedöms vara mycket god. Genom 
det arbete som bedrivits bidrar arkiven i hög 
grad till att kulturarvet kan bevaras för fram-
tiden. Statens insatser på arkivområdet gör det 
möjligt för medborgarna att ta del av allmänna 
handlingar och annat arkivmaterial. Därmed 
upprätthålls offentlighetsprincipens krav och 
förutsättningar skapas för ökad kunskap på olika 
områden. 

Arkivsektorn anpassas successivt till de 
förändrade förutsättningar som den digitala 
informationshanteringen innebär även om stora 
utvecklingsbehov kvarstår vad gäller långsiktigt 
digitalt bevarande. I denna del finns också behov 
av ökat samarbete, med förvaltningen i stort och 
med andra kulturarvsinstitutioner. 

Bedömningen är att Riksarkivet arbetar på ett 
bra sätt med bevarandefrågorna och har kunnat 
hantera leveranser av många olika mediatyper. 
Trots ökad användning av ny teknik väntas dock 
leveransen av pappersmaterial vara omfattande 
ännu under lång tid, vilket innebär ett kontinu-
erligt behov av utökade arkivlokaler.  

Myndigheten fortsätter bl.a. att utveckla 
tillsynsarbetet på ett bra sätt och verksamheten 
bidrar i hög grad till att upprätthålla kvaliteten i 
de statliga myndigheternas arkivhantering. Vissa 
problem finns dock, bl.a. med de bolagiserade 
myndigheternas arkiv. Kunskapen om var och 
hur de allmänna handlingarna hanteras i dessa 
bolag är bitvis bristfällig och bör förbättras. 

Bedömningen är även att myndigheten arbetat 
på ett bra sätt med tillgänglighetsfrågorna. 
Genom tidigare projekt är en stor del av det 
mest efterfrågade arkivmaterialet numera 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 17  

110 

tillgängligt i digital form. Formerna för 
tillgängliggörande bör dock fortsätta att 
utvecklas för att bli mer användarvänliga. 

Regionalt och lokalt drivs många projekt som 
syftar till samarbete mellan de olika kulturarvs-
institutionerna. Det är en viktig utveckling som 
skapar förutsättningar att nå ut till nya 
användargrupper. På så vis kan också det rika 
material som finns i arkiven – ofta med lokal 
eller regional anknytning – komma fler till del 
och användas i nya sammanhang, exempelvis i 
pedagogisk verksamhet eller i det regionala 
utvecklingsarbetet. 

9.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende myndigheten inom 
verksamhetsområdet. 

9.6 Budgetförslag 

9.6.1 6:1 Riksarkivet 

Tabell 9.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
330 689 

 

   
Anslags- 
sparande 1 099

 
2010 

 
Anslag 

 
345 553 

 

1 
Utgifts- 
prognos 337 297

2011 Förslag 343 653    

2012 Beräknat 341 811 2 

2013 Beräknat 346 680 3 

2014 Beräknat 354 107 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 338 453 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 338 542 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 338 068 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för förvaltningskostnader för 
Riksarkivet som är statlig arkivmyndighet med 
särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten 
och för arkivvården i landet. Riksarkivet är 
central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor 
och har det högsta överinseendet över den 
offentliga arkivverksamheten. Stockholms stads-
arkiv och Värmlandsarkiv har funktion som 
landsarkiv inom Stockholms respektive 
Värmlands län. 

Vid Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk 
verksamhet och en nämnd för enskilda arkiv. 

Myndighetens avgiftsinkomster uppgick 
under 2009 till ca 124 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Tabell 9.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 6:1 
Riksarkivet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 345 553 345 553 345 553 345 553

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 2 270 5 721 10 631 18 771

Beslut -7 540 -13 135 -13 318 -13 623

Överföring 
till/från andra 
anslag 3 030 3 060 3 103 3 174

Övrigt 3 340 611 712 232

Förslag/ 
beräknat 
anslag 343 653 341 811 346 680 354 107

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Anslaget minskas med 3,5 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 till följd av att en ny modell för 
fördelning av medel till regional kultur-
verksamhet införs. 

Regeringen beräknar att anslaget minskar med 
5 miljoner kronor fr.o.m. 2011 och med 
ytterligare 5 miljoner kronor fr.o.m. 2012 till 
följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet. 

Vidare beräknar regeringen att anslaget tillförs 
960 000 kronor för 2011 för att Riksarkivet 
långsiktigt ska förvalta Estoniasamlingen. För 
2012−2016 beräknas anslagsökningen för detta 
till 400 000 kronor. 

Regeringen beräknar att anslaget tillförs 
3 080 000 kronor fr.o.m. 2011 för mottagande av 
arkivmaterial från Sveriges Domstolar.  

Dessutom beräknar regeringen att tillföra 
anslaget 50 000 kronor fr.o.m. 2011 för 
övertagande av arkiv från de tidigare 
ombudsmannamyndigheterna. 

Anslaget minskas med 100 000 kronor fr.o.m. 
2011 till följd av ändrad finansiering av 
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verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 343 653 000 kronor anvisas under 
anslaget 6:1 Riksarkivet för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anlaget till 341 811 000 
kronor, 346 680 000 kronor respektive 
354 107 000 kronor. 

Ändringar i arkivlagen med anledning av att 
Riksarkivet och landsarkiven blivit en 
sammanhållen arkivmyndighet 

 
Regeringens förslag: De bestämmelser i arkivlagen 
som rör den statliga arkivverksamheten ska 
ändras så att begreppet ”arkivmyndigheter” 
skrivs i singular (arkivmyndigheten) i stället för i 
plural (arkivmyndigheter). Lagändringarna ska 
träda i kraft den 1 januari 2011. 

 

 
Ärendet och dess beredning: Landsarkiven var 
tidigare självständiga arkivmyndigheter under 
Riksarkivet. Den 1 januari 2010 ombildades 
Riksarkivet till en sammanhållen statlig arkiv-
myndighet genom att landsarkiven avvecklades 
som självständiga myndigheter och deras 
verksamheter inordnades i Riksarkivet.  

Myndighetens uppdrag som statlig arkiv-
myndighet regleras numera i förordningen 
(2009:1593) med instruktion för Riksarkivet 
som trädde i kraft den 1 januari 2010. Samma 
dag upphävdes förordningen (2007:1179) med 
instruktion för Riksarkivet och landsarkiven. 
Landsarkiven, som finns i Göteborg, Härnösand, 
Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund, 
är i dag enheter inom Riksarkivet. Skälen för den 
nya organisatoriska strukturen har behandlats i 
regeringens proposition Tid för kultur (prop. 
2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). 

Inom Kulturdepartementet har en promemo-
ria med förslag till följdändringar i arkivlagen 
(1990:782) utarbetats med anledning av den 
statliga arkivverksamhetens nya organisation. 
Promemorian har remissbehandlats. 

Lagändringarna är av sådan enkel beskaffenhet 
att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.  

 
Promemorians förslag överensstämmer med 
regeringens. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har haft 
något att invända mot förslaget.  

 
Skälen för regeringens förslag: Arkivlagen 
(1990:782) reglerar arkivvården för statliga och 
kommunala myndigheter. En del av arkivlagens 
bestämmelser gäller även för vissa enskilda 
organ. Eftersom den statliga arkivverksamheten 
sedan den 1 januari 2010 endast innefattar en 
sammanhållen arkivmyndighet, behöver de 
bestämmelser i arkivlagen som hänvisar till 
statliga arkivmyndigheter ändras. Därutöver bör 
vissa redaktionella ändringar göras i berörda 
bestämmelser.  

De föreslagna lagändringarna innebär att 
arkivlagen anpassas för att bättre avspegla den 
statliga arkivverksamhetens nya organisatoriska 
struktur med endast en statlig arkivmyndighet. 
Lagändringarna bedöms inte ha några 
ekonomiska eller miljömässiga konsekvenser och 
inte heller några effekter för företagen. 

Lagändringarna bör träda i kraft den 1 januari 
2011. 
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10 Kulturmiljö 

10.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheten Riksantikvarie-
ämbetets verksamhet samt bidragen till kultur-
miljövård och kyrkoantikvarisk ersättning. 

10.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom Kulturmiljö, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Kulturmiljö  

7:1 Riksantikvarieämbetet 208 210 211 211 213 216 221

7:2 Bidrag till kulturmiljövård 240 252 245 252 252 252 251

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 465 460 460 460 460 460 460

Summa Kulturmiljö 913 921 916 922 925 928 932
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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10.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål.  

Dessutom har riksdagen antagit mål för 
arbetet för kulturmiljön (prop. 1998/99:114, bet. 
1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196). 

De övergripande målen för verksamhets-
området är: 

- ett försvarat och bevarat kulturarv 

- ett hållbart samhälle med goda och 
stimulerande miljöer och med kulturmiljö-
arbetet som en drivande kraft i 
omställningen 

- allas förståelse, delaktighet och ansvars-
tagande för den egna kulturmiljön  

- nationell och internationell solidaritet och 
respekt för olika gruppers kulturarv. 

10.4 Resultatredovisning 

Resultat 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har som myndig-
het en sammanhållande roll i kulturmiljö-
sektorns gemensamma utvecklingsarbete; ett 
arbete som omfattar alla myndigheter, 
institutioner, organisationer och ideella före-
ningar inom sektorn. 

RAÄ är en av de statliga myndigheter som till 
följd av omställningen av försvaret har 
omlokaliserats. Vissa delar av myndigheten har 
flyttats till Gotland. Omställningsprocessen 
slutfördes under 2009, men till följd av denna har 
myndighetens möjligheter att fullgöra sina 
uppgifter påverkats. Vissa verksamheter har 
försenats och därför genomför myndigheten en 
verksamhetsöversyn där förslag till åtgärder för 
en effektivare verksamhet på sikt ska 
presenteras. Myndighetens ambition är att ha 
överblick över hela sitt ansvarsområde, driva 
kulturarvsfrågor i dialog med andra samhälls-
sektorer, vara ett centralt stöd, samordna aktörer 
samt utvärdera kulturmiljöområdets styrmedel 
och arbetssätt. 

I sitt myndighetsarbete samverkar RAÄ med 
bl.a. andra statliga myndigheter, utbildnings-
väsendet, organisationer och näringsliv. Den 
nationella strategin för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007−2013 
har under året legat till grund för RAÄ:s arbete 
med kulturarv och hållbar regional och lokal 
utveckling och tillväxt. 

Inom ramen för bidraget till kulturmiljövård 
har RAÄ genom länsstyrelserna medverkat till 
finansiering av mer än 1 800 projekt inom 
områdena byggnadsvård, kulturlandskapsvård 
och fornvård. I propositionen Tid för kultur 
(prop. 2009/10:3) aviserade regeringen en över-
syn av de ändamål som kulturmiljövårdsbidraget 
får användas till. En ny förordning om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer är 
beslutad och kommer att träda i kraft den 
1 januari 2011. 

Regeringen har tagit initiativ till en 
omfattande satsning på hembygdsrörelsens 
byggnader inom anslaget för bidrag till 
kulturmiljövård. Projektet Hus med historia 
omfattar totalt 30 miljoner kronor under 
2010−2011 som ska bidra till vården av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader på landets 
hembygdsgårdar. Projektet ska också, med 
hembygdsgårdarna som nav och utgångspunkt, 
bidra till att bevara och utveckla lokala 
byggnadstraditioner samt att bygga upp och 
sprida kunskap om hantverk och byggnadsvård. 

Antalet användare av RAÄ:s e-tjänster ökar 
kontinuerligt. Utvecklingen av informations-
systemen och e-tjänster för samsökning, dialog 
och delaktighet sker i samverkan med den 
regionala kulturmiljövården och andra centrala 
myndigheter. Under 2009 lanserade myndighe-
ten en första version av K-samsök, en 
infrastruktur för digital kulturarvsinformation. 
Sökmotorn hade i december 2009 drygt 2,4 
miljoner registrerade och sökbara objekt, vilket 
är ett resultat av samverkan med ett 30-tal 
institutioner på central, regional och lokal nivå, 
framför allt museer.  

I myndighetens egna register finns i dag 
kulturhistorisk information om drygt 630 000 
fornlämningar, ca 74 000 byggnader, ca 90 000 
fotografier samt 250 000 historiska kartor 
tillgängliga över Internet. Antalet besökare i 
registren har ökat markant under 2009. RAÄ har 
under 2009 fortsatt att koncentrera verksam-
hetsutvecklingen inom webbområdet till 
projektet K-samsök. Arbetet har skett i 
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samverkan med ett flertal myndigheter och 
institutioner inom ABM-området (arkiv, 
bibliotek, museer). För att leda till en mer 
omfattande, mångsidig och effektiv tillämp-
ningsutveckling som gör kulturarvsinformation 
mer synlig i samhället har utvecklingen av K-
samsök fortsatt under 2010. 

På den regionala nivån ansvarar länsstyrelserna 
för kulturmiljöns myndighetsarbete. Många 
länsstyrelser har arbetat med att utveckla 
tvärsektoriella arbetsformer med berörda 
sektorer som natur, jordbruk och fysisk 
planering för att nå en bättre effektivitet och 
kvalitetssäkring i tillståndsgivning samt tillsyn. I 
regleringsbrevet för 2009 fick Länsstyrelsen i 
Södermanlands län regeringens uppdrag att se 
över arbetsformer och samarbetsformer för 
kulturmiljöfunktionerna på länsstyrelserna. 
Uppdraget skulle göras i samverkan med övriga 
länsstyrelser och RAÄ. Rapporten lämnades till 
Kulturdepartementet i juni 2009 och användes 
som ett underlag i arbetet med propositionen 
Tid för kultur (prop. 2009/10:3). Regeringen har 
därefter lämnat uppdrag om att ta fram ett 
fördjupat samverkansprogram mellan läns-
styrelserna och RAÄ vilket slutredovisades den 
2 juni 2010. 

De regionala museerna är en aktiv 
samverkanspart i kulturmiljöarbetet på nationell 
och regional nivå. I övrigt har samverkan för 
kulturmiljöarbetet under 2009 inriktats på 
miljömål, den europeiska landskapskonven-
tionen, kulturmiljöövervakning samt kultur-
vetenskaplig forskning. I regeringens skrivelse 
Vissa kulturmiljöfrågor (skr. 2009/10:74) 
aviserades att den europeiska landskaps-
konventionen bör ratificeras i Sverige. 
Regeringen avser att ge RAÄ i uppdrag att i 
samverkan med berörda myndigheter initiera 
arbetet avseende konventionens tillämpning i 
Sverige. 

RAÄ har med anledning av det gemensamma 
samverkansuppdraget med natur- och jord-
brukssektorerna samordnat diskussioner med 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Myndig-
heten är bl.a. representerad i Övervaknings-
kommittén för landsbygdsprogrammet. RAÄ 
har i samverkan med Naturvårdsverket och 
Jordbruksverket färdigställt ett program för 
uppföljning och utvärdering av den gemen-
samma jordbrukspolitikens miljöeffekter åren 
2010−2014. 

Dialogen mellan RAÄ och Vägverket om 
samverkan i tidiga skeden av infrastruktur-
planering har fortgått under 2009 med målet att 
nå ett gemensamt och lösningsorienterat arbets-
sätt i planeringsprocessen. 

RAÄ har i samarbete med Naturvårdsverket 
sedan länge medverkat aktivt i arbetet med 
Unescos världsarvskonvention och representerar 
tillsammans med Naturvårdsverket Sverige i 
Unescos världsarvskommitté. I arbetet har 
insatser gjorts för att utveckla arbetet för hållbar 
utveckling, god förvaltning av världsarven och 
förbättrade arbetsformer, till exempel genom att 
bidra med expertis i andra länders nomineringar. 
Genom Riksantikvarieämbetets samarbete med 
Sida har viktiga insatser gjorts för att bevara och 
tillvarata utvecklingsländernas kulturarv. Inom 
ramen för utbildningsprogrammet Africa 2009 
har kulturarvsspecialister i afrikanska länder 
söder om Sahara stärkts i sin förmåga att förvalta 
kulturarvet. 

Inom RAÄ:s uppdragsarkeologiska verksam-
het har under 2009 gjorts ett stort omstrukture-
ringsarbete för att uppnå kostnadseffektivare 
verksamhet. Parallellt med detta har Kultur-
departementet, genom ett konsultuppdrag, 
genomfört en analys av uppdragsarkeologins 
ekonomi för att ta fram underlag för beslut om 
verksamhetens framtida organisationsform. 
RAÄ har under året genomfört flera 
utvecklingsinsatser som bl.a. lett till ökade 
internationella kontakter, ett mer utvecklat 
interaktivt arbete samt ett ökat kunskapsutbyte 
med utbildningssektorn. 

Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning från 
staten för kulturhistoriska kostnader i samband 
med vård och underhåll av kyrkliga kultur-
minnen. Den kyrkoantikvariska ersättningen 
bidrar till att det kyrkliga kulturarvet bevaras på 
ett strategiskt och långsiktigt sätt. I juni 2009 
lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen 
med en redovisning av användningen av ersätt-
ningen samt vilka resultat som uppnåtts genom 
ersättningen under perioden 2000−2009. Vidare 
behandlade skrivelsen bl.a. tillståndsgivning och 
tillsyn, tillgängligheten till kyrkliga kultur-
minnen och brottsligheten kopplad till dessa 
samt samverkans-, kompetens- och kunskaps-
frågor som är sammanhängande med den kyrko-
antikvariska ersättningen (skr. 2008/09:220).  
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Analys och slutsatser 

Verksamhetsområdet kulturmiljö har under året 
2009 haft en god måluppfyllelse. De statliga 
insatserna på kulturmiljöområdet bidrar till att 
viktiga delar av kulturarvet bevaras och brukas 
och kulturell mångfald främjas och ingår som en 
naturlig del i ett övergripande samhälleligt 
klimat- och hållbarhetsperspektiv. Insatserna 
leder till att levande och omhändertagna kultur-
miljöer kan berika människors liv, skapa goda 
livsmiljöer och ge förutsättningar för utveckling 
av nya idéer och verksamheter i hela landet. 

Regeringen anser att det är angeläget att 
fortsätta och även fördjupa det inledda arbetet 
med att hitta nya och effektiva former för 
samverkan för kulturmiljöarbetet för att nå 
målet om ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas. 

I propositionen Tid för kultur (prop. 
2009/10:3) gör regeringen bedömningen att 
myndigheterna inom kulturmiljöområdet, dvs. 
RAÄ och länsstyrelserna, bör fördjupa sin 
samverkan för att stärka humanistiska och 
historiska perspektiv i arbetet för en hållbar 
samhällsutveckling. 

10.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har i revisionsberättelse lämnat 
invändning mot Riksantikvarieämbetets anslags-
redovisning avseende anslag 7:1 Riksantikvarie-
ämbetet. Riksrevisionen anser att anslagsredovis-
ningen inte stämmer överens med den 
underliggande redovisningen. Riksrevisionen 
bedömer att årsredovisningen i övrigt är i allt 
väsentligt rättvisande. 

Regeringen noterar att myndigheten avser att 
vidta åtgärder för att förbättra den interna 
styrningen och kontrollen enligt Riksrevisionens 
rekommendationer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.6 Budgetförslag 

10.6.1 7:1 Riksantikvarieämbetet 

Tabell 10.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
207 657 

 

   
Anslags- 
sparande 12 516

 
2010 

 
Anslag 

 
209 704 

 

1 
Utgifts- 
prognos 211 051

2011 Förslag 210 510    

2012 Beräknat 212 995 2 

2013 Beräknat 216 277 3 

2014 Beräknat 220 889 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 210 897 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 211 182 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 210 887 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för RAÄ:s förvaltnings-
kostnader. RAÄ är myndighet för frågor om 
kulturmiljön och kulturarvet. RAÄ ska bl.a. 
värna om kulturvärdena i bebyggelsen och i 
landskapet, bevaka kulturmiljöintresset vid 
samhällsplanering och byggande samt verka för 
att hoten mot kulturmiljön möts. Andra 
uppgifter är att utföra arkeologiska under-
sökningar och svara för konservering samt vård 
av kulturminnen och kulturföremål. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Myndighetens avgiftsinkomster uppgick under 
2009 till ca 117 miljoner kronor, varav ca 99 
miljoner kronor avser arkeologisk uppdrags-
verksamhet. Förutom dessa inkomster rör det 
sig framför allt om entré- och försäljnings-
inkomster samt inkomster från konserverings-
verksamhet. 

Den arkeologiska uppdragsverksamheten 
inom RAÄ innefattar undersökningar och ut-
redningar som föranleds av lagen (1988:950) om 
kulturminnen m.m. och som utförs av RAÄ:s 
avdelning för arkeologiska undersökningar (UV) 
mot avgift. 
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Avgiftsfinansierad verksamhet vid 
Riksantikvarieämbetet 

Tabell 10.3 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2009 99 233 99 233 0 

Prognos 2010 110 000 106 500 3 500 

Budget 2011 108 800 103 300 5 500 

Regeringens överväganden  

Tabell 10.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
7:1 Riksantikvarieämbetet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 209 704 209 704 209 704 209 704

Förändring till följd av:   

Pris- och löne-
omräkning 2 930 3 025 6 012 10 920

Beslut -1 009 -1 019 -1 033 -1 057

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 985 1 386 1 697 1 426

Förslag/ 
beräknat 
anslag 210 510 212 995 216 277 220 889

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
I enlighet med beräkningar i tidigare budget-
proposition upphör det tillskott om  
1 miljon kronor som regeringen tillförde en-
gångsvis för 2010. 

Anslaget minskas med 100 000 kronor fr.o.m. 
2011 till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 210 510 000 kronor anvisas under 
anslaget 7:1 Riksantikvarieämbetet för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anlaget till 
212 995 000 kronor, 216 277 000 kronor 
respektive 220 889 000 kronor. 

10.6.2 7:2 Bidrag till kulturmiljövård 

Tabell 10.5 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 239 985

 

   
Anslags- 
sparande -938

 
2010 

 
Anslag 251 718

 

1 
Utgifts- 
prognos 245 181

2011 Förslag 251 718     

2012 Beräknat 251 718   

2013 Beräknat 251 718   

2014 Beräknat 251 355   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslagets ändamål är att finansiera bidrag till 
kulturmiljövård. Bidragsbestämmelserna innebär 
i korthet att bidrag lämnas för att bevara och 
tillgängliggöra kulturmiljön. Inom ramen för 
anslaget avsätts även medel för att täcka vissa 
arkeologiska undersökningskostnader och för 
att täcka kostnader för att tillvarata fornfynd. 
Dessutom lämnas bidrag till ombyggnad, 
renovering och underhåll av kulturhistoriskt 
värdefull bostadsbebyggelse. Regeringen 
beslutade om en ny förordning om bidrag till 
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i 
september 2010. Den nya förordningen träder i 
kraft den 1 januari 2011. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 10.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
7:2 Bidrag till kulturmiljövård 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 251 718 251 718 251 718 251 718

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 2  -363

Förslag/ 
beräknat 
anslag 251 718 251 718 251 718 251 355

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 251 718 000 kronor anvisas under 
anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård för 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anlaget till 
251 718 000 kronor, 251 718 000 kronor 
respektive 251 355 000 kronor. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 7:2 Bidrag till 
kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 
under perioden 2012–2014. 

 

 
 

 
 
 

Tabell 10.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 79 390 79 488 89 443 95 000 23 750 

Nya åtaganden 70 686 80 200 85 200   

Infriade åtaganden -70 588 -70 245 -79 643 -71 250 -23 750 

Utestående åtaganden 79 488 89 443 95 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 100 000 100 000 100 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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10.6.3 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 

Tabell 10.8 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
465 000 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
460 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 460 000

2011 Förslag 460 000     

2012 Beräknat 460 000     

2013 Beräknat 460 000     

2014 Beräknat 460 000     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används av Svenska kyrkan för 
kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband 
med vård och underhåll av de kyrkliga 
kulturminnena (kyrkoantikvarisk ersättning). 
Ersättningen, som avser kyrkobyggnader, 
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser, ska fördelas av Svenska 
kyrkan efter samråd med myndigheter inom 
kulturmiljöområdet, se 4 kap. 16 § lagen 
(1988:950) om kulturminnen m.m. 

Regeringens överväganden 

Tabell 10.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 460 000 460 000 460 000 460 000

Förändring till följd av:   

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 460 000 460 000 460 000 460 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 460 000 000 kronor anvisas under 
anslaget 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning för 2011. 
För 2012, 2013 samt 2014 beräknas anslaget 
uppgå till 460 000 000 kronor, 460 000 000 
kronor respektive 460 000 000 kronor. 
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11 Museer och utställningar 

11.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar statens stöd till museer och 
utställningsverksamhet. De myndigheter som är 
verksamma inom detta område är Statens 
historiska museer, Nationalmuseum med Prins 
Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska 
riksmuseet, Statens museer för världskultur, 
Livrustkammaren och Skoklosters slott med 
Stiftelsen Hallwylska museet, Statens maritima 
museer, Arkitekturmuseet, Statens försvars-
historiska museer, Moderna museet, Riks-
utställningar samt Forum för levande historia.  

Dessutom finns ett stort antal andra 
institutioner med verksamhet inom området 
varav följande kan nämnas: 

Stiftelsen Nordiska museet, Stiftelsen 
Skansen, Stiftelsen Tekniska museet, Stiftelsen 
Arbetets museum, de regionala museerna, 
Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet, 
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, 
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem, 
Stiftelsen Thielska galleriet samt Stiftelsen 
Föremålsvård i Kiruna.  

Även stödet till statliga utställningsgarantier 
och inköp av vissa kulturföremål omfattas av 
detta avsnitt. 

11.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 11.1 Utgiftsutveckling inom Museer och utställningar, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Museer och utställningar   

8:1 Centrala museer: Myndigheter 933 978 970 933 958 979 1 000

8:2 Centrala museer: Stiftelser 234 235 235 235 238 241 246

8:3 Bidrag till vissa museer 51 43 42 42 42 43 44

8:4 Riksutställningar 50 47 49 43 44 45 46

8:5 Forum för levande historia 44 45 45 43 44 44 45

8:6 Statliga utställningsgarantier och inköp av 
vissa kulturföremål  0 0 0 0 0 0

Summa Museer och utställningar 1 312 1 347 1 341 1 297 1 326 1 352 1 381

Äldreanslag   

2010 8:3 Bidrag till regionala museer 158 164 164 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 158 164 164 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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11.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken. 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål. 

11.4 Resultatredovisning 

Resultat 

De statligt finansierade centrala museerna 
(fortsättningsvis kallade statliga museer) 
fortsätter att locka många besökare. Antalet 
besök ligger ungefär på samma nivå som 2008. 
Förändringarna i besökssiffrorna varierar dock 
stort mellan de olika museerna. Ungefär två 
tredjedelar av museerna har ett ökat antal 
besökare. Den största ökningen, 129 procent, 
står Sjöhistoriska museet, en del av Statens 
maritima museer, för. Museet visade under 
sommaren och hösten en spanskproducerad 
utställning om passagerarångaren Titanic, den 
största utställning om fartyget som någonsin 
visats i Norden. 

De två museer som haft de högsta besökstalen 
var även för 2009 Vasamuseet, som är en del av 
Statens maritima museer, med nästan 1 155 000 
besökare och Skansen med mer än 1 405 000 
besökare. 

Barns och ungas rätt till kultur är en av 
regeringens kulturpolitiska prioriteringar och 
museerna gör detta tydligt i både utställnings-
verksamheten och i den pedagogiska 
verksamheten. Ett exempel bland de statliga 
museerna är Statens museer för världskultur där 
Världskulturmuseet i november 2009 öppnade 
den nya familjeutställningen Jordlingar, där 
besökarna kan kliva på ett färgsprakande 
rymdskepp, titta ner på jorden och fundera över 
hur det är att vara människa. Satsningen är ett led 
i museets arbete med att förstärka insatser 
riktade mot målgruppen familj och att behålla en 
ung publik. På Etnografiska museet, som är ett 
annat av myndighetens museer, har utställningen 
Nordamerikas indianer ett särskilt s.k. barnspår. 
Etnografiska museet samarbetar också med 
Forum för levande historia om utställningen 
(O)mänskligt som visas i två delar. 

Utställningen om skelettsamlare, rasbiologer och 
normer har ett omfattande program för 
skolelever. 

Kulturarv för framtiden är en annan 
prioritering som berör de statliga museerna. 
Regeringens satsning Fria museer inleddes 2009. 
Syftet med dessa medel var att ge de statliga 
museerna möjligheter att göra egna 
prioriteringar i verksamheten. Museerna har 
hörsammat möjligheten och medlen har gått till 
många olika ändamål. I vissa fall har medlen gått 
till ökade resurser för konservatorer. Andra 
exempel är ökad tillgänglighet, såväl fysiskt 
genom sänkta entréavgifter och tillgänglighets-
anpassning som digitalt. Flera av museerna har 
satsat en del av medlen på den publika 
verksamheten. 

Statens försvarshistoriska museer har fortsatt 
om- och tillbyggnaden av Flygvapenmuseum 
som ska bli ett museum för en bredare målgrupp 
med fokus på kalla kriget. Museet invigdes den 
12 juni 2010. 

Statens historiska museer (SHMM) har 
genom strategiskt arbete, innefattande t.ex. 
utställningen Maria – drömmen om kvinnan och 
projektet Rädda historien!, nått en yngre publik. 
För att stärka besökarnas delaktighet har 
SHMM också tagit fram en ny webbstrategi och 
ökat sin närvaro på sociala medier. Under våren 
2010 invigdes den stora satsningen Sveriges 
historia. Utställningen, som sammanfattar 1 000 
år av svensk historia, är ett samarbete mellan 
Historiska museet, Norstedts förlag och TV4-
Gruppen och åtföljs av ett nytt flerbandsverk om 
Sveriges historia och en TV-serie med samma 
namn. 

Livrustkammaren och Skoklosters slott med 
stiftelsen Hallwylska museet visade flera 
välbesökta utställningar under året. I samband 
med Märkesåret 2009 producerade Livrust-
kammaren utställningen 1809 − Rikssprängning 
och begynnelse 200-årsminnet av Finska kriget 
tillsammans med Finlands Nationalmuseum. 
Skoklosters slotts satsning på Slottskollo – för 
dig som vill ha koll på historien visades stort 
intresse. Hallwylska museet har ingått i det 
internationella samarbetsprojektet Notti Italiane 
tillsammans med Italienska Kulturinstitutet i 
Stockholm, en privat samlare och en stiftelse i 
Italien. 

Moderna museet har under 2009 haft sitt ur 
publik synpunkt mest framgångsrika år sedan 
starten för 51 år sedan. Museet har under året 
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mottagit ett flertal viktiga donationer till sin 
samling. Större inträdesintäkter än beräknat 
under året har möjliggjort ett flertal nyförvärv av 
konstverk. På webben har allt fler konstverk 
gjorts tillgängliga. I december 2009 invigdes 
Moderna museet Malmö, som under 
öppningsmånaden hade drygt 7 500 besökare.  

Nationalmuseum visade under året två stora 
utställningar som båda var publikmässiga 
framgångar, Prerafaeliterna och Caspar David 
Friedrich. Den senare lockade ovanligt många 
unga besökare. Båda dessa utställningar har 
tillkommit som ett resultat av det omfattande 
internationella samarbete som Nationalmuseum 
bedriver. Statens fastighetsverk lämnade, på 
regeringens uppdrag, våren 2009 en förstudie om 
renovering och ombyggnad av Nationalmuseum. 
Förstudien har sedan beretts vidare inom 
Regeringskansliet, se vidare avsnitt 3.2.2. 

Arkitekturmuseet har från och med 2009 ett 
utvidgat uppdrag som utöver arkitekturområdet 
också omfattar formgivning och design. Se 
vidare om Arkitekturmuseet under avsnitt 7.4.1. 

Statens musiksamlingar har arbetat med 
uppdraget att inordna verksamheterna vid 
Sveriges teatermuseum/Drottningholms slotts-
teater, Stiftelsen Marionettmuseet och Sam-
arbetsnämnden för folklig dans i myndigheten. 
Från och med den 1 januari 2010 har 
myndigheten ett utvidgat uppdrag som 
innefattar dessa verksamheter. 

Stiftelsen Skansen har startat arbetet med 
uppbyggnad av ett nytt Lill-Skansen. Denna 
stora investering möjliggörs genom ett 
sponsringsavtal. Regeringens bidrag till Skansen 
har ökat de senaste åren för att skapa 
förutsättningar för att underhålla och utveckla 
de byggnader och anläggningar stiftelsen 
förvaltar. 

Riksutställningar har turnerat med 13 
utställningar på 76 orter runt om i landet. 
Myndigheten har vidareutvecklat sin 
kunskapsutvecklande roll genom att erbjuda 
expertstöd, omvärldsbevakning och kompetens-
utveckling mot sektorn. I den tvåspråkiga 
publikationen Future Exhibitions diskuteras 
utställningens framtida roll och utformning och 
boken används redan som kurslitteratur inom 
högre utbildningar. Med historiska fakta som 
utgångspunkt har Forum för levande historia 
fortsatt att undersöka processer och mekanismer 
som kan leda till intolerans och övergrepp i vår 
samtid. Utställningen ”Lillebror ser dig” 

turnerade till tio orter under 2009 och ca 38 700 
personer besökte utställningen. I de flesta 
projekt och verksamheter som myndigheten 
bedriver blandas olika typer av metoder och 
uttryckssätt som utställningar, debatter, 
webbplats, forskning, lärarseminarier, skol-
verksamhet etc. Myndigheten har under året 
fortsatt att utveckla de pedagogiska och 
didaktiska aspekterna i samband med 
utställningar och annan verksamhet. 

Under 2009 uppgick statens bidrag till de 
regionala museerna till 157 miljoner kronor. 
Med det statliga bidraget som delfinansiering 
bedriver de regionala museerna verksamheter 
som innefattar kulturarv, pedagogisk kultur-
verksamhet, konstutveckling samt samhälle och 
miljö. De regionala museerna har aktivt 
medverkat i det regionala utvecklingsarbetet som 
en kunskapsresurs. 

Regeringen lämnade i mars 2010 två uppdrag 
till museisektorn. Uppdragen syftar till att stärka 
samarbetet inom sektorn. Det första uppdraget, 
(dnr Ku2010/552/KT), är riktat till de centrala 
museerna och syftar till att museerna ska 
utveckla samarbetet inom sektorn, när det gäller 
såväl administration som kärnverksamhet, men 
också mellan museisektorn och resten av 
samhället. I uppdraget ingår även att lämna 
förslag på hur den framtida samverkan mellan de 
centrala museerna, de regionala museerna och 
övriga museisektorn kan utformas.  

Det andra uppdraget, (dnr Ku2010/551/KT), 
har gått till Riksförbundet Sveriges museer för 
att stärka deras roll som en främjande och 
samlande aktör i museisektorn. Uppdraget 
innebär att hantera frågor som bl.a. utbildning, 
kompetensutveckling och internationellt sam-
arbete inom museisektorn. Riksförbundet har, 
med sin breda verksamhet där olika museer är 
representerade, en tydlig intention att vara en 
gemensam plattform.  

Båda uppdragen ska redovisas till Regerings-
kansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 
mars 2011. 

Analys och slutsatser 

De senaste årens prioriteringar av barns och 
ungas rätt till kultur samt kulturarv för 
framtiden har gett goda resultat inom 
verksamhetsområdet. Besöksutvecklingen är 
fortsatt positiv för de statliga museerna, som 
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även har kommit långt i vården av kulturarvet 
och med att tillgängliggöra sina samlingar. 

Måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet 
för 2009 bedöms vara mycket god. 
Institutionerna inom verksamhetsområdet har 
genom sina prioriteringar utvecklat sin 
verksamhet och underhållit det publika intresset. 

Den ökade samverkan inom museisektorn 
men också mellan museisektorn och det övriga 
samhället kan stärka och effektivisera olika 
verksamheter, vilket i sin tur förbättrar 
förutsättningarna för att bevara, använda och 
utveckla kulturarvet. Ett av flera goda exempel 
på bred samverkan är utvecklingsprojektet 
Virteum, som har sin grund i ett 
samarbetsprojekt med många finansiärer, såväl 
offentliga som privata, som under åren 
2004−2010 drevs av KTH, Dataföreningen och 
Tekniska museet.  

Regeringen ser det också som angeläget att 
utveckla den publika verksamheten mot 
arkitektur- och formområdet. 
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Tabell över redovisningen av besöksutvecklingen vid de centrala museerna 2007−2009 

Tabell 11.2 Antal besökare vid de centrala museerna 2007−2009 
 

 2007 2008 2009 

  
Kvinnor 

 
Män 

 
Samtliga 

 
Kvinnor 

 
Män Samtliga 

 
Kvinnor 

 
Män 

 
Samtliga 

Statens historiska 
museer 

 
85 000 

 
83 000 168 000 99 000 81 000 180 000 

 
105 000 

 
85 000 190 000 

Nationalmuseum med  
Prins Eugens 
Waldemarsudde 

 
 

331 000  

 
 

140 000 471 000 435 000 202 000 637 000 

 
 

366 000 

 
 

215 000 581 000 

Naturhistoriska 
riksmuseet (inkl. 
Cosmonova) 

 
 

317 000 

 
 

239 000 556 000 323 000 243 000 566 000 

 
 

322 000 

 
 

242 000 564 000 

Statens museer för 
världskultur 

 
389 000 

 
222 000 611 000 456 000 239 000 695 000 

 
413 000 

 
217 000 630 000 

Livrustkammaren och 
Skoklosters slott med 
Stiftelsen Hallwylska 
museet 

 
 
 

142 000 

 
 
 

87 000 229 000 235 000 126 000 361 000 

 
 
 

154 000 

 
 
 

82 000 236 000 

Statens maritima 
museer 

 
679 000 

 
727 000 1 406 000 722 000 806 000 1 528 000 

 
754 000 

 
803 000 1 557 000 

Arkitekturmuseet 41 000 39 000 80 000 45 000 40 000 85 000 40 000 36 000 76 000 

Statens 
musiksamlingar 
(Musikmuseet) 

 
 

49 000 

 
 

36 000 85 000 54 000 37 000 91 000 

 
 

43 000 

 
 

33 000 76 000 

Statens 
försvarshistoriska 
museer 

 
 

40 000 

 
 

80 000 120 000 46 000 84 000 130 000 

 
 

37 000 

 
 

69 000 106 000 

Moderna museet 278 000 177 000 455 000 285 000 215 000 500 000 332 000 250 000 582 000 

Stiftelsen Nordiska 
museet 

 
169 000 

 
80 000 249 000 175 000 75 000 250 000 

 
188 000 

 
81 000 269 000 

Stiftelsen Skansen 815 000 566 000 1 381 000 852 000 500 000 1 352 000 885 000 520 000 1 405 000 

Stiftelsen Tekniska 
museet 

 
168 000 

 
138 000 306 000 153 000 153 000 306 000 

 
172 000 

 
146 000 318 000 

Stiftelsen Arbetets 
museum 

 
133 000 

 
92 000 225 000 116 000 87 000 203 000 

 
124 000 

 
94 000 218 000 

Summa 3 636 000 2 706 000 6 342 000 3 996 000 2 888 000 6 884 000 3 935 000 2 873 000 6 808 000 
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11.5 Revisionens iakttagelser 

Statens maritima museer har för verksamhetsåret 
2009 fått en revisionsberättelse med invändning. 
Resultatredovisningen för myndigheten har 
enligt revisionsrapporten inte upprättats enligt 3 
kap. 1 § förordningen (2000:605) om års-
redovisning och budgetunderlag. En väsentlig 
del av verksamheten har redovisats med 
volymmått som inte är relevanta som 
beslutsunderlag och som är svåra att förstå utan 
kompletterande information. Årsredovisningen i 
övrigt är enligt revisionsrapporten i allt väsentligt 
rättvisande. 

Regeringen noterar att myndigheten har 
påbörjat arbetet med att anpassa redovisningen 
av verksamheten så att återrapporteringen i års-
redovisningen kommer att följa rekommenda-
tionen i revisionsrapporten. 

11.6 Budgetförslag 

11.6.1 8:1 Centrala museer: Myndigheter 

Tabell 11.3 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
932 721 

 

   
Anslags- 
sparande 14 605

 
2010 

 
Anslag 

 
977 636 

 

1 
Utgifts- 
prognos 970 183

2011 Förslag 932 932    

2012 Beräknat 958 320 2 

2013 Beräknat 978 775 3 

2014 Beräknat 999 524 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 948 783 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 955 540 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 954 245 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
 
Anslaget används till förvaltningskostnader för 
de centrala museer som är myndigheter. 
Följande centrala museer är myndigheter: 
Statens historiska museer, Nationalmuseum med 
Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska 
riksmuseet, Statens museer för världskultur, 
Livrustkammaren och Skoklosters slott med 
Stiftelsen Hallwylska museet, Statens maritima 
museer, Arkitekturmuseet, Statens försvars-
historiska museer samt Moderna museet. De 
specifika uppgifterna framgår av instruktionen 
för varje myndighet.  

Tabell 11.4 Sammanställning över medelsfördelningen till 
Centrala museer: Myndigheter 
Tusental kronor 

 2010 2011 

Statens historiska museer 80 876 83 493 

Nationalmuseum med Prins 
Eugens Waldemarsudde 

 
103 488 110 891 

Naturhistoriska riksmuseet 156 353 157 545 

Statens museer för världskultur 152 439 152 225 

Livrustkammaren och 
Skoklosters slott med Stiftelsen 
Hallwylska museet 

 
 

40 737 41 393 

Statens maritima museer 113 386 113 636 

Arkitekturmuseet 44 744 44 935 

Statens musiksamlingar 1 57 736 − 

Statens försvarshistoriska 
museer 

 
105 224 106 143 

Moderna museet 122 653 122 671 

Summa 977 636 932 932 
1 Verksamheten vid Statens musiksamlingar ombildas fr.o.m. 2011 till Statens 
musikverk, se avsnitt 5.6.1. 

 
Utöver den avgiftsfinansierade verksamheten vid 
Vasamuseet och Cosmonova, som redovisas 
särskilt, uppgick de centrala musei-
myndigheternas avgiftsinkomster 2009 till ca 231 
miljoner kronor. 
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Tabell 11.5 Sammanställning över avgiftsinkomsterna1 till 
Centrala museer: Myndigheter 
Tusental kronor  

 2008 2009 

Statens historiska museer 11 068 11 429 

Nationalmuseum  
med Prins Eugens 
Waldemarsudde 

 
 

73 894 71 764 

Naturhistoriska riksmuseet 2 28 558 29 589 

Statens museer för världskultur 19 723 16 941 

Livrustkammaren och 
Skoklosters slott  
med Stiftelsen Hallwylska 
museet 

 
 
 

14 002 14 021 

Statens maritima museer 3 10 622 18 305 

Arkitekturmuseet 6 292 7 107 

Statens musiksamlingar 2 938 2 862 

Statens försvarshistoriska 
museer 

 
11 402 8 617 

Moderna museet 53 865 49 958 

Summa 232 364 230 593 
1 I myndigheternas avgiftsinkomster ingår bl.a. entré- och visningsinkomster 
samt inkomster av försäljning, ev. sponsring och lokaluthyrning m.m. 
2 Intäkterna för Cosmonovas verksamhet redovisas i tabell 11.6. 
3 Intäkterna för Vasamuseets verksamhet redovisas i tabell 11.7. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Cosmonova 
 
Tabell 11.6 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2009 16 540 16 946 -406 

Prognos 2010 16 600 18 100 -1 500 

Budget 2011 16 600 18 000 -1 400 

Vasamuseet 
 
Tabell 11.7 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat 
(intäkt-

kostnad) 

Utfall 2009 83 905 87 825 -3 920 

Prognos 2010 86 653 86 653 0 

Budget 2011 87 000 87 000 0 

 

Regeringens överväganden 

Tabell 11.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:1 Centrala museer: Myndigheter 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 977 636 977 636 977 636 977 636

Förändring till följd av:   

Pris- och löne-
omräkning 2 1 966 11 813 25 785 48 447

Beslut -46 455 -31 286 -24 807 -25 367

Överföring 
till/från andra 
anslag -800 -808 -819 -838

Övrigt 3 585 965 979 -353

Förslag/ 
beräknat 
anslag 932 932 958 320 978 775 999 524

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
I samband med att verksamheten vid Statens 
musiksamlingar vid årsskiftet 2010/2011 
ombildas till Statens musikverk minskar anslaget 
med 57,75 miljoner kronor fr.o.m. 2011. 

Regeringen beräknar att Statens historiska 
museer tillförs 1 miljon kronor fr.o.m. 2011 för 
kunna hantera det ökade inflödet av nytt 
arkeologiskt fyndmaterial. 

För att säkerställa driften av det nya 
Flygvapenmuseet beräknar regeringen tillföra 
Statens försvarshistoriska museer 1 miljon 
kronor fr.o.m. 2011.  

Vidare beräknar regeringen att tillföra 
Livrustkammaren och Skoklosters slott med 
Stiftelsen Hallwylska museet 1 miljon kronor 
fr.o.m. 2011 så att myndigheten kan fullfölja 
investeringen i utökade och förbättrade 
magasinslokaler.  

Regeringen beräknar att Nationalmuseum 
tillförs 7,3 miljoner kronor för 2011, 23 miljoner 
kronor för 2012 samt 33 miljoner kronor fr.o.m. 
2013 för renovering av museet.  

I enlighet med beräkningar i tidigare 
budgetproposition beräknar regeringen att 
tillföra Naturhistoriska riksmuseet ytterligare 1 
miljon kronor fr.o.m. 2011. 
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Anslaget minskas med 800 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 932 932 000 kronor anvisas under 
anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anlaget 
till 958 320 000 kronor, 978 775 000 kronor 
respektive 999 524 000 kronor. 

11.6.2 8:2 Centrala museer: Stiftelser 

Tabell 11.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
233 937 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
234 574 

 

1 
Utgifts- 
prognos 234 574

2011 Förslag 235 081    

2012 Beräknat 237 736 2 

2013 Beräknat 241 191 3 

2014 Beräknat 246 108 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 235 081 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 235 081 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 234 752 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för bidrag till centrala museer 
som är stiftelser. Följande centrala museer är 
stiftelser: Nordiska museet, Skansen, Tekniska 
museet och Arbetets museum. 

 
Tabell 11.10 Sammanställning över medelsfördelningen till 
Centrala museer: Stiftelser 
Tusental kronor 

 2010 2011 

Nordiska museet 109 010 108 942 

Skansen 66 887 67 131 

Tekniska museet 44 669 44 903 

Arbetets museum 14 008 14 105 

Summa 234 574 235 081 

 
Avgiftsinkomsterna för de centrala museerna 
(stiftelser) uppgick 2009 till ca 164 miljoner 
kronor. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 11.11 Sammanställning över avgiftsinkomsterna till 
Centrala museer: Stiftelser 
Tusental kronor 

 2008 2009 

Nordiska museet 24 007 26 600 

Skansen 99 256 109 167 

Tekniska museet 21 408 22 542 

Arbetets museum 5 318 5 327 

Summa 149 989 163 636 

Regeringens överväganden 

Tabell 11.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:2 Centrala museer: Stiftelser 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 234 574 234 574 234 574 234 574

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 507 3 162 6 617 11 879

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -345

Förslag/ 
beräknat 
anslag 235 081 237 736 241 191 246 108

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 235 081 000 kronor anvisas under 
anslaget 8:2 Centrala museer: Stiftelser för 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anlaget till 
237 736 000 kronor, 241 191 000 kronor 
respektive 246 108 000 kronor. 
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11.6.3 8:3 Bidrag till vissa museer 

Tabell 11.13 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
51 440 

 

   
Anslags- 
sparande 1 000

 
2010 

 
Anslag 

 
42 947 

 

1 
Utgifts- 
prognos 41 988

2011 Förslag 42 213     

2012 Beräknat 42 200 2  

2013 Beräknat 42 814 3  

2014 Beräknat 43 687 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 41 729 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 41 730 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 41 672 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för bidrag till ett antal museer 
och andra institutioner, de flesta med viss 
formell anknytning till staten. 

 
Tabell 11.14 Sammanställning över medelstilldelningen 
Tusental kronor 

 2010 20111 

Dansmuseet 9 612 8 743 

Millesgården 3 807 3 852 

Thielska galleriet 2 832 2 832 

Föremålsvård i Kiruna 12 864 12 945 

Nobelmuseet 4 952 4 952 

Svensk Form 2 748 2 757 

Röhsska museet 1 002 1 002 

Strindbergsmuseet 581 581 

Judiska museet 602 602 

Bildmuseet 743 743 

Zornsamlingarna 204 204 

Ájtte, Svenskt fjäll- och 
samemuseum 

 
500 500 

Riksförbundet Sveriges 
museer 

 
1 500 1 500 

Till regeringens disposition 1 000 1 000 

Summa 42 947 42 213 
1 Medelstilldelningen för 2011 är preliminär. 

Regeringens överväganden 

Tabell 11.15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:3 Bidrag till vissa museer 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 42 947 42 947 42 947 42 947

Förändring till följd av:   

Pris- och löne-
omräkning 2 -231 251 879 1 835

Beslut -503 -998 -1 012 -1 034

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -61

Förslag/ 
beräknat 
anslag 42 213 42 200 42 814 43 687

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
I enlighet med beräkningar i tidigare 
budgetproposition beräknas bidraget till 
Dansmuseet att minska med ytterligare 500 000 
kronor per år för åren 2011 och 2012. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 42 213 000 kronor anvisas under 
anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anlaget till 
42 200 000 kronor, 42 814 000 kronor respektive 
43 687 000 kronor. 

11.6.4 8:4 Riksutställningar 

Tabell 11.16 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 50 451  
Anslags- 
sparande 9 998

2010 Anslag 47 143 1 
Utgifts- 
prognos 49 341

2011 Förslag 43 071   

2012 Beräknat 44 356 2  

2013 Beräknat 45 215 3  

2014 Beräknat 46 169 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 43 906 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 44 133 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 44 070 tkr i 2011 års prisnivå. 
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Anslaget används för Riksutställningars 
förvaltningskostnader. Riksutställningar har till 
uppgift att främja utställnings- och konst-
bildningsverksamheten genom att förmedla och 
anordna utställningar, biträda med rådgivning 
och annan service samt i övrigt utveckla och 
förnya utställningen som medium för kunskaps-
förmedling, debatt och upplevelse. 

Regeringens överväganden 

Tabell 11.17 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:4 Riksutställningar 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 47 143 47 143 47 143 47 143

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 269 754 1 431 2 527

Beslut -5 000 -5 051 -5 123 -5 238

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 719 1 570 1 825 1 801

Förslag/ 
beräknat 
anslag 43 071 44 356 45 215 46 169

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
I enlighet med beräkningar i tidigare 
budgetproposition minskar anslaget med 5 
miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av 
omprioriteringar inom utgiftsområdet. 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 43 071 000 kronor anvisas under 
anslaget 8:4 Riksutställningar för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anlaget till 44 356 000 
kronor, 45 215 000 kronor respektive 46 169 000 
kronor. 

 
 
 
 

11.6.5 8:5 Forum för levande historia 

Tabell 11.18 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
43 500 

 

   
Anslags- 
sparande -870

 
2010 

 
Anslag 

 
45 060 

 

1 
Utgifts- 
prognos 44 525

2011 Förslag 43 345    

2012 Beräknat 43 785 2 

2013 Beräknat 44 401 3 

2014 Beräknat 45 344 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2  Motsvarar 43 345 tkr i 2011 års prisnivå. 
3  Motsvarar 43 345 tkr i 2011 års prisnivå. 
4  Motsvarar 43 284 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för förvaltningskostnader för 
Forum för levande historia. Forum för levande 
historia ska arbeta med frågor som rör 
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter 
med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten 
har särskilt till uppgift att informera om 
Förintelsen och kommunismens brott mot 
mänskligheten. Verksamheten ska syfta till att 
stärka människors vilja att aktivt verka för alla 
människors lika värde. Genom förmedling och 
kunskapsuppbyggnad ska verksamheten med 
stöd i forskning bedrivas i form av 
kulturverksamhet, seminarier, föreläsningar och 
debatt m.m. 
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Regeringen överväganden 

Tabell 11.19 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:5 Forum för levande historia 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 45 060 45 060 45 060 45 060

Förändring till följd av:   

Pris- och löne-
omräkning 2 285 745 1 390 2 443

Beslut -2 000 -2 020 -2 049 -2 095

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -64

Förslag/ 
beräknat 
anslag 43 345 43 785 44 401 45 344

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Regeringen beräknar att anslaget minskar med 2 
miljoner kronor fr.o.m. 2011 till följd av om-
prioriteringar inom utgiftsområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 43 345 000 kronor anvisas under 
anslaget 8:5 Forum för levande historia för 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anlaget till 
43 785 000 kronor, 44 401 000 kronor respektive 
45 344 000 kronor. 

11.6.6 8:6 Statliga utställningsgarantier 
och inköp av vissa kulturföremål 

Tabell 11.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 80

 
2010 

 
Anslag 

 
80 

 

1 
Utgifts- 
prognos 78

2011 Förslag 80     

2012 Beräknat 80     

2013 Beräknat 80     

2014 Beräknat 80     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

Anslaget används till inköp av kulturföremål 
som har sådant konstnärligt, historiskt eller 
vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att 
de införlivas med offentliga samlingar. 

Den som anordnar en tillfällig utställning som 
ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar 
få en statlig utställningsgaranti. Utställnings-
garanti får också lämnas för svenska kultur-
manifestationer utomlands. Statens kulturråd 
prövar ansökningarna om utställningsgarantier. 

Regeringens överväganden 

Tabell 11.21 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
8:5 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa 
kulturföremål 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 80 80 80 80

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 80 80 80 80

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 80 000 kronor anvisas under 
anslaget 8:5 Statliga utställningsgarantier och 
inköp av vissa föremål för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anlaget till 80 000 kronor, 
80 000 kronor respektive 80 000 kronor. 
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12 Trossamfund 

12.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheten Nämnden för 
statligt stöd till trossamfunds verksamhet och 
stödet till trossamfunden. 

12.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 12.1 Utgiftsutveckling inom Trossamfund, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Trossamfund  

9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 5 5 4 5 5 5 5

9:2 Stöd till trossamfund 50 50 50 50 50 50 50

Summa Trossamfund 55 55 55 55 55 55 55
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 17  

134 

12.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken. 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål. 

Dessutom har riksdagen antagit mål för 
statens bidrag till trossamfund, som har införts i 
2 § lagen (1999:932) om stöd till trossamfund 
(prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 
1999/2000:45). Stödet ska bidra till att skapa 
förutsättningar för trossamfunden att bedriva en 
aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet 
i form av gudstjänst, själavård, undervisning och 
omsorg. 

12.4 Resultatredovisning 

Resultat 

Statligt stöd till andra trossamfund än Svenska 
kyrkan lämnas i form av statsbidrag och 
avgiftshjälp. Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund (SST) fördelade under året ca 50 
miljoner kronor som stöd till 40 trossamfund 
och samverkansorgan. 

Antalet personer som betjänas av de 
statsbidragsberättigade samfunden uppgick den 
31 december 2009 till ca 800 000 personer. 

Regeringens råd för kontakt med tros-
samfunden har fortsatt haft sammanträden 
under året och belyst aktuella frågor med 
koppling till trossamfunden. Bland annat har 
frågeställningar om religionsdialog, det civila 
samhället och trossamfundens arbete med 
värdegrundsfrågor analyserats och diskuterats. 

Den ökade efterfrågan på kunskap om 
trossamfunden och deras verksamhet och villkor 
i olika sammanhang har även inneburit att SST i 
fortsatt stor omfattning varit remissinstans när 
det gäller t.ex. utredningsförslag men även som 
expert när det gäller allmänna trossamfunds- och 
religionsfrågor och projekt. Under 2008 och 
2009 har SST bl.a. deltagit i en referensgrupp till 
utredningen Staten och imamerna − Religion, 
integration, autonomi (SOU 2009:52). 

SST är en av de myndigheter som efter 
regeringsbeslut får projektmedel för att 
motverka hedersrelaterat våld och hot om våld. 

Myndigheten har under året slutredovisat 
projektet Grundläggande värderingar – dina, 
mina och våra (IJ2007/672/JÄM och 
IJ2008/492/JÄM). 

Vidare för myndigheten fortlöpande dialog 
med de i myndigheten representerade tros-
samfunden om värdegrundsfrågor m.m. 

SST har inrättat en konsulenttjänst för lokal 
krisberedskap på myndigheten. Nämnden deltar 
även i Trossamfundens krisberedskapsråd inom 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Analys och slutsatser 

Trossamfunden kan genom sin verksamhet bidra 
till större kunskap, förståelse och respekt för 
olika trosinriktningar. Kontakter och samverkan 
mellan olika trossamfund, liksom tros-
samfundens egen medverkan inom olika 
samhällsområden är värdefull. Trossamfunden 
erbjuder värdefulla mötesplatser där människor 
kan få ge uttryck för andliga och existentiella 
behov och frågeställningar. Den religiösa 
mångfalden i samhället, liksom engagemanget 
för etiska och existentiella frågor, medför ökad 
uppmärksamhet för och förväntningar på 
insatser från trossamfunden. 

Trossamfundens roll och arbete i kris-
beredskap är mycket betydelsefull och den tjänst 
som konsulent för lokal krisberedskap som har 
inrättats vid myndigheten fyller en viktig 
samordnande roll.  

12.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen avseende myndigheten inom 
verksamhetsområdet. 
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12.6 Budgetförslag 

12.6.1 9:1 Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund 

Tabell 12.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
4 818 

 

   
Anslags- 
sparande -343

 
2010 

 
Anslag 

 
4 884 

 

1 
Utgifts- 
prognos 4 440

2011 Förslag 4 899     

2012 Beräknat 4 946 2  

2013 Beräknat 5 014 3  

2014 Beräknat 5 123 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 4 899 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 4 899 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 4 892 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för förvaltningskostnader för 
Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 
Nämnden har till uppgift att pröva frågor om 
statsbidrag till trossamfund samt ska handlägga 
frågor om trossamfundens roll i krisberedskaps-
samordning och ha kontakt med och samverka 
med andra myndigheter och organisationer i 
frågor som rör trossamfund. 

Regeringens överväganden 

Tabell 12.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 4 884 4 884 4 884 4 884

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 15 62 130 246

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -7

Förslag/ 
beräknat 
anslag  4 899 4 946 5 014 5 123

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012−2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 4 899 000 kronor anvisas under 
anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till 
trossamfund för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anlaget till 4 946 000 kronor, 5 014 000 
kronor respektive 5 123 000 kronor. 

12.6.2 9:2 Stöd till trossamfund 

Tabell 12.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 50 097

 

   
Anslags- 
sparande 1 278

 
2010 

 
Anslag 50 232

 

1 
Utgifts- 
prognos 50 360

2011 Förslag 50 232     

2012 Beräknat 50 232   

2013 Beräknat 50 232   

2014 Beräknat 50 162   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för stöd till trossamfund. 
Målet för det statliga stödet till trossamfund är 
att bidra till att skapa förutsättningar för 
trossamfunden att bedriva en aktiv och 
långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av 
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg. 
Förutsättningarna för att ett trossamfund ska få 
statligt stöd är att det bidrar till att upprätthålla 
och stärka de grundläggande värderingar som 
samhället vilar på och att samfundet är stabilt 
och har egen livskraft. Statligt stöd till 
trossamfund kan lämnas i form av statsbidrag 
och avgiftshjälp till registrerade trossamfund. 

Under anslaget beräknas även medel till 
Skatteverket för kostnader för avgiftshjälp (se 
prop. 1998/99:124, s. 69 f.). 
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Regeringens överväganden 

Tabell 12.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
9:2 Stöd till trossamfund 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 50 232 50 232 50 232 50 232

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 2  -70

Förslag/ 
beräknat 
anslag 50 232 50 232 50 232 50 162

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 50 232 000 kronor anvisas under 
anslaget 9:2 Stöd till trossamfund för 2011. För 
2012 och 2013 beräknas anslaget till 50 232 000 
kronor för respektive år samt för 2014 till 
50 162 000 kronor. 
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13 Film 

13.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar statens stöd på filmområdet: 
stöd till filmproduktion och filmkulturella 
åtgärder samt Konstnärsnämndens filmstöd. 

13.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 13.1 Utgiftsutveckling inom Film, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Film  

10:1 Filmstöd 309 311 311 287 303 302 302

Summa film 309 311 311 287 303 302 302
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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13.3 Mål 

Resultatredovisningen för 2009 görs mot de 
tidigare målen för den nationella kulturpolitiken. 
Riksdagen har beslutat om nya kulturpolitiska 
mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). I avsnitt 4.3 redovisas tidigare och 
nya kulturpolitiska mål. 

13.4 Resultatredovisning 

Resultat 

Statens insatser på filmområdet syftar till att 
främja produktion, distribution och visning av 
värdefull film, att bevara och tillgängliggöra 
filmarvet, liksom att verka för internationellt 
samarbete i dessa avseenden. Insatser som 
främjar ett brett utbud av film i hela landet, samt 
insatser riktade till barn och ungdomar, är 
särskilt prioriterade. Insatserna sker främst 
genom Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Visst 
stöd fördelas även genom Konstnärsnämnden. 

Stöd till värdefull svensk produktion och vissa 
stöd till distribution och visning av film i hela 
landet finansieras och regleras i 2006 års filmavtal 
mellan staten, filmbranschen och flera tv-företag. 
Vid sidan av avtalet ges även statligt stöd till 
olika filmkulturella insatser.  

Antalet biobesök 2009 var knappt 17,4 
miljoner, en markant ökning jämfört med 2008 
då besöken var drygt 15,2 miljoner. Besökstalen 
och marknadsandelen för svensk film var 2009 
de högsta sedan 1960-talet, med ca 5,7 miljoner 
besök respektive 32,7 procent av marknaden. 
Även i ett internationellt perspektiv är detta en 
mycket hög inhemsk marknadsandel.  

Filminstitutet fördelade 15,9 miljoner kronor 
till 19 regionala resurscentrum för film och 
video, vilket är samma belopp som året innan. 
Syftet med verksamheten är att stimulera den 
regionala utvecklingen av filmpedagogisk 
verksamhet, visning av film och s.k. växthus-
verksamhet för unga filmare. Detta syfte får 
anses vara väl förankrat i regionerna, vars mot-
prestation under året var omkring 50 miljoner 
kronor. Utöver stödet till regionala resurs-
centrum fördelar Filminstitutet också medel till 
fyra regionala produktionscentrum inom ramen 
för filmavtalet.  

Det långsiktiga resultatet av Filminstitutets 
arbete med skolbio är att många kommuner 
själva tagit över ansvaret. Filminstitutet har 
därmed kunnat ändra huvudinriktning från att 
endast bidra till att initiera verksamheten, till att 
också utveckla skolbioverksamheten. Under 
läsåret 2008/2009 bedrevs organiserad skolbio-
verksamhet i 170 av landets 290 kommuner. 
Visningarna hade drygt en halv miljon besökare. 
Förutom den organiserade skolbioverksamheten 
är användande av film i skolor och klassrum 
mycket spritt och även det egna skapandet ökar.  

Filminstitutet har i uppdrag att främja 
distribution och visning av värdefull film. Under 
2008 införde Filminstitutet möjligheten att söka 
årsbaserat projektstöd för profilerade distribu-
törer. Tre distributörer fick stöd 2009. 
Därutöver fördelades stöd till 16 enskilda titlar, 
vilket var något färre än året innan. Ökat stöd till 
filmfestivalerna, som har stor betydelse för 
filmutbudet i Sverige, har inneburit att tre nya 
festivaler har kunnat få stöd.  

På den gängse biografmarknaden var antalet 
premiärsatta långfilmer på svenska biografer på 
ungefär samma nivå 2009 som året innan. 
Antalet svenska titlar har under de senaste två 
åren ökat. Samtidigt har antalet europeiska titlar 
och icke amerikanska filmer från övriga världen 
minskat. En anledning till detta är enligt 
Filminstitutet de förändringar på biografmark-
naden som skedde 2007. De s.k. komplement-
biograferna har sedan dess fått en allt viktigare 
roll för mångfalden i filmutbudet på de svenska 
biograferna. Dock saknas denna typ av biografer 
på många orter, även i vissa större städer. 

Digitaliseringen av biografer möjliggör ett 
bredare filmutbud och att distributionen når fler 
invånare på mindre orter, liksom även syn- och 
hörselskadade personer. Antalet digitala bio-
grafsalonger ökade under 2009. Vid slutet av året 
fanns det 79 salonger, varav 35 uppfyllde inter-
nationell standard. Under 2009 inledde Film-
institutet ett digitalt pilotprojekt som innebar att 
28 salonger spridda i landet digitaliserades enligt 
internationell standard fram till i mars 2010. 
Projektet har kunnat finansieras engångsvis 
genom existerande stödformer i 2006 års 
filmavtal. 

För att tillgängliggöra svensk film för syn- 
och hörselskadade fördelar Filminstitutet medel 
till syntolkning och textning av biofilm och 
videogram. Under 2009 gavs stöd till textning på 
svenska till 12 biofilmer. I princip alla filmer på 
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dvd svensktextas numera. Det sker i allt högre 
grad utan ekonomiskt stöd från Filminstitutet.  

Stöd gavs under året till 114 syntolkningar på 
biografer, dock var det endast 60 visningar som 
slutligen genomfördes och Filminstitutet under-
söker nu om arrangörerna utöver det finansiella 
stödet också är i behov av rådgivning. Även åtta 
stycken syntolkningar på dvd fick stöd, vilket är 
två fler än året innan. 

Filminstitutets filmarkiv har det nationella 
ansvaret att bevara film på filmbas, i huvudsak 
professionell spelfilm och dokumentärfilm 
avsedd för offentlig visning. Under 2009 inledde 
Filminstitutet arbetet med en handlingsplan för 
att kunna möta de förändringar på arkivområdet 
som kommer i samband med att biograf-
distributionen övergår till digital teknik.  

Cinemateket är Filminstitutets visnings-
verksamhet som har till uppdrag att hålla film-
historien levande. Det är främst via dessa 
visningar som Filminstitutets arkivfilmer görs 
tillgängliga. På senare år har verksamheten tappat 
besökare, en trend även internationellt där 
Cinematek och andra kvalitetsfilmvisningar har 
sjunkande publiksiffror på grund av konkurrens 
från hemmabio och dvd. För att möta denna 
situation påbörjade Cinemateket under året 
arbetet med ett nytt koncept med mer samtal 
kring filmerna för att locka en större publik. Det 
nya konceptet sjösattes våren 2010. 

Filminstitutet är t.o.m. den 31 december 2010 
huvudman för filmarkivet i Grängesberg. Den 
1 januari 2011 övergår verksamheten till Kungl. 
biblioteket. Filmarkivet i Grängesberg har till 
uppgift att bevara icke-fiktiv film som upptagits 
på celluloid men som inte är avsedd för 
biografvisning. Under 2009 inkom totalt 123 
samlingar till arkivet, vilket är en halvering 
jämfört med året innan. Framför allt beror det på 
att antalet depositioner från privatpersoner har 
minskat betydligt vilket ligger i linje med 
arkivets mål och intentioner. 

Filminstitutet medverkar till att svensk film 
kan visas på internationella festivaler. Under 
2009 visades svensk långfilm på 248 
filmfestivaler, dokumentärfilm på 151 festivaler 
och svensk kortfilm på ca 300 festivaler över hela 
världen, vilket är en betydande ökning inom alla 
genrerna jämfört med året innan. Svensk film 
visades på de mest betydelsefulla filmfestivalerna 
i Berlin, Cannes och Toronto. Förra årets trend 
med ett ökat utländskt intresse för svensk film 
har hållit i sig och t.o.m. ökat under 2009. Även 

svensk dokumentärfilm var framgångsrik på den 
internationella arenan och har tagit plats på 
festivalerna i Berlin, Cannes, Venedig och 
Toronto.  

Stiftelsen Ingmar Bergman 
År 2007 avsatte regeringen 20 miljoner kronor 
engångsvis för att hedra minnet av Ingmar 
Bergman. Stiftelsen Ingmar Bergman fick vid det 
tillfället 5,5 miljoner kronor för att digitalisera 
och digitalt bevara Ingmar Bergmans samlingar 
för framtida forskning. Detta arbete är slutfört 
och redovisat per den 31 december 2009. Nu 
återstår att bevara det fysiska arkivmaterialet. 
Utbildade konservatorer behövs för att ta om 
hand materialet på korrekt sätt för ett långsiktigt 
bevarande av originalhandlingarna.  

För att bidra till en framtida god förvaltning 
av arvet efter Ingmar Bergman har regeringen i 
juni 2010 satsat 750 000 kronor för bevarande av 
det fysiska originalmaterialet i samlingarna. 
Satsningen är även ett viktigt steg i arbetet med 
att på bästa sätt tillgängliggöra samlingarna för 
framtida forskning.  

Analys och slutsatser 

De statliga insatserna på området bidrar till 
bredden och mångfalden i filmutbudet och till 
att stimulera filmkulturen i landet.  

Sedan 2007 har Filminstitutet ökat nivåerna på 
produktionsstöden till enskilda filmer i syfte att 
höja kvaliteten. Strategin har enligt Film-
institutets utvärdering varit fortsatt framgångs-
rik, med inte enbart ökad publik till svensk film, 
utan även höjda recensionsbetyg och ett ökat 
internationellt intresse. Strategin har samtidigt 
medfört att färre filmer kan få stöd. Att antalet 
svenska filmer på bio trots det har ökat antas 
bero på att fler filmer görs utanför stödsystemet 
samt att digital teknik på allt fler biografer 
möjliggör billigare lanseringar. 

Filminstitutets förändringar av stöden till 
distribution och visning under 2008, i syfte att 
bättre nå målen, har hittills inte givit något 
entydigt resultat. Mycket tyder dock på att 
stöden har fått ökad betydelse för att 
upprätthålla mångfalden i filmutbudet efter de 
förändringar som skett på biografmarknaden. 
Även digitaliseringen ökar möjligheterna till 
mångfald i filmutbudet på fler orter. 
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Den av regeringen tillsatta Filmutredningen 
2008 lade i oktober 2009 fram sitt betänkande 
Vägval för filmen (SOU 2009:73). I samband 
med detta förlängdes också det nuvarande 
filmavtalet med två år, i syfte att ge en stabilitet 
för branschen samt ge möjlighet att utforma en 
långsiktig filmpolitik. Regeringen bedömer att 
det bästa för svensk film är om branschen och 
staten gemensamt bidrar till stöden till 
produktion av ny svensk film. 

13.5 Budgetförslag 

13.5.1 10:1 Filmstöd 

Tabell 13.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 309 391  
Anslags- 
sparande 3

2010 Anslag 310 824 1 
Utgifts- 
prognos 310 824

2011 Förslag 287 324   

2012 Beräknat 303 074   

2013 Beräknat 302 324   

2014 Beräknat 302 324   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för stöd till svensk 
filmproduktion m.m. enligt 2006 års filmavtal, 
som förlängts till att gälla t.o.m. 2012, samt stöd 
till filmkulturella åtgärder utanför avtalets ram. 
Syftet med stödet är att främja värdefull svensk 
filmproduktion, spridning och visning av 
värdefull film, samt bevarandet och tillgänglig-
görandet av filmer och material av kultur-
historiskt intresse. Syftet är också att verka för 
internationellt samarbete i dessa avseenden samt 
att förbättra kvinnliga filmskapares villkor. 
Under anslaget beräknas även medel för 
Konstnärsnämndens filmstöd. 

Regeringens överväganden 

Tabell 13.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
10:1 Filmstöd 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 310 824 310 824 310 824 310 824

Förändring till följd av:  

Beslut -16 000 -250 -1 000 -1 000

Överföring 
till/från andra 
anslag -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 287 324 303 074 302 324 302 324

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Regeringen beräknar att anslaget minskar med 
7 500 000 kronor från 2011 då huvudmanna-
skapet för filmarkivet i Grängesberg från och 
med den 1 januari 2011 överförs till Kungl. 
biblioteket. 

Mot bakgrund av att regeringen föreslår en ny 
modell för fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet minskar anslaget med 
16 miljoner kronor fr.o.m. 2011.  

Anslaget ökar med 15 miljoner kronor per år 
under en fyraårsperiod fr.o.m. 2012 för en 
satsning på digitalisering av biografer. 

Regeringen beräknar att tillföra 750 000 
kronor till anslaget för 2012 för unga kvinnors 
filmskapande.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 287 324 000 kronor anvisas under 
anslaget 10:1 Filmstöd för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 303 074 000 
kronor, 302 324 000 kronor respektive 
302 324 000 kronor. 
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14 Medier 

14.1 Omfattning 

Avsnittet omfattar myndigheterna Presstöds-
nämnden, Myndigheten för radio och tv, 
Statens biografbyrå och Statens medieråd samt 
anslagen för presstöd och stöd till taltidningar. 
Avsnittet omfattar även Sveriges Television 

AB, Sveriges Radio AB och Sveriges 
Utbildningsradio AB. Budgetförslagen avse-
ende Presstödsnämnden, Myndigheten för 
radio och tv och presstödet redovisas under 
utgiftsområde 1. 

14.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 14.1 Utgiftsutveckling inom Medier, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Medier   

11:1 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige 
och Finland 21 22 21 21 22 22 22

11:2 Forskning och dokumentation om 
medieutvecklingen 2 2 2 2 2 2 2

11:3 Avgift till europeiska audiovisuella 
observatoriet 2  0 1 1 1 1

11:4 Statens medieråd  0 17 17 17 18

11:5 Stöd till taltidningar 3  0 125 113 113 113

Summa Medier 23 24 24 166 155 155 156

Äldreanslag   

2010 11:1 Statens biografbyrå 11 10 10 0 0 0 0

2010 11:3 Bidrag till dokumentation om den 
mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt 
mediesamarbete 0 0 0 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 11 10 10 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
2 Till och med 2010 anvisades medel för avgiften från anslag 11:3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete. 
3 Till och med 2010 anvisades medel för stöd till taltidningar från UO 1 anslag 8:3 Stöd till radio- och kassettidningar. Från och med den 1 augusti 2010 är Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket ansvarigt för taltidningsverksamheten och fördelning av stöd till taltidningar (prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:130, 
2009/10:131). 
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14.3 Mål 

Målet för området är att stödja yttrandefrihet, 
mångfald, massmediernas oberoende och till-
gänglighet samt att motverka skadliga inslag i 
massmedierna (prop. 2008/2009:1 utg.omr. 17, 
bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92). 

14.4 Resultatredovisning 

14.4.1 Radio och tv i allmänhetens tjänst 

Den nuvarande tillståndsperioden för pro-
gramföretagen Sveriges Radio AB (SR), 
Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges 
Utbildningsradio AB (UR) inleddes den 1 
januari 2010 och gäller till och med den 31 
december 2013. Enligt företagens sändnings-
tillstånd ska verksamheten präglas av 
oberoende och stark integritet och bedrivas 
självständigt i förhållande till såväl staten som 
olika ekonomiska, politiska och andra intres-
sen och maktsfärer i samhället. Sändningarna 
ska vara tillgängliga i hela landet och 
programmen utformas så att de genom 
tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser 
skiftande förutsättningar och intressen hos 
befolkningen i hela landet. Programföretagen 
ska beakta programverksamhetens betydelse 
för den fria åsiktsbildningen och ge utrymme 
åt en mångfald av åsikter och menings-
yttringar. Hänsyn ska tas till mediets särskilda 
genomslagskraft när det gäller programmens 
ämnen och utformning samt tiden för 
sändning av programmen. Dessa övergripande 
villkor ingick även i föregående periods 
sändningstillstånd. 

Resultat 

SR, SVT och UR följer varje år upp hur 
uppdraget genomförts i redovisningar som 
lämnas till Regeringskansliet (Kulturdeparte-
mentet) och Granskningsnämnden för radio 
och TV (sedan den 1 augusti 2010 
Myndigheten för radio och tv). De senaste 
redovisningarna avser 2009, dvs. det sista året i 
den förra tillståndsperioden, och är kopplade 
till de då gällande sändningstillstånden och 
anslagsvillkoren.  

Sveriges Radio AB 
SR sänder FM-radio i fyra rikstäckande 
kanaler och i 29 lokala kanaler. Till utlandet 
finns sändningar på kortvåg, mellanvåg och via 
satellit. SR har aviserat att sändningarna på 
kortvåg och mellanvåg ska läggas ned under 
sista kvartalet 2010. SR har också ett 
omfattande kompletterande utbud som sänds 
digitalt och över Internet. SR sände 2009 totalt 
286 923 timmar varav 122 635 timmar FM-
radio.   

SR har redaktionell personal stationerad på 
50 orter i Sverige. Av allmänproduktionen 
producerades 57 procent utanför Stockholm 
2009.  

SR redovisar sitt programutbud i åtta 
programområden: Nyheter, Samhälle, Livsstil, 
Kultur, Sport, Underhållning, Musik och 
Service. Musik är den största kategorin och 
utgjorde ca 60 procent av det totala utbudet på 
samtliga plattformar 2009.  

Inom ramen för SR:s nyhetsverksamhet 
sänds bl.a. nyheter på olika språk och nyheter 
för unga lyssnare. Viktiga delar i verksamheten 
är utrikeskorrespondenterna och de 25 lokala 
nyhetsredaktionerna. Totalt sändes 20 627 
timmar nyheter 2009. Samhälls- och 
aktualitetsprogrammen uppgick till 34 212 
timmar.  

Inom ramen för SR:s kulturutbud sändes 
sammanlagt 24 742 timmar. Samarbeten med 
kulturinstitutioner och fria kulturproducenter 
resulterade i 2 148 sända timmar vid 3 363 
tillfällen.  

SR använde 432,3 miljoner kronor till inköp 
av rättigheter och utomståendes medverkan 
2009. Antalet arvoderade medverkande var 
2 788 och antalet anlitade bolag var 2 416.  

SR sände totalt 14 432 timmar program för 
barn och ungdomar 2009. Antalet timmar har 
minskat betydligt jämfört med tidigare år, 
vilket beror på att svenskspråkiga program för 
unga i åldern 13 år och uppåt inte längre räknas 
till kategorin. SR sänder också barnprogram på 
minoritetsspråk. 

SR sände totalt 24 613 timmar program på 
de fyra nationella minoritetsspråken finska, 
meänkieli, samiska och romani chib, vilket är 
en ökning jämfört med 2008. SR producerade 
också program på nio invandrarspråk under 
året.  

När det gäller tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning pågår sedan 2008 
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ett s.k. hörbarhetsprojekt inom SR med målet 
att bibehålla och förbättra ljudkvaliteten och 
hörbarheten och därmed också tillgänglig-
heten i programutbudet. Andra aktiviteter på 
tillgänglighetsområdet är teckentolkade 
program som publicerats på SR:s webbplats 
samt ett årligt seminarium tillsammans med 
SVT, UR och Handikappförbundens 
samarbetsorgan.  

Sveriges Television AB  
SVT:s kärnverksamhet består av utsändning av 
kanalerna SVT1, SVT2, SVTB (som innehåller 
Barnkanalen och SVT24) och Kunskaps-
kanalen som sänds gemensamt med UR. 
Majoriteten av SVT:s utbud i kärnverk-
samheten finns även tillgängligt på Internet 
och på andra plattformar genom SVT Play. 
Utbudet fördjupas och kompletteras genom 
text-tv samt text, bild och ljud på SVT:s 
webbplats som också finns tillgänglig via 
mobilnäten. Utlandskanalen SVT World sänds 
via satellit och ingår i SVT:s sidoverksamhet. 
Alla SVT-kanaler utom SVT World sänds 
okrypterat i det digitala marknätet. Under 
2009 sände de fem programkanalerna i 
riksnätet 22 320 timmar program, varav 7 408 
timmar var förstasändningar.  

Av det totala antalet sända timmar utgjordes 
53 procent av egenproduktion. 37 procent var 
utländska inköp, och resterande andel 
utgjordes av svenska inköp, produktions-
utläggningar och samproduktion. Av det totalt 
sända utbudet var 62 procent av svenskt 
ursprung. 

Under 2009 producerade SVT 19 regionala 
nyhetsprogram och editioner som sammanlagt 
sände 2 552 timmar regionala program. I varje 
region sändes ett utbud på 196 timmar nyheter 
och samhällsprogram med lokal anknytning.  

Inom utbudskategorin Fiktion sände SVT 
totalt 5 260 timmar. Inom kategorin finns bl.a. 
drama och film. Totalt visade SVT 799 timmar 
drama, 972 timmar biografvisad film och 25 
timmar dramadokumentär under 2009. SVT 
bidrar till utvecklingen av svensk 
filmproduktion bl.a. genom sitt engagemang i 
2006 års filmavtal och genom att vara 
samproducent för svenska filmer.  

Under 2009 sände SVT totalt 3 980 timmar 
underhållningsprogram, varav en betydande 
del var riktade till barn och unga. Inom 

kategorin Sport sändes 943 timmar tävlingar 
och 625 timmar sportfakta.  

I kategorin Kultur och Musik, där också 
Gudstjänst ingår, sändes sammanlagt 1 430 
timmar. Kulturprogrammen bestod av såväl 
egenproducerade magasin och kultur-
dokumentärer som inköpta program. SVT 
deltog under året i 57 samarbeten med 
kulturinstitutioner och fria kulturproducenter, 
vilket resulterade i 229 sändningstillfällen med 
en sändningstid på totalt 196 timmar.  

Faktautbudet delas upp i Fritidsfakta, 
Vetenskapsfakta och Samhällsfakta, där den 
totala sändningstiden var 5 312 timmar. 
Dessutom förekommer specialiserade fakta-
program inom utbudskategorierna Under-
hållning, Sport och Kultur med sammanlagt 
2 496 timmar.  

Under 2009 startades ett projekt inom 
SVT:s nyhetsorganisation med inriktning på 
att skapa ett bättre samarbete mellan före-
tagets alla nyhetsredaktioner och öka andelen 
regionalt material i riksnyheterna. Rapport 
19.30 behöll under 2009 sin position som det 
största nyhetsprogrammet i landet. Det totala 
utbudet av riksnyheter i SVT var under året 
2 827 timmar. Därutöver har SVT utvecklat 
nyhetsverksamheten på sin webbplats.  

SVT producerar och köper in program för 
barn inom alla genrer. Program för barn sänds 
på svenska, finska, samiska, meänkieli och 
teckenspråk. Under 2009 sändes totalt 5 172 
timmar program för barn och unga. 

Utbudet av program för språkliga och 
etniska minoriteter uppgick till totalt 306 
timmar under 2009.  

När det gäller behoven för personer med 
funktionsnedsättning arbetar SVT generellt 
för att göra utbudet tillgängligt för så många 
som möjligt. Exempelvis textades 74 procent 
av förstasändningarna med svenskt ursprung i 
SVT1 och SVT2 under året. Dessutom sänds 
program på teckenspråk med i första hand 
döva som målgrupp.  

Sveriges Utbildningsradio AB 
UR producerar utbildningsprogram och 
folkbildningsprogram. Utbildningsprogram-
men utgjorde 70 procent av UR:s sändningar 
2009. Programverksamheten omfattar utbild-
ningsområdena förskola, ungdomsskola, 
vuxenutbildning och högskola inklusive lärar-
fortbildning. 
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UR sänder tv och radio på sändningstider 
som fastställs i överenskommelser med SVT 
och SR. UR:s webbplats fungerar som en 
distributionsplattform och informationskanal 
som ska öka tillgängligheten till UR:s tjänster 
och produkter.  

UR sände 2009 totalt 1 699 timmar tv i 
SVT1, SVT2, SVTB/Kunskapskanalen och 
SVT 24 vilket är ungefär samma mängd som 
föregående år. I radio har antalet timmar där-
emot minskat, till 385 timmar under 2009. UR 
beslutade inför tillståndsperioden 2007–2009 
att minska radioproduktionen till förmån för 
annan produktion.  

UR ger vartannat år Statistiska centralbyrån 
i uppdrag att genomföra undersökningar 
rörande användningen av UR:s material på alla 
utbildningsnivåer utom högskolan. Enligt den 
senaste användarundersökningen, som avsåg 
läsåret 2007/2008, nådde UR 81 procent av alla 
lärare i grundskolan och 62 procent av alla 
lärare i gymnasieskolan med något material. 
Utlåningsstatistiken från mediecentralerna för 
2009 visar att utlåningen av fysiska kopior av 
såväl tv- som radioprogram har minskat. 
Användningen av UR:s webbplats, inklusive 
UR Play, ökar dock kontinuerligt liksom 
uppspelningarna av program i UR:s 
lösenordsskyddade nätverk. 

UR:s sändningar av program för språkliga 
och etniska minoriteter har ökat i tv och 
minskat i radio 2009. Under året har UR 
fortsatt dialogen och samverkan med 
representanter från de nationella minoritets-
grupperna.  

UR:s sändningar av program för och om 
personer med funktionsnedsättning har ökat i 
tv och minskat i radio under 2009. Andelen 
svensktextade program var 85 procent av det 
totala utbudet 2009. UR arbetar också med 
anpassning av webbplatsen för att underlätta 
främst för användare med läs- och skrivsvårig-
heter eller synnedsättning. 

Granskningsnämndens bedömningar 
Granskningsnämnden för radio och tv har 
fram till den 31 juli 2010 haft i uppdrag att 
granska programföretagens redovisningar och 
bedöma om företagen har uppfyllt uppdraget i 
allmänhetens tjänst. Granskningsnämndens 
rapporter inkom till Regeringskansliet den 10 
juni 2010 och avser företagens redovisningar 
för 2009. Granskningsnämnden anser vid en 

helhetsbedömning att SR, SVT och UR har 
fullgjort sina uppdrag. På vissa specifika 
områden anser nämnden dock att villkoren 
inte är uppfyllda eller att det råder tveksamhet 
kring uppfyllelsen. När det gäller SR saknar 
nämnden bl.a. en redovisning av hur företaget 
uppfyller kravet att särskilt utveckla program-
verksamheten för äldre barn och ungdomar, 
och anser därför att detta villkor inte är 
uppfyllt.  

Även hos SVT ser nämnden brister i 
uppfyllelsen av villkoren avseende utbudet för 
ungdomar, bl.a. på teckenspråk. Därutöver 
anses det bl.a. tveksamt om SVT uppfyller 
villkoret om att programutbudet ska spegla 
förhållanden i hela landet. När det gäller 
samtliga företag tar nämnden också upp 
områden som särskilt bör förtydligas eller 
följas upp i nästa års redovisningar. Uppdraget 
att granska programföretagens redovisningar 
har från och med den 1 augusti 2010 övertagits 
av det särskilda beslutsorganet gransknings-
nämnden för radio och tv inom Myndigheten 
för radio och tv.  

Analys och slutsatser 

Utifrån Granskningsnämndens rapporter 
bedömer regeringen att SR, SVT och UR i 
huvudsak uppfyller sina uppdrag i allmänhe-
tens tjänst. Regeringen kommer noga att följa 
utvecklingen när det gäller de områden där 
nämnden har pekat på brister, och – om det 
bedöms nödvändigt – återkomma till dessa i 
samband med kontrollstationen 2011. 

14.4.2 Utbyte av tv-sändningar mellan 
Sverige och Finland 

Resultat 

Det svenskfinska tv-utbytet bedrivs i enlighet 
med en princip om ömsesidighet. Sverige 
tillskjuter medel för tillhandahållandet av en 
svensk programkanal till Finland, för 
distribution i marknätet av en finsk 
programkanal i Sverige samt för övriga 
kostnader i samband med utsändning av den 
finska programkanalen i Sverige. Finland 
svarar, å sin sida, för motsvarande kostnader 
för utsändningen av en svensk programkanal i 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 17  

145 

Finland och för överföringen av en finsk 
programkanal till Sverige. 

Sverigefinska Riksförbundet har sändnings-
tillstånd för den finska kanalen TVFinland för 
perioden 1 april 2008 till 31 mars 2014. Sänd-
ningsområdet täcker Storstockholm, Uppsala 
och Västerås.  

Analys och slutsatser 

Sverigefinska Riksförbundet har uppgivit att 
omflyttningar i sändarnäten i marknätet under 
2010 kommer att påverka tillgängligheten till 
TVFinland i sändningsområdet. Nya sändare 
kommer att tillkomma vilket kan antas inne-
bära en ökad tillgänglighet till sändningarna. 
Detta är i linje med regeringens ambition för 
det svenskfinska tv-utbytet.  

14.4.3 Kommersiell radio och tv 

Resultat 

Den 1 augusti 2010 trädde den nya radio- och 
tv-lagen (2010:696) i kraft med ett nytt regel-
system för radio och tv. Därmed är EU-
direktivet om audiovisuella medietjänster 
genomfört samtidigt som regelverket har 
uppdaterats och förenklats. Den nya lagen 
innehåller också regler om ökad tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning när 
det gäller tv och beställ-tv genom textning, 
tolkning och liknande.  

Förenklade och tydligare reklamregler har 
införts samtidigt som företagen har fått en 
större valfrihet när de placerar reklamavbrott 
och sponsringsmeddelanden. Fortsatt gäller 
inskränkningar för reklam riktad till barn. Den 
nya radio- och tv-lagen omfattar även beställ-
tv. Nya regler gör det också möjligt att under 
ordnade former använda nya reklamtekniker 
och produktplacering.  

Genom lagen införs tillståndsplikt för att 
sända sökbar text-tv. Lagen medger dessutom 
att tillstånd att sända tv och sökbar text-tv i 
vissa fall kan överlåtas.  

För analog kommersiell radio gäller att till-
stånd ska fördelas med ett slutet anbuds-
förfarande i stället för tidigare gällande urval 
enligt särskilda innehållskriterier. Det ska inte 
längre ställas några krav på sändning av eget 

eller lokalt material. Tillståndsperiodens längd 
är åtta år. För befintliga tillståndshavare med-
ges en övergångsperiod om åtta år från och 
med den 1 augusti 2010 med fortsatt rätt att 
bedriva sändningar i det sändningsområde som 
tillståndet avser utan särskild ansökan. Den 18 
mars 2010 fick Radio- och TV-verket i 
uppdrag att i samverkan med Post- och tele-
styrelsen tillgängliggöra fler sändnings-
områden för analog kommersiell radio. 
Uppdraget redovisades den 31 augusti 2010 
och resulterade i möjligheten att utlysa nya 
sändningstillstånd i fjorton områden. 

Analys och slutsatser 

Lagstiftningen underlättar för marknadens 
aktörer och ökar förutsägbarheten. Den nya 
lagstiftningen ökar möjligheten till yttrande-
frihet, mångfald och oberoende genom att 
förbättra villkoren för de kommersiella 
aktörerna på marknaden och ge bättre 
möjlighet att konkurrera, såväl med inhemska 
som internationella aktörer. Samtidigt ökar 
tillgängligheten för personer med funktions-
nedsättning. Dessa förbättringar bidrar till att 
regeringens mål inom medieområdet nås.  

14.4.4 Lokal icke-kommersiell radio och 
tv 

Resultat 

Närradion är de lokala ideella föreningarnas 
radio och i dag finns det 886 föreningar som 
har sändningstillstånd. Dessa fördelas på 148 
sändningsorter som i de flesta fall omfattar en 
kommun. Det finns 25 förordnade lokala 
kabelsändarföretag i Sverige. 

Genom den nya radio- och tv-lagen 
(2010:696) underlättas för närradiosändande 
föreningar bl.a. genom att det s.k. riksförbudet 
avskaffas. Det innebär att det blir möjligt för 
tillståndshavarna inom närradion att i den 
omfattning de önskar sända material som inte 
har producerats för den egna verksamheten. 
En annan förbättring är att det blir lättare att 
få utvidgat sändningsområde.  

För de lokala kabelsändarföretagen ges 
bättre förutsättningar att nå ut genom att 
kabeloperatörerna ska vara skyldiga att till-
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handahålla såväl analogt som digitalt sänd-
ningsutrymme för kabelsändarföretagens 
sändningar. 

Analys och slutsatser 

Förändringarna som genomförts i den nya 
radio- och tv-lagen (2010:696) underlättar för 
lokal icke-kommersiell radio och tv att 
möjliggöra för olika intressen och åsikter att 
göra sig hörda i samhällsdebatten. Dessa 
förändringar bidrar till att regeringens mål 
inom medieområdet nås. 

14.4.5 Digital radio 

Resultat 

I propositionen Utveckling för oberoende och 
kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 
2010–2013 (prop. 2008/09:195) bedömer 
regeringen att en utveckling av marksänd 
digital radio bör vara marknadsdriven och 
förutsätter en samverkan mellan Sveriges 
Radio AB (SR) och den kommersiella radion. 
SR:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s 
(UR) tillstånd att sända digital radio 
förlängdes i december 2009. 

Genom den nya radio- och tv-lagen 
(2010:696) införs regler om digitala 
kommersiella radiosändningar. Den 
myndighet som ger tillstånd att sända analog 
kommersiell radio ska även ge tillstånd att 
sända digital kommersiell radio. Tillstånds-
myndigheten ska fördela tillstånden med 
utgångspunkt i att sändningsutrymmet ska 
kunna tas i anspråk för olika programtjänster – 
så att sändningarna kommer att tillgodose 
olika intressen och smakriktningar – samt av 
flera programföretag som är oberoende av 
varandra. Tillståndsperioden ska vara åtta år 
och bortsett från en ansökningsavgift ska 
någon avgift för digitala kommersiella 
radiosändningar inte tas ut. 

Analys och slutsatser 

En utveckling av digitala radiosändningar ger 
förutsättningar för ökad konkurrens och 
mångfald på hela radioområdet. Med den nya 

radio- och tv-lagen finns ett regelverk på plats 
för att en marknadsdriven utveckling ska 
kunna inledas. 

14.4.6 Presstöd 

Syftet med presstödet är att värna mångfalden 
på dagstidningsmarknaden. 

Resultat 

Presstödet, som lämnas i form av driftsstöd 
och distributionsstöd, har under 2009 uppgått 
till totalt 551 miljoner kronor. Driftsstödet har 
uppgått till 483 miljoner kronor och betalats 
ut till 84 tidningar, varav 23 är hög- och medel-
frekventa (3–7 nr/vecka) och 61 lågfrekventa 
(1–2 nr/vecka). I distributionsstöd har 68 
miljoner kronor utbetalats till 137 tidningar, 
varav 101 är hög- och medelfrekventa och 36 
lågfrekventa.  

Det totala antalet dagstidningar har ökat 
något det senaste året. Under år 2009 fanns det 
175 unika dagstidningstitlar jämfört med 168 
under 2008. Dagstidningarnas sammanlagda 
upplaga har dock minskat under ett antal år. 
Antalet tidningar som får driftsstöd har ökat 
något. Ökningen har skett inom gruppen 
endagstidningar.  

I januari 2009 trädde nya villkor för 
driftsstödet i kraft, vilket bl.a. innebar att 
kravet på lägsta upplagenivå sänktes från 2 000 
till 1 500 exemplar, att stödet för s.k. 
storstadstidningar sänktes och att stödnivåerna 
för samtliga övriga tidningskategorier höjdes. 
Ändringarna har medfört att utgifterna för 
driftsstödet har ökat med 50,5 miljoner kronor 
jämfört med 2008. Kostnaderna för 
distributionsstödet har däremot sjunkit något 
under 2009 till följd av lägre upplagor för 
många tidningar.  

Europeiska kommissionen har genomfört 
en granskning av det befintliga driftsstödets 
förenlighet med EU:s statsstödsregler. Bland 
annat. mot bakgrund av denna granskning 
överlämnade regeringen i mars 2010 propo-
sitionen Nya villkor för stödet till dagspressen 
till riksdagen (prop. 2009/10:199, bet. 
2009/10:KU42, rskr. 2009/10:308). Riksdagen 
antog propositionen i juni 2010 och kommis-
sionen godkände den 20 juli 2010 de före-
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slagna åtgärderna. Den 9 september 2010 
beslutade regeringen om ändringar i press-
stödsförordningen (1990:524). Ändringarna 
träder i kraft den 1 januari 2011.  

Analys och slutsatser 

Efter ett antal mycket goda år försämrades 
dagspressens ekonomiska situation under 
slutet av 2008 och under 2009, bl.a. som en 
följd av konjunkturnedgången. I detta läge är 
driftsstödet av stor betydelse för många 
tidningar.  

Regeringen bedömer att Presstöds-
nämndens arbete med prövning av ansök-
ningar om presstöd och tillämpning av 
presstödsförordningen uppnår målen.  

De nya villkor för driftsstödet som trädde i 
kraft 2009 har bidragit till att ett antal nya 
dagstidningar har kunnat etableras med hjälp 
av stödet. De nya riktlinjer för tillämpning av 
kravet på eget redaktionellt innehåll som 
Presstödsnämnden beslutade i oktober 2009 är 
viktiga för att säkerställa att det ökade utbudet 
också innebär en stärkt redaktionell mångfald 
och att stöd ges till redaktionellt självständiga 
publikationer. 

Med de förändringar som riksdagen har 
beslutat i behandlingen av propositionen Nya 
villkor för stödet till dagspressen (prop. 
2009/10:199) vad gäller tydligare koppling till 
kostnader och användning av stödet bedömer 
regeringen att ett effektivt nyttjande av stödet 
i syfte att uppnå målen säkerställs. 

14.4.7 Taltidningar 

Syftet med stödet till radio- och 
kassettidningar, s.k. taltidningar, är att ge syn-
skadade och andra som inte kan läsa en tryckt 
tidning möjlighet att ta del av dagstidningarnas 
innehåll. 

Resultat 

Vid utgången av 2009 gavs sammanlagt 96 
tidningstitlar ut som taltidning, vilket var lika 
många som 2008. Av dessa var 82 inlästa taltid-
ningar (67 radiotidningar, tio kassettidningar 
och fem CD-tidningar) och 19 var talsyntes-

tidningar (RATS-tidningar). Fyra tidningar 
kom ut som både radio- och talsyntestidning. 
En tidning kom ut som både radio- och 
kassettidning. 

Kostnaderna för taltidningsverksamheten 
uppgick under 2009 till 127 miljoner kronor, 
vilket var något lägre än 2008. 2009 års kost-
nader var fördelade med 118 miljoner kronor 
för de 82 inlästa taltidningarna, 3 miljoner 
kronor för köp av nya radiotidningsmottagare 
och 6 miljoner kronor för de 19 talsyntes-
tidningarna. 

Antalet taltidningsabonnenter minskade 
från 8 772 under 2008 till 8 694 under 2009. 
Annars har antalet abonnenter ökat sedan 
2006. Av 2009 års abonnenter hade 7 295 
radiotidning, 333 kassettidning, 211 cd-tidning 
och 855 talsyntestidning. 

Könsfördelningen bland taltidningsabon-
nenterna är totalt sett relativt jämn, även om 
män är överrepresenterade när det gäller tal-
syntestidning. 

Den regionala spridningen av taltidningar 
bedöms av Taltidningsnämnden vara god. Mer 
än hälften av landets alla dagstidningar ges i 
dag ut även som taltidningar. 

Efter uppdrag av regeringen redovisade 
Taltidningsnämnden och Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket i november 2008 
rapporten Samverkan för ökad tillgänglighet. 
Taltidningsnämnden redovisade, också efter 
regeringens uppdrag, samtidigt rapporten 
Framtida inriktning för taltidningsverk-
samheten i Sverige. I rapporterna föreslås bl.a. 
att staten efter en övergångsperiod ska 
upphöra att ge bidrag till inläsning och 
redigering av taltidningar och fortsättningsvis 
endast stödja taltidningar som produceras med 
talsyntes. Vidare föreslås att post- och 
radiodistributionen ska upphöra, och att 
taltidningar och talböcker ska distribueras via 
Internet i ett samordnat distributionssystem. 

Taltidningsnämnden har sedan den bildades 
varit knuten till Presstödsnämnden genom ett 
gemensamt kansli. Med tidens gång och med 
hänsyn till den teknikutveckling som skett på 
området har Taltidningsnämnden dock 
kommit att få sin starkaste anknytning till 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket. De båda 
myndigheterna riktar sig till samma mål-
grupper, dvs. personer som på grund av någon 
form av läshinder har behov av särskilt 
tillgängliga medier i form av litteratur och 
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dagstidningar. Taltidningsnämndens verksam-
het har mot denna bakgrund fr.o.m. den 1 
augusti 2010 förts över till Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket.  

Analys och slutsatser 

Stödet till radio- och kassettidningar fyller en 
viktig funktion i samhället genom att garantera 
utgivning av och tillgång till taltidningar för 
synskadade m.fl. Flera dagstidningar har under 
senare tid visat intresse för att starta taltidning, 
men under 2009 har det i brist på tillgängliga 
medel inte varit möjligt att bevilja nya 
tidningar stöd. 

Bland annat mot denna bakgrund och med 
utgångspunkt i de rapporter som Taltidnings-
nämnden och Talboks- och punktskrifts-
biblioteket lämnade i november 2008, är det 
angeläget att under de kommande åren 
intensifiera arbetet med att utforma statens 
framtida engagemang inom taltidnings- och 
talboksverksamheterna. Det framtida arbetet 
inom detta område bör bl.a. syfta till att 
säkerställa den fortsatta tillgången till tal-
tidningar och samtidigt effektivisera använd-
ningen av de statliga medel som anslås för 
verksamheten. 

Den nyligen genomförda överföringen av 
verksamheten vid Taltidningsnämnden till 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket bedöms 
bidra till att skapa goda förutsättningar för ett 
mer samlat grepp kring frågor som rör den 
framtida teknikutvecklingen inom produktion, 
distribution och konsumtion av anpassad 
ljudbaserad information för personer med 
läshinder, däribland de som konsumerar 
taltidningar. 

14.4.8 Barn och unga i mediesamhället 

Medier har stor genomslagskraft, vilket är 
särskilt angeläget att uppmärksamma när det 
gäller barn och unga. Utgångspunkten för 
regeringens arbete med att skydda barn och 
unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig 
mediepåverkan är FN:s barnkonvention som 
föreskriver att barn ska ha en generell rätt till 
yttrande- och informationsfrihet, men sam-
tidigt skyddas mot information och material 
som är till skada för deras välfärd. För olika 

medier gäller olika regelverk och system för 
skydd av barn och unga. 

Resultat 

Statens biografbyrå granskar film och video-
gram som är avsedda att visas vid allmän 
sammankomst eller offentlig tillställning samt 
fastställer åldersgränser för de filmer som 
granskas enligt lagen (1990:886) om 
granskning och kontroll av filmer och 
videogram. Åldersgränserna sätts utifrån en 
bedömning av om filmerna kan vålla barn i 
olika åldersgrupper psykisk skada. Av de 
långfilmer som granskades under 2009 blev 33 
procent helt barntillåtna medan 28 procent av 
filmerna blev förbjudna att visas för barn 
under 15 år.  

Medierådet (U 1990:03, Rådet mot skadliga 
våldsskildringar) arbetar med att minska 
riskerna för skadlig mediepåverkan på barn 
och unga i enlighet med de tilläggsdirektiv 
som rådet fick i juni 2003 (dir. 2003:75).  

I regeringens kulturpolitiska proposition 
Tid för kultur (prop. 2009/10:03) aviserades 
ett tilläggsuppdrag till Medierådet om att 
initiera aktiviteter som syftar till att öka 
förståelsen för barns och ungas kreativitet och 
aktiviteter på Internet.  

Inom ramen för detta tilläggsuppdrag (dir. 
2009:103) genomförde Medierådet tillsam-
mans med Kulturdepartementet under våren 
2010 en nationell turné med konferensen 
Digital Turist. Turnén fick ekonomiskt stöd 
från EU. Konferensen anordnades på fem 
svenska orter och beräknas totalt ha nått ca 
750 personer.  

I februari 2009 startade Medierådet sitt 
fjärde EU-finansierade projekt med syfte att 
skapa en säkrare användning av Internet bland 
barn och unga. Projektet kommer att pågå 
under närmare två år, fram till den 
31 december 2010. Formell partner är Barnens 
rätt i samhället (BRIS), och arbetet sker i 
samverkan med internetbranschen samt andra 
myndigheter och organisationer.  

Medierådet har under 2009 fortsatt sitt 
breda samarbete med branschorganisationer, 
myndigheter och ideella organisationer kring 
självreglering, skydd av barn och unga samt 
gemensamma informationsaktiviteter. Sam-
arbetet resulterade bl.a. i kampanjen Surfa 
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Lugnt, som tilldelats ekonomiskt stöd av 
Socialdepartementet. 

Under 2009 har nytt informationsmaterial 
tagits fram av Medierådet, bl.a. korta filmer för 
upplevelser och diskussion. Rådet har även 
initierat produktionen av en skolpjäs för barn 
mellan 9 och 12 år, ”Var är ångerknappen!!!”, 
som på en turné mellan skolor i landet har nått 
3 800 skolelever och 300 vuxna under våren 
2010. Turnén fortsätter under hösten 2010.  

Ungdomsstyrelsen har sedan 2008 haft 
regeringens uppdrag att genomföra insatser i 
syfte att främja det generella förebyggande 
arbetet mot sexuell exploatering av barn och 
ungdomar mellan 13 och 25 år, via Internet 
och andra interaktiva medier. Inom ramen för 
uppdraget har myndigheten anordnat en rad 
utbildningsinsatser och bl.a. utformat ett 
särskilt metodmaterial, Ses offline?, för lärare 
och andra som professionellt arbetar med 
ungdomar i grundskolans högre årskurser och 
gymnasiet. Uppdraget ska slutredovisas senast 
den 31 december 2010. 

Enligt radio- och tv-lagen (2010:696) får 
inte tv-program som innehåller verklighets-
troget våld eller pornografiska bilder sändas 
vid vissa tider och på sådant sätt att det finns 
en betydande risk för att barn kan se dem. 
Granskningsnämnden för radio och tv, som 
sedan den 1 augusti 2010 ingår i Myndigheten 
för radio och tv, har i uppdrag att i efterhand 
granska programinslag utifrån både lag-
stiftningen och sändningstillståndens bestäm-
melser om bl.a. mediets genomslagskraft. Två 
av de ärenden som Granskningsnämnden 
behandlade under 2009 fälldes med hänvisning 
till bestämmelserna om mediets genomslags-
kraft.  

Analys och slutsatser 

Frågor om barn och unga i mediesamhället har 
behandlats i propositionen Filmcensuren för 
vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga 
mot skadlig mediepåverkan stärks (prop. 
2009/10:228), som överlämnades till riksdagen 
den 27 maj 2010. I propositionen föreslår 
regeringen att förhandsgranskningen av film 
avsedd att visas offentligt för vuxna avskaffas. 
Regeringen föreslår också att Statens 
biografbyrå avvecklas och bedömer att en ny 
myndighet bör inrättas. Den nya myndigheten 

får till uppgift att skydda barn och unga mot 
skadlig mediepåverkan genom att bl.a. överta 
Medierådets verksamhet och att besluta om 
åldersgränser för film som är avsedd att visas 
offentligt för barn under 15 år.  

14.4.9 Information om utvecklingen inom 
medieområdet 

Information om utvecklingen inom medie-
området gör det möjligt att bl.a. följa 
resultaten i förhållande till de mediepolitiska 
målen. 

Resultat 

Flera aktörer arbetar med att ta fram 
information om utvecklingen inom medie-
området. Radio- och TV-verket har haft i 
uppdrag att löpande förse Kulturdeparte-
mentet med information om utvecklingen 
inom medieområdet, samt publicera statistik 
och annan information beträffande ägande- 
och branschstrukturer, teknik samt ekonomi. 
Myndigheten publicerar bl.a. den årliga 
rapporten Medieutveckling. Tillsammans med 
Konkurrensverket lät myndigheten under 
2009 ta fram rapporten Från TV till rörlig bild, 
som belyser utvecklingen på tv-marknaden 
med fokus på aktörer, konsumtion, 
konsumenternas valmöjligheter samt utveck-
lingen av ny teknik och nya tjänster. 

Granskningsnämnden för radio och TV har 
varje år lämnat minst en rapport om radio- och 
tv-företagens programverksamhet. I maj 2010 
publicerades rapporten Svenskt TV-utbud 
2009 och i juni 2010 publicerades Mångfald 
och kvalitet i Sveriges Television. Båda 
rapporterna har på nämndens uppdrag 
genomförts av institutionen för journalistik 
och masskommunikation vid Göteborgs 
universitet (JMG). 

Radio- och TV-verket och Gransknings-
nämnden har avvecklats och myndigheternas 
samlade verksamhet fördes den 1 augusti 2010 
till den nya Myndigheten för radio och tv. 

Nordiskt Informationscenter för Medie- 
och kommunikationsforskning (Nordicom) 
vid Göteborgs universitet informerar om 
forskningsresultat på medieområdet. Nordi-
com tar också fram mediestatistik, bl.a. genom 
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skriften Mediebarometern, som belyser medie-
användning i Sverige. Sedan början av 2000-
talet utarbetas även en särskild Internet-
barometer. Därutöver kartlägger Nordicom 
mediemarknaden och analyserar aktuella tren-
der inom medieområdet.  

Presstödsnämnden publicerar årligen 
skriften Dagspressens ekonomi, som beskriver 
utvecklingen på dagspressmarknaden. 

Medierådet publicerar årligen statistik och 
rapporter om barns och ungas medievanor. 

Europeiska Audiovisuella Observatoriet är 
ett organ knutet till Europarådet, till vilket 
Sverige årligen bidrar med medel. Observato-
riet arbetar med jämförbar europeisk statistik 
på det audiovisuella området. 

Analys och slutsatser 

Behovet av kunskap om massmediernas roll i 
samhället är stort bl.a. eftersom den tekniska 
utvecklingen, inte minst genom Internets 
utveckling, leder till en ständig förändring av 
mediemarknaden. Regeringen bedömer att den 
uppföljning av medieutvecklingen som sker på 
mediemyndigheterna och institutionerna är 
viktig bl.a. för att kunna följa resultaten i 
förhållande till de mediepolitiska målen och ge 
ett underlag för regeringens ställningstaganden 
på området. Tillgång till högkvalitativ 
forskning och dokumentation om medie-
utvecklingen skapar förutsättningar för beslut 
som syftar till en starkare mediemarknad 
präglad av tillgänglighet, mångfald och 
konkurrens mellan olika medieleverantörer. 

14.4.10  Internationellt samarbete 

Europeiska unionen 

Resultat 
Under det svenska ordförandeskapet fortsatte 
diskussionerna om gemensamma initiativ för 
att öka mediekompetensen inom medlems-
staterna. Europeiska kommissionen presen-
terade i augusti 2009 en rekommendation om 
mediekompetens i den digitala miljön 
(KOM(2009) 6464). Som ett direkt svar på 
kommissionens rekommendation antogs 
rådsslutsatser vid kulturministrarnas rådsmöte 
den 27 november 2009. I rådsslutsatserna 

välkomnas kommissionens arbete för att 
uppmärksamma och främja arbete för att öka 
mediekompetensen i medlemsstaterna. Slut-
satserna poängterar vikten av att branschen 
engageras, att skolsystemet utnyttjas på bästa 
sätt och att kommissionen fortsätter att arbeta 
för att utveckla indikatorer som kan användas 
för att mäta mediekompetens. Särskilt 
framhålls att den digitala utvecklingen innebär 
reella möjligheter för alla, men att olika 
grupper kan ha olika behov av stöd för att öka 
tillgängligheten och minska riskerna i den 
digitala miljön. 

Under 2009 fortsatte diskussionerna om 
kreativt innehåll via Internet med utgångs-
punkt i det meddelande som kommissionen 
lämnade 2007 (KOM (2007)836 slutlig). Den 
22 oktober 2009 publicerade kommissionen 
ett arbetspapper med reflektioner och idéer 
om hur arbetet kan utvecklas ytterligare 
(Creative Content in a Digital Single Market: 
Challenges for the Future A Reflection 
Document).  

Analys och slutsatser 
Regeringen har inom ramen för ministerrådet 
välkomnat kommissionens arbete på områdena 
mediekompetens och kreativt innehåll på 
Internet. Det är viktigt att framhålla att arbetet 
på europeisk nivå ska utgå från områden där 
det finns ett tydligt mervärde i att vidta 
gemensamma initiativ. 

Europarådet 

Resultat 
Europarådets arbete på medieområdet är in-
riktat på att främja yttrandefrihet, fria medier 
och mediemångfald inom Europa. Medie-
området diskuteras främst inom styrkommit-
tén för medier och nya kommunikations-
tjänster (CDMC), i vilken Sverige deltar 
aktivt. Kommittén har under 2009, liksom 
tidigare år, arbetat brett med att se över 
befintliga regelverk samt att analysera behovet 
av nya regelverk och rekommendationer på 
medieområdet, bl.a. med utgångspunkt i de 
krav som nya medier ställer på de gemen-
samma regelverken.  

Under året har CDMC bl.a. tagit fram en 
deklaration med tillhörande åtgärdsförslag 
avseende förbättrad uppföljning och över-
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vakning av yttrandefriheten. Deklarationen, 
som grundas på den europeiska konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, beslutades av 
Europarådets ministerkommitté i januari 2010. 

Analys och slutsatser 
De konventioner och rekommendationer som 
arbetas fram inom Europarådet bidrar till att 
garantera yttrandefrihet och ett fritt åsikts-
utbyte som ger plats för olika perspektiv. 
Regeringen bedömer därför att arbetet fyller 
ett angeläget syfte, bl.a. för att främja en 
demokratisk utveckling och stabilitet i 
Sveriges närområde. 

Unesco 

Resultat 
Unesco har under de senaste åren genomfört 
ett förändringsarbete för att fokusera 
insatserna i syfte att nå ett kunskapssamhälle 
för alla utifrån övergripande principer om 
yttrandefrihet, pressfrihet, fri tillgång till 
information, pluralism och oberoende medier 
samt kulturell mångfald. Under det svenska 
EU-ordförandeskapet 2009 lyftes yttrande-
frihetsfrågorna fram i gemensamma EU-
uttalanden i Unesco. Sverige tog också initiativ 
till en utställning om journalisters säkerhet 
som invigdes i Unescos högkvarter i Paris 
hösten 2008. Utställningen har sedan dess 
visats på ett flertal platser i världen. I samband 
med att utställningen visades i Stockholm 
hösten 2009 genomförde Svenska Unesco-
rådet, Bonnier, Svenska Journalistförbundet 
och Tidningsutgivarna ett seminarium om 
hotade journalister. 

Analys och slutsatser 
Regeringen bedömer att arbetet på medie-
området inom Unesco är betydelsefullt och 
ligger i linje med svenska prioriteringar för 
området. 

14.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invänd-
ningar i revisionsberättelserna för myndig-
heterna inom området. 

14.6 Budgetförslag 

14.6.1 11:1 Utbyte av tv-sändningar 
mellan Sverige och Finland 

Tabell 14.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 20 598

 

   
Anslags- 
sparande 1 169

 
2010 

 
Anslag 21 963

 

1 
Utgifts- 
prognos 21 473

2011 Förslag 21 261     

2012 Beräknat 21 527 2  

2013 Beräknat 21 768 3  

2014 Beräknat 21 988 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 21 261 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 21 261 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 21 231 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för tillhandahållande och 
överföring av en svensk programkanal till 
Finland, kostnader för distribution i marknätet 
av en finsk programkanal i Sverige samt övriga 
kostnader i samband med utsändning av den 
finska programkanalen i Sverige. Anslaget 
fördelas mellan två parter, Sveriges Television 
AB (SVT) och Sverigefinska Riksförbundet. 
SVT tilldelas medel för att tillhandahålla en 
svensk programkanal till Finland. Sverige-
finska Riksförbundet tilldelas medel för distri-
bution av den finska programkanalen i Sverige 
och för övriga kostnader som uppstår i 
samband med denna. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 14.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
11:1 Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 21 963 21 963 21 963 21 963

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 198 475 726 988

Beslut -900 -911 -921 -932

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -31

Förslag/ 
beräknat 
anslag  21 261 21 527 21 768 21 988

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012−2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvalt-
ningen. 
 

Genom omprioriteringar inom utgiftsområdet 
minskar anslaget med 900 000 kronor fr.o.m. 
2011. Verksamheten bedöms dock kunna 
fullgöras med bibehållen kvalitet med en sänkt 
anslagsnivå då anslagssparandet de senaste åren 
varit högt.  

Regeringen föreslår att 21 261 000 kronor 
anvisas under anslaget 11:1 Utbyte av tv-
sändningar mellan Sverige och Finland för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 21 527 000 kronor, 21 768 000 
kronor respektive 21 988 000 kronor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.6.2 11:2 Forskning och 
dokumentation om medie-
utvecklingen 

Tabell 14.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 070 

 

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
2 162 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 162

2011 Förslag 2 173    

2012 Beräknat 2 194 2 

2013 Beräknat 2 224 3 

2014 Beräknat 2 273 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 2 173 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 2 173 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 2 170 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för stöd till Nordiskt 
Informationscenter för Medie- och Kommu-
nikationsforskning (Nordicom) vid Göte-
borgs universitet för utarbetande av 
mediestatistik och information om forsknings-
resultat, bl.a. genom Mediebarometern. 
Mediebarometern är en årlig räckviddsunder-
sökning som tar del av olika medier. 

Regeringens överväganden 

Tabell 14.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
11:2 Forskning och dokumentation om 
medieutvecklingen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 162 2 162 2 162 2 162

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 11 32 62 114

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -3

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 173 2 194 2 224 2 273

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012−2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvalt-
ningen. 
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Regeringen föreslår att 2 173 000 kronor 
anvisas under anslaget 11:2 Forskning och 
dokumentation om medieutvecklingen för 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
2 194 000 kronor, 2 224 000 kronor respektive 
2 273 000 kronor. 

14.6.3 11:3 Avgift till europeiska 
audiovisuella observatoriet 

Tabell 14.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 583     

2012 Beräknat 583     

2013 Beräknat 583     

2014 Beräknat 583     
1 Till och med 2010 anvisades medel för avgiften till europeiska audiovisuella 
observatoriet från anslag 11:3 Bidrag till dokumentation om den 
mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete. 
 

Anslaget används för att finansiera svensk 
medverkan i europeiska audiovisuella obser-
vatoriet, som är ett forsknings- och statistik-
institut som samlar in och distribuerar infor-
mation om utvecklingen inom film, television, 
videogram och nya medier. Observatoriet 
arbetar också med att ta fram jämförbar 
europeisk statistik på det audiovisuella 
området. Anslaget till verksamheten vid 
audiovisuella observatoriet betalas ut i euro.  

Regeringens överväganden 

Tabell 14.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
11:3 Avgift till europeiska audiovisuella observatoriet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Beslut 100 100 100 100

Överföring 
till/från andra 
anslag 466 466 466 466

Övrigt 17 17 17 17

Förslag/ 
beräknat 
anslag  583 583 583 583

1 Till och med 2010 anvisades medel för avgiften till europeiska audiovisuella 
observatoriet från anslag 11:3 Bidrag till dokumentation om den medie-
politiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete. 

Från äldreanslaget Bidrag till dokumentation 
om den mediepolitiska utvecklingen och till 
europeiskt mediesamarbete överförs 466 000 
kronor till anslaget.  

För att säkerställa att nivån på anslaget är 
tillräcklig relaterad till osäkerhet gällande 
växelkurser ökar anslaget med 100 000 kronor 
fr.o.m. 2011. 

Regeringen föreslår att 583 000 kronor 
anvisas under anslaget 11:3 Avgift till 
europeiska audiovisuella observatoriet för 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
583 000 kronor, 583 000 kronor respektive 
583 000 kronor. 

14.6.4 11:4 Statens medieråd 

Tabell 14.8 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 0

 

 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 16 779     

2012 Beräknat 16 943 1  

2013 Beräknat 17 179 2  

2014 Beräknat 17 548 3  
1 Motsvarar 16 779 tkr i 2011 års prisnivå. 
2 Motsvarar 16 779 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 16 755 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för förvaltningskostnader 
kopplade till att skydda barn och unga mot 
skadlig mediepåverkan och att stärka dem som 
medvetna medieanvändare. Anslaget används 
också för kostnader hänförbara till att fast-
ställa åldersgränser för film som är avsedd att 
visas offentligt för barn under 15 år. Anslaget 
får även användas för avvecklingskostnader 
hänförbara till avvecklingen av Statens 
biografbyrå. 

I propositionen Filmcensuren för vuxna av-
skaffas – skyddet för barn och unga mot skad-
lig mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228) 
föreslår regeringen att Statens biografbyrå 
avvecklas. Regeringen gör i propositionen 
bedömningen att en ny myndighet, Statens 
medieråd, bör inrättas med ovan nämnda upp-
drag.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 14.9 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttite

l 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 20091 9 893 0 9 929 -36

Prognos 20101 9 800 0 9 800 0

Budget 2011 8 000 0 8 000 0
1 Beloppen för dessa år avser Statens biografbyrå 

 
För fastställande av åldersgränser ska Statens 
medieråd enligt förslag i prop. 2009/10:228 ta 
ut avgifter. Intäkterna redovisas på stats-
budgetens intäktssida under inkomsttitel 2522 
Avgifter för granskning av filmer och videogram. 
Statens medieråd får inte disponera intäkterna. 
Avgiftsintäkterna ska motsvara kostnaderna 
för verksamheten.  

Regeringens överväganden 

Tabell 14.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, 
för 11:4 Statens medieråd 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 1 0 0 0 0

Beslut 16 779 16 943 17 179 17 573

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 2  -25

Förslag/ 
beräknat 
anslag  16 779 16 943 17 179 17 548

1 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års 
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och 
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 
2012−2014 är preliminär och kan komma att ändras. 
2 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvalt-
ningen. 
 

Regeringens överväganden när det gäller verk-
samheten som anslaget är kopplat till framgår 
av propositionen Filmcensuren för vuxna av-
skaffas – skyddet för barn och unga mot skad-
lig mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228).  

Regeringen föreslår att 16 779 000 kronor 
anvisas under anslaget 11:4 Statens medieråd 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 

anslaget till 16 943 000 kronor, 17 179 000 
kronor respektive 17 548 000 kronor. 

14.6.5 11:5 Stöd till taltidningar 

Tabell 14.11 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags-
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 125 456    

2012 Beräknat 113 456    

2013 Beräknat 113 456    

2014 Beräknat 113 456    

1 Till och med 2010 anvisades medel för stöd till taltidningar från anslag 
under UO 1 8:3 Stöd till radio- och kassettidningar. Från och med den 1 
augusti 2010 är Talboks- och punktskriftsbiblioteket ansvarig för 
taltidningsverksamheten och fördelning av stöd till taltidningar (prop. 
2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:130, 2009/10:131). 
 

Anslaget används för bidrag till 
tidningsföretag i enlighet med bestämmelserna 
i förordningen (1988:582) om statligt stöd till 
radio- och kassettidningar.  

Regeringens överväganden 

Tabell 14.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, 
för 11:5 Stöd till taltidningar 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Beslut  -12 000 -12 000 -12 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 125 456 125 456 125 456 125 456

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  125 456 113 456 113 456 113 456

1 Till och med 2010 anvisades medel för stöd till taltidningar från anslag 
under UO 1 8:3 Stöd till radio- och kassettidningar. Från och med den 1 
augusti 2010 är Talboks- och punktskriftsbiblioteket ansvarigt för 
taltidningsverksamheten och fördelning av stöd till taltidningar (prop. 
2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:130, 2009/10:131). 

 
Regeringen föreslår att 125 456 000 kronor 
anvisas under anslaget 11:5 Stöd till taltidningar 
för 2011. Anslaget minskar med 12 000 000 
kronor från och med 2012 till följd av 
omprioriteringar inom utgiftsområdet; verk-
samheten beräknas kunna bedrivas i lägst 
dagens omfattning. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 113 456 000 kronor, 
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113 456 000 kronor respektive 113 456 000 
kronor.  

14.6.6 Radio och tv i allmänhetens tjänst 

Verksamheten i Sveriges Radio AB (SR), 
Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges 
Utbildningsradio AB (UR) (inklusive dotter-
bolagen) finansieras i huvudsak med radio- 
och tv-avgiftsmedel som anvisas av riksdagen 
från rundradiokontots resultatkonto (rund-
radiokontot). Även Myndigheten för radio 
och tv finansieras delvis med radio- och tv-
avgiftsmedel. 

Medelsberäkning för 2011 

Tabell 14.13 Medelstilldelning 
Miljoner kronor 

Sveriges Television 3 952,9  57,73 % 

Sveriges Radio 2 569,1  37,52 % 

Sveriges Utbildningsradio 325,3  4,75 % 

Totalt 6 847,3  100 % 

Särskild tilldelning till Sveriges 
Radio 

5,0   

 
För 2011 föreslås att de tre programföretagen 
tilldelas sammanlagt 6 852 300 000 kronor från 
rundradiokontot. Detta innebär att medelstill-
delningen har räknats upp med 2 procent i 
förhållande till 2010 samt att SR får en särskild 
tilldelning om 5 miljoner kronor i enlighet 
med riksdagens beslut avseende propositionen 
Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio 
och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013 (prop. 
2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 
2009/10:61). En förutsättning för upp-
räkningen av medelstilldelningen med 2 
procent ska enligt riksdagens beslut vara att 
antalet radio- och tv-avgiftsbetalare inte 
minskar i någon större omfattning. 
Regeringen bedömer att den förutsättningen 
kommer att vara uppfylld 2010.  

Enligt riksdagens beslut ska den tidigare 
fördelningsnyckeln, 57,73 procent till SVT, 
37,52 procent till SR och 4,75 procent till UR, 
utöver den särskilda tilldelningen till SR 
användas även under den nuvarande 
tillståndsperioden. Regeringen föreslår därför 
att de samlade medlen för 2011, utöver den 

särskilda tilldelningen till SR, fördelas med 
3 952 900 000 kronor till SVT, med 
2 569 100 000 kronor till SR och med 
325 300 000 kronor till UR. 

Som framgår nedan föreslår regeringen att 
SVT och UR, utöver medlen från rundradio-
kontot, tilldelas medel från distributions-
kontot för finansiering av kostnader för tv-
distribution. 

Myndigheten för radio och tv finansieras 
delvis över statsbudgeten, delvis med medel 
från rundradiokontot som anvisas till 
statsbudgetens inkomstsida. Regeringens 
förslag till medelstilldelning till Myndigheten 
för radio och tv lämnas under utgiftsområde 1 
Rikets styrelse anslaget 8:3 Myndigheten för 
radio och tv. Regeringen föreslår att 7 575 000 
kronor ska anvisas från rundradiokontot till 
statsbudgetens inkomstsida. 

Distributionskonto för finansiering av kostnader 
för tv-distribution 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas 
att för 2011 besluta om lån i Riksgäldskontoret 
för att täcka underskott på distributionskontot 
för tv-distribution intill ett belopp av 
700 000 000 kronor.  

Till distributionskontot överförs 
530 000 000 kronor från rundradiokontot för 
2011. Från distributionskontot anvisas 
254 400 000 kronor för distributionskostnader 
till Sveriges Television AB och 10 900 000 
kronor till Sveriges Utbildningsradio AB för 
2011.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 
beslutade 2001 att införa ett särskilt distribu-
tionskonto för finansiering av kostnader för 
tv-distribution (prop. 2000/01:94, bet. 
2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268). Bakgrun-
den var att distributionskostnaderna för 
televisionen i allmänhetens tjänst under en 
övergångsperiod skulle bli höga på grund av att 
distributionen förväntades ske parallellt med 
både äldre analog och ny digital 
sändningsteknik. Till distributionskontot förs 
medel från rundradiokontot som motsvarar 
kostnaderna för SVT:s och UR:s tidigare 
analoga distribution. Från distributionskontot 
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har det under perioden 2002–2007 förts medel 
till programföretagen som motsvarar 
kostnaderna för tv-distribution via både 
analoga och digitala marksändningar för SVT 
och UR. Det successivt ökande underskottet 
på distributionskontot som har uppkommit 
under uppbyggnadsskedet har täckts genom 
lån i Riksgäldskontoret.  

Återbetalningen av skulden inleddes under 
2008 då övergången från analog till digital tv 
var helt genomförd. Betalningarna från 
rundradiokontot till distributionskontot ska 
fortsätta till dess att underskottet är återbetalt. 
Enligt den plan som tidigare redovisats ska 
detta ske senast 2013. 

 
Tabell 14.14 Distributionskontots utveckling 2007–2009 
samt prognos för 2010–2011 
Miljoner kronor 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Medel från  
rundradio-
kontot 

490 500 510 520 530 

Medel till 
SVT  
och UR 

490 260 255 260 265 

Årligt resul-
tat 

0 240 255 260 265 

Räntekost-
nader 

44 49 7 36 24 

Utgående 
skuld 

1 278 1 087 839 615 374 

1 För beräkning av räntekostnaden för 2010–2011 har räntesatsen 5 procent 
använts.  

 

Tabell 14.14 redovisar distributionskontots 
utveckling under perioden 2007–2009 samt en 
prognos för utvecklingen 2010–2011. Utfallet 
fram till 2009 ligger väl i linje med den 
bedömning av kontots utveckling som gjordes 
i samband med att kontot inrättades. Skulden 
uppgick vid utgången av 2009 till 839 miljoner 
kronor.  

Regeringen föreslår att 530 miljoner kronor 
förs från rundradiokontot till distributions-
kontot för 2011. Vidare föreslås att SVT 
anvisas 254,4 miljoner kronor och UR 10,9 
miljoner kronor från distributionskontot för 
2011. 

Regeringen föreslår också att riksdagen 
bemyndigar regeringen att besluta om lån i 
Riksgäldskontoret för att finansiera under-
skottet på distributionskontot för 2011. 
Regeringen bedömer att det föreslagna 
beloppet om 700 miljoner kronor ger ett låne-
utrymme som täcker en eventuell högre 
räntenivå än 5 procent, vilket är den räntesats 
som används vid bedömningar av utvecklingen 
på kontot.  
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15 Ungdomspolitik 

15.1 Omfattning 

Ungdomspolitiken omfattar frågor om 
ungdomars levnadsvillkor. Vidare ingår stöd till 
nationell och internationell ungdomsverk-
samhet.  

Arbetet med ungdomspolitiken är sektors- 

övergripande och omfattar alla de beslut och 
åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar. 
Ungdomspolitikens målgrupp är ungdomar 
mellan 13 och 25 år. Arbetet med ungdoms-
politiken förutsätter insatser på såväl nationell, 
regional som lokal och internationell nivå. Till 
området hör myndigheten Ungdomsstyrelsen. 

 

15.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 15.1 Utgiftsutveckling inom Ungdomspolitik, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Ungdomspolitik  

12:1 Ungdomsstyrelsen 29 27 27 27 27 27 28

12:2 Bidrag till nationell och internationell 
ungdomsverksamhet 87 101 99 250 250 250 250

Summa Ungdomspolitik 116 129 126 278 278 278 278
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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15.3 Mål 

De övergripande mål som gäller för 
ungdomspolitiken är att  

- alla ungdomar ska ha verklig tillgång till 
välfärd, och att  

- alla ungdomar ska ha verklig tillgång till 
inflytande. 

 
Analys, samordning och redovisning av 
ungdomars levnadsvillkor ska ske inom fem 
huvudområden, vilka är 

1. Utbildning och lärande 

2. Arbete och försörjning 

3. Hälsa och utsatthet 

4. Inflytande och representation 

5. Kultur och fritid. 
 
Målen samt de fem huvudområdena beslutades i 
samband med budgetpropositionen för 2008 
(prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 
2007/08:KrU7, rskr. 2007/08:58). 

15.4 Resultatredovisning 

15.4.1 Resultat 

Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor 

Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor följs 
upp årligen. Uppföljning sker dels av ett antal 
indikatorer som ger en samlad bild av 
utvecklingen, dels genom tematiska analyser 
som ger en fördjupad bild av utvecklingen inom 
något utvalt område. Med jämna mellanrum 
genomförs även attityd- och värderingsstudier 
bland unga samt utvärderingar av ungdoms-
politiken. I detta avsnitt ges en översiktlig 
beskrivning av utvecklingen av ungdomars 
levnadsvillkor inom ungdomspolitikens fem 
huvudområden.  

Den senaste uppföljningen av indikatorer på 
ungdomsområdet presenteras i Ungdoms-
styrelsens rapport Ung idag 2010 – En 
beskrivning av ungdomars villkor (Ungdoms-
styrelsens skrifter 2010:9). I rapporten 
konstateras att de allra flesta unga har det bra 
och lever under goda villkor. Samtidigt finns 
både positiva och negativa tendenser för 

utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor inom 
samtliga huvudområden.  

Utbildning och lärande 
Grundskolans huvuduppdrag är att förmedla 
kunskap och främja flickors och pojkars lärande 
för att förbereda dem för att leva och verka i 
samhället. Andelen behöriga till gymnasieskolan 
bland elever som går ut grundskolan har sjunkit 
från 88,9 procent våren 2008 till 88,8 procent 
våren 2009, vilket är den lägsta andelen sedan det 
målrelaterade betygsystemet infördes 1998. Det 
är en motsatt utveckling jämfört med 
meritvärdet som har ökat. Minskningen av 
andelen behöriga till gymnasieskolan beror 
främst på att andelen elever som uppnådde 
målen i ämnet matematik har minskat från 94,7 
procent våren 1998 till 92,6 procent för 2009. De 
senaste åren har dock förändringen av andelen 
behöriga varit tämligen liten.  

Av de elever som började i gymnasieskolan 
hösten 2006 slutförde 68,3 procent utbildningen 
inom tre år och erhöll slutbetyg. Bland elever 
med svensk bakgrund hade 71,2 procent slutfört 
gymnasieskolan och bland elever med utländsk 
bakgrund (antingen födda utomlands eller födda 
i Sverige av föräldrar med annat ursprung) 51,9 
procent. För elever som fick slutbetyg läsåret 
2008/09 var den genomsnittliga betygspoängen 
14,1 jämfört med 14,0 läsåret 2007/2008. 
Kvinnor hade högre poäng än män (14,7 
respektive 13,4).  

Ungdomsstyrelsen redovisade hösten 2009 
rapporten Fokus 09 – Metoder för att bryta 
ungas utanförskap – exempel från Europa (Ung-
domsstyrelsens skrifter 2009:7). I rapporten 
redovisas insatser för att motverka ungas 
utanförskap bl.a. inom skolans område. 

Arbete och försörjning 
Ungdomar och unga vuxna hade redan före den 
ekonomiska krisen som uppstod hösten 2008 en 
sämre ekonomisk situation än befolkningen i 
stort. Skillnaden har ökat under den ekonomiska 
krisen. Arbetslösheten har ökat mer bland 
ungdomar än bland äldre åldersgrupper. 
Arbetslösheten bland unga män i åldern 15–24 år 
ökade under 2009 med 6,6 procentenheter till 
26,3 procent och bland unga kvinnor med 2,9 
procentenheter till 23,7 procent (SCB:s 
arbetskraftsundersökningar, AKU). Arbetslös-
heten bland unga män i åldern 15−24 år uppgick 
2009 genomsnittligt till 26,3 procent och bland 
unga män som är utrikes födda uppgick andelen 
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till 37,6 procent. Bland unga kvinnor i åldern 
15−24 år uppgick arbetslösheten till 23,7 
procent och bland unga kvinnor som är utrikes 
födda till 32,3 procent.  

Ungdomar har lägre inkomster än andra 
grupper. Under perioden 2003–2007 hade 22,3 
procent av alla unga i åldern 20–24 år inkomster 
under 60 procent av medianinkomsten jämfört 
med 9,1 procent av samtliga i landet. Under 2008 
uppgick medelinkomsten bland heltidsanställda 
unga i åldern 20–24 år till 253 284 kronor 
jämfört med 350 301 kronor bland samtliga 
heltidsanställda i åldern 20–64 år (SCB:s statistik 
om hushållens ekonomi).  

Det är vanligare att ungdomar får ekonomiskt 
bistånd jämfört med befolkningen i stort. 
Andelen biståndstagare bland ungdomar i åldern 
16–19 år uppgick under 2008 till 7 procent och 
bland ungdomar i åldern 20–24 år till 8 procent. 
Bland befolkningen i åldern 35–44 år uppgick 
denna andel till 4 procent. 

Regeringens insatser 
Regeringen har vidtagit ett antal åtgärder för att 
främja ungdomars situation på arbetsmarknaden. 
För att underlätta ungdomars etablering på 
arbetsmarknaden har regeringen halverat 
socialavgifterna för arbetsgivare som anställer en 
person under 26 år. Detta gäller alla unga, inte 
bara de som är arbetslösa.  

I december 2007 infördes jobbgarantin för 
ungdomar. En anvisning till jobbgarantin för 
ungdomar får göras för en person som har fyllt 
16 men inte 25 år och som har varit arbetslös och 
anmäld hos arbetsförmedlingen under tre 
sammanhängande månader. I jobbgarantin 
erbjuds ungdomar särskilda arbetsmarknads-
politiska insatser för att de så snabbt som möjligt 
ska få arbete eller påbörja en utbildning inom det 
reguljära utbildningssystemet. Under 2009 
deltog i genomsnitt 35 000 personer per månad i 
garantin. Antalet deltagare ökade under första 
halvåret 2010 till i genomsnitt 51 000 personer.  

För att ytterligare förbättra ungas arbets-
marknadssituation kan ungdomar under perio-
den 2009–2011 ta del av förstärkt matchnings-
verksamhet genom personliga coacher redan före 
inträdet i jobbgarantin. Nystartsjobb för ung-
domar har också införts, vilket innebär att 
arbetsgivare som anställer ungdomar som varit 
arbetslösa under minst sex månader får 
ekonomisk kompensation motsvarande arbets-
givaravgiften. Nystartsjobb i kombination med 

de sänkta socialavgifterna för unga resulterar i 
cirka 40 procent lägre lönekostnad för arbets-
givare som anställer en ungdom med nystarts-
jobb. Genom vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 
2009/10:99, bet. 2009/10:FiU32, rskr. 
2009/10:348) har riksdagen beslutat tillföra 
medel till kommunerna för att möjliggöra 
sommarjobb för skolungdomar under 2010.  

Hälsa och utsatthet 
Generellt sett har unga en positiv syn på sin 
framtid och de upplever sin hälsa som god. 
Utmärkande är dock att unga kvinnor i stor 
utsträckning har besvär av ängslan, oro och 
ångest. Enligt Undersökningarna av levnads-
förhållanden (ULF) som Statistiska centralbyrån 
(SCB) genomför, hade 29,4 procent av kvinnor i 
åldern 16–24 besvär av ängslan, oro och ångest 
under 2008 jämfört med 13,8 procent av männen 
i samma ålder. Andelen som har dessa besvär har 
ökat sedan 1980-talet. Under perioden 1980/81 
hade 12,6 procent av unga kvinnor och 5,4 
procent av unga män sådana besvär. 

Enligt rapporten Ung i dag 2010 är de 
vanligaste hälsoriskerna bland såväl unga kvinnor 
som unga män upplevda kränkningar och att ha 
en riskfylld alkoholkonsumtion. Bland unga 
kvinnor i åldern 16–19 år uppgav 30 procent att 
de under 2009 hade utsatts för kränkningar och i 
åldern 16–25 år var det 37 procent som uppgav 
att de hade utsatts för detta. Bland män i åldern 
16–19 år hade 22 procent utsatts för kränkningar 
och 27 procent av män i åldern 20–24 år. Vidare 
förekom riskabel alkoholkonsumtion bland 23 
procent av kvinnorna i åldern 16–19 år och 36 
procent i åldern 20–24 år. Motsvarande gällde för 
21 procent av männen i åldern 16–19 år och för 
40 procent av männen i åldern 20–24 år. Andra 
hälsorisker som var relativt vanligt före-
kommande bland ungdomar var daglig rökning 
och snusning, stillasittande fritid samt övervikt. 

Regeringens insatser 
Mellan 2007 och 2010 har regeringen avsatt 
sammanlagt 19,5 miljoner kronor för att 
utveckla en ungdomsmottagning på Internet. 
Syftet har varit att stödja utvecklingen av 
ungdomars hälsa genom en nationell webbplats 
för unga med kvalitetssäkrad information och 
rådgivning om sexuell och reproduktiv hälsa, 
relationer och psykisk hälsa. Webbplatsen 
lanserades i november 2008 under namnet 
UMO.se. Under 2009 hade webbplatsen totalt 
1 364 357 besök och 8 224 frågor besvarades via 
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frågetjänsten ”Fråga UMO”. Av dem som 
ställde frågor till UMO.se var två tredjedelar 
flickor och en tredjedel pojkar. Satsningen på en 
virtuell ungdomsmottagning har varit fram-
gångsrik och webbplatsen har fått ett mycket 
positivt gensvar både från målgruppen och andra 
intressenter. Från och med 2009 är det 
landstingen som står för den långsiktiga driften 
av UMO.se.  

Ungdomsstyrelsen redovisade i januari 2010 
på regeringens uppdrag rapporten Hon hen han 
– En analys av hälsosituationen för homosexuella 
och bisexuella ungdomar samt för unga 
transpersoner (Ungdomsstyrelsens skrifter 
2010:2). Av rapporten framgår att många homo- 
och bisexuella ungdomar samt unga trans-
personer (unga hbt-personer) upplever 
osynliggörande, diskriminering, mobbning, hot 
om våld och våld vilket påverkar deras hälsa 
negativt. Många anger att de utsätts för detta på 
platser som borde vara trygga, t.ex. i skolan och i 
hemmet. Av homosexuella och bisexuella i 
åldern 16–25 år uppger 19 procent att de har 
utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner 
eller annan närstående, vilket är dubbelt så 
många som bland unga heterosexuella. En 
fjärdedel av de unga homo- och bisexuella 
kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av 
sig. Ungdomsstyrelsen betonar i sin rapport 
vikten av trygga och icke-diskriminerande 
sammanhang för alla ungdomar. För att stärka 
unga hbt-personers hälsa behövs enligt 
myndigheten trygga mötesplatser där ingen blir 
ifrågasatt på grund av sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Ungdomsstyrelsen redovisade 2009 del-
rapporten Se mig – unga om sex och Internet 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:9). I rappor-
ten ingår en undersökning som visar att ungdo-
mar är väl medvetna om riskerna med Internet, 
men räknar inte med att själva drabbas. Trots det 
anger nära 50 procent av unga kvinnor i åldern 
16–25 år att någon vid något tillfälle har försökt 
övertala dem att skicka sexuella bilder, prata om 
sex eller agera framför en webbkamera. För unga 
män uppgick denna andel till 13 procent. 
Andelen unga som säljer sex tycks inte ha ökat 
trots att antalet unga Internetanvändare har ökat. 
Den grupp unga som säljer sex mot ersättning 
(1,7 procent) har enligt undersökningen ofta 
problem med psykisk ohälsa, ett sexualiserat 
beteende och gränsöverskridande handlingar. 
Studien visar också på ett starkt samband mellan 

tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp och 
att sälja sex mot ersättning.  

Ungdomsstyrelsen redovisade i juni 2009 
rapporten Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsen 
2009:5). Av den undersökning som studien 
bygger på framgår att 5,0 procent av de unga 
mellan 16 och 25 år upplevde att föräldrars upp-
fattningar, kultur eller religion satte gränser för 
deras val av äktenskapspartner; 6,6 procent av 
kvinnorna och 3,8 procent av männen. Fem 
procent motsvarar cirka 70 000 individer i ålders-
gruppen. Av dessa är 8 500 oroliga över att inte 
själva kunna välja vem de ska gifta sig med. 
Ungdomsstyrelsens rapport tyder på att ungas 
utsatthet för äktenskap mot sin vilja är mer 
utbredd i socialt utsatta områden.  

Inflytande och representation 
Det är angeläget att ungdomar aktivt deltar i den 
demokratiska processen dels för att kunna 
påverka samhällsutvecklingen, dels för att 
ungdomars erfarenheter och perspektiv utgör en 
tillgång i beslutsfattandet. Deltagandet i det 
allmänna valet 2006 ökade i alla åldersgrupper i 
jämförelse med valet 2002. Störst ökning skedde 
bland förstagångsväljare. Bland dessa första-
gångsväljare deltog 76 procent i riksdagsvalet 
2006 jämfört med 70 procent i riksdagsvalet 
2002. Betydligt fler ungdomar deltog i Europa-
parlamentsvalet 2009 jämfört med 2004; 2009 
deltog 38 procent av ungdomar i åldern 18–24 år 
jämfört med 26 procent 2004.  

Ungdomsstyrelsen har under 2010 på 
regeringens uppdrag genomfört projektet Skol-
val 2010 som riktats till gymnasieelever och 
elever i grundskolans årskurs 7–9. I uppdraget 
har även ingått att följa upp och utvärdera 
genomförandet av Skolval 2010. Totalt 1 518 
skolor hade anmält att de ville arrangera skolval 
och det innebar att drygt 348 000 elever i 
grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan 
kunde rösta i skolval 2010. (Se även 
utgiftsområde 1, avsnitt 9.4 i denna proposition.) 

Ungdomar är i mindre utsträckning 
medlemmar i politiska organisationer än den 
övriga befolkningen. Under 2006–2007 var 3,5 
procent av ungdomar i åldern 16–25 år med-
lemmar i en politisk organisation medan detta 
gällde för 5,8 procent bland åldrarna 35–74 år. 
Unga män var i högre utsträckning medlemmar i 
politiska organisationer (4,7 procent) än unga 
kvinnor (2,3 procent). Ungdomar är under-
representerade bland förtroendevalda på både 
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nationell och lokal nivå, vilket förstärks av att 
andelen som hoppar av sitt förtroendeuppdrag är 
störst bland de unga politikerna. 

Enligt Ungdomsstyrelsens ungdomsenkät 
2009 vill 39 procent av ungdomar i åldern 16–25 
år vara med och påverka lokalt samtidigt som 
endast 15 procent upplever att de har möjlighet 
att föra fram sina idéer till beslutsfattare i 
kommunerna. Under de senaste åren har ungefär 
en tredjedel av kommunerna haft en ungdoms-
politisk handlingsplan som grund för sitt arbete 
för ungdomar. 

Under 2009 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag 
att genomföra utbildningsinsatser för personer 
som har en samordnande roll för det lokala 
ungdomspolitiska arbetet i kommunen i syfte att 
öka kunskaperna om det internationella och 
nationella ungdomspolitiska arbetet. I uppdraget 
ingick också att undersöka möjligheterna att 
stimulera till utökad dialog mellan kommunala 
chefer som ansvarar för demokrati- och 
inflytandefrågor för ungdomar, i syfte att 
utveckla former och innehåll för ungas 
inflytande. Uppdraget ska redovisas i december 
2010.  

I syfte att utveckla regeringens 
ungdomspolitiska arbete har ett ungdoms-
politiskt råd inrättats bestående av repre-
sentanter från ungdomsorganisationer, andra 
ideella organisationer, kommuner, myndigheter 
och forskare. Rådet har sammanträtt vid två 
tillfällen under 2009 för att diskutera aktuella 
ungdomspolitiska frågor. Ett övergripande tema 
för rådet är ungas inflytande och aktiva 
deltagande i samhällslivet. 

Kultur och fritid 
Det frivilliga engagemanget i föreningslivet i 
Sverige ligger på en internationellt sett hög och 
en över åren jämn nivå. Ungdomar engagerar sig 
i föreningslivet i stor utsträckning, även om de 
deltar mindre än den vuxna befolkningen. Under 
2008 var 65 procent av kvinnorna i åldern 16–24 
medlem i någon förening och 69 procent av 
männen (SCB:s ULF-undersökningar). Bland 
unga i åldern 16–29 år gjorde 39,5 procent 
frivilliga ideella insatser. De flesta ungdomar 
deltar i kulturella aktiviteter. Under 2007/08 
hade under en sexmånadersperiod 84 procent av 
flickorna och 80 procent av pojkarna i åldern 13–
18 år gjort kulturella besök på fritiden.  

Ungdomsstyrelsen har under 2009 fördelat 
71,5 miljoner kronor som statsbidrag till ung-

domsorganisationerna. Vidare fick myndigheten 
195,7 miljoner kronor av överskottet från AB 
Svenska Spel för fördelning till det lokala 
föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet 
under 2009.  

För bidragsåret 2009 fick totalt 105 ung-
domsorganisationer organisationsbidrag eller 
särskilt bidrag. Inför bidragsåret 2009 redovisade 
de organisationer som erhållit struktur-, 
utvecklings- och etableringsbidrag och bidrag via 
överskottet från AB Svenska Spel totalt 490 067 
medlemmar i åldersgruppen 7−25 år. 
Motsvarande antal för 2008 var 465 705 med-
lemmar. I april 2009 redovisade Utredningen om 
vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisatio-
ner m.m. slutbetänkandet Fritid på egna villkor 
(SOU 2009:29) i vilket bl.a. föreslås förändrade 
mål för statsbidraget till ungdomsorganisationer 
och att det nuvarande reguljära bidraget i tre 
nivåer ersätts av ett organisationsbidrag utan 
nivåer. Betänkandet remitterades sommaren 
2009 och har tillsammans med remiss-
instansernas synpunkter utgjort en viktig grund 
för arbetet med ett nytt bidragssystem. 

Det är främst människor som är etablerade i 
samhället som deltar i föreningslivet, vilket gäller 
för såväl befolkningen i stort som för ungdomar. 
Det är angeläget att särskilt stimulera ungdomars 
engagemang i föreningslivet i områden som 
utmärks av låg organisationsgrad. Regeringen 
har därför under 2010 avsatt 8 miljoner kronor 
för stöd till ungdomsorganisationer som vill 
arbeta med engagemangsguider och liknande 
metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå. 
Särskilt prioriteras organisationer som har 
verksamhet i bostadsområden med lägre 
organisationsgrad och som finner former för att 
stimulera ungdomar, som tidigare inte varit 
aktiva i föreningslivet, till engagemang.  

Resultat av ungdomspolitiska insatser 

Ungdomsstyrelsens verksamhet 
Ungdomsstyrelsens verksamhet har breddats 
genom att nya uppgifter och uppdrag avseende 
såväl bidragsgivning som kunskapsuppbyggnad 
tillförts under de senaste åren.  

Myndigheten har under året tagit fram 
kunskap om ungdomar och spridit denna 
kunskap på både nationell och lokal nivå. Under 
2009 redovisade Ungdomsstyrelsen sammanlagt 
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sju rapporter som belyste ungdomars 
levnadsvillkor i dagens Sverige. 

Ungdomar är ofta den grupp i samhället som 
först kommer i kontakt med nya trender och 
därmed också först utsätts för fenomen som 
ännu är relativt okända bland den vuxna 
befolkningen. Ungdomsstyrelsen har under 
2009 genomfört utredningar på flera områden 
där det råder brist på kunskap. Ett exempel på 
detta är ungdomars utsatthet genom exponering 
på Internet. Även Gift mot sin vilja 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5) och Hon 
hen han – En analys av hälsosituationen för 
homosexuella och bisexuella ungdomar samt för 
unga transpersoner (Ungdomsstyrelsens skrifter 
2010:2), behandlar områden som det saknas 
kunskap inom. 

Se mig – unga om sex och internet har under 
2009 laddats ner 2 531 gånger från Ungdoms-
styrelsens webbplats. Ungdomsstyrelsen har 
även anordnat konferenser och seminarier i syfte 
att sprida denna kunskap och få igång en 
diskussion.  

Regeringen uppdrog 2009 åt Statskontoret att 
genomföra en myndighetsanalys av Ungdoms-
styrelsen. I april 2010 redovisade Statskontoret 
myndighetsanalysen i vilken särskilt pekas på att 
den myndighetsutövande rollen behöver 
utvecklas genom stramare tillämpning av 
bidragsförordningar, att rollen som stöd för 
regeringen behöver tydliggöras och att det bör 
tas fram en strategi som tydliggör 
prioriteringarna av det statliga åtagandet 
gentemot den kommunala ungdomspolitiken. 
Regeringen avser att överväga rapportens 
slutsatser och återkomma med eventuella 
åtgärder. 

Internationellt ungdomspolitiskt samarbete 
Det internationella samarbetet under 2009 
präglades främst av det svenska ordförande-
skapet i Europeiska unionens råd (Rådet). Rådet 
antog den 27 november en rådsresolution om ett 
förnyat ramverk för det ungdomspolitiska 
samarbetet i EU för perioden 2010–2018. Två 
övergripande mål för samarbetet fastslogs: (i) att 
skapa fler och lika möjligheter för alla unga i 
utbildningen och på arbetsmarknaden och (ii) att 
främja ungas aktiva medborgarskap, sociala 
delaktighet och solidaritet. Det nya ramverket 
fick ett starkt stöd från samtliga medlemsstater.  

För en bredare konsultation med ungdoms-
organisationer, innan det framtida ramverket 

formellt skulle beslutas, anordnades en svensk 
ordförandeskapskonferens i Stockholm den 12–
14 september 2009. 

Landsrådet för Sveriges ungdoms-
organisationer (LSU) har beviljats 1 000 000 
kronor under 2009 och 1 500 000 kronor under 
2010 för ett projekt med syftet att stärka EU-
kunskaperna bland sina medlemsorganisationer, 
för att delta i planering, genomförande och 
uppföljning av det svenska ordförandeskapet 
2009 samt för att öka valdeltagandet bland unga i 
valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009. 
Under 2010 arbetar LSU också med att föra ut 
information och kunskap om och att 
implementera det nya ramverket för EU-
samarbetet. Vidare inrättades under 2010 en 
nationell arbetsgrupp, ledd av LSU, för att arbeta 
med strukturerad dialog med ungdomar om 
aktuella EU-frågor i syfte att främja ungdomars 
inflytande i EU-samarbetet.  

Ungdomsstyrelsen är programkontor för EU-
programmet Ung och aktiv i Europa för 
programperioden 2007–2013. I programmets 
aktiviteter deltog under 2009 totalt 2 165 
personer i åldern 13–30 år. Programmet var 
under 2010 föremål för en halvtidsutvärdering. 
Syftet med utvärderingen har varit att analysera 
kvalitativa och kvantitativa aspekter vad gäller 
implementeringen av programmet. Utvärde-
ringen visar bl.a. att Ung och aktiv i Europa är 
relevant i förhållande till svensk och europeisk 
ungdomspolitik samt i förhållande till 
ungdomars och ungdomsledares behov. Vidare 
framgår att programmet har varit framgångsrikt i 
att nå de uppsatta målen. Sverige deltar i övrigt 
internationellt ungdomspolitiskt samarbete 
inom ramen för EU, Europarådet, Nordiska 
ministerrådet, Östersjöstaternas råd och 
Barentsrådet. Sverige bidrar varje år till 
finansieringen av Östersjöstaternas råds och 
Barentsrådets sekretariat för ungdomsfrågor 
med placering i Kiel respektive Murmansk.  

15.4.2 Analys och slutsatser 

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och 
hur politikens mål kan uppnås beror på insatser 
och åtgärder på såväl nationell som lokal och 
regional nivå.  
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Utbildning och lärande 
Regeringen genomför en rad olika insatser i syfte 
att förbättra utbildningens kvalitet samt för-
bättra elevernas resultat. Statens skolinspektion 
har från och med 2010 infört en ny modell för 
den löpande tillsynen som innebär en mer 
effektiv uppföljning och att granskningen delvis 
anpassas efter skolans eller huvudmannens 
behov. Vidare har Statens skolverk i uppdrag att 
genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, 
naturvetenskap och teknik med inriktning på 
bl.a. förnyelse av undervisningen. Regeringens 
satsning för att höja behöriga och yrkes-
verksamma lärares kompetens – Lärarlyftet – 
pågår under perioden 2007–2011 och erbjuder 
kurser på universitetsnivå med inriktning på 
ämneskunskaper och ämnesdidaktik. Målet är att 
30 000 lärare ska delta i Lärarlyftet.  

Genom riksdagens beslut om propositionen 
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasie-
skolan (prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3, 
rskr. 2009/10:8) införs en ny gymnasieskola från 
hösten 2011. Två nya examina införs, en yrkes-
examen och en högskoleförberedande examen. 
Som en alternativ väg till yrkesexamen ska en 
gymnasial lärlingsutbildning införas. I enlighet 
med regeringens förslag i propositionen Den nya 
skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 
(prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 
2009/10:370) har riksdagen beslutat att dagens 
individuella program i gymnasiet avskaffas och 
ersätts av fem introduktionsprogram.  

Arbete och försörjning 
Ungdomars möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden är avgörande för utvecklingen 
av deras levnadsvillkor. Regeringen har, som 
tidigare redovisats, genomfört en rad reformer 
för att förbättra ungdomars situation på 
arbetsmarknaden. De ungdomar som varken 
arbetar, söker arbete eller studerar löper särskilt 
stor risk att hamna ett långvarigt utanförskap. I 
Ungdomsstyrelsens rapport Vägarna in – 
Arbetet med unga i kommuner med lokala 
utvecklingsavtal (Ungdomsstyrelsens skrifter 
2009:11) redovisas hur kommuner stöttar 
ungdomar mellan 16 och 25 år som varken 
arbetar, söker arbete eller studerar. Resultatet av 
kartläggningen visar bl.a. på behovet av tidiga 
insatser och av samverkan. Det är av avgörande 
betydelse att kunna stödja denna grupp 
ungdomar. Det civila samhällets organisationer 
bedriver ett betydelsefullt arbete med att nå unga 

i utanförskap. Det är regeringens bedömning att 
det civila samhällets organisationer kan bidra 
med värdefulla insatser för ungdomar som 
varken arbetar, söker arbete eller studerar.  

Hälsa och utsatthet 
I juni 2010 överlämnade regeringen skrivelsen 
Handlingsplan för att förebygga och förhindra 
att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 
2009/10:229) till riksdagen. I skrivelsen 
redovisar regeringen sina bedömningar om 
behovet av kunskapshöjande och förebyggande 
insatser för att förhindra att unga far illa. 
Regeringen avser att under 2011 följa upp det 
arbete som bedrivs inom myndigheter i syfte att 
förebygga och förhindra att unga blir gifta mot 
sin vilja.  

För att kunna motverka att unga far illa och 
förebygga att unga blir utsatta för sexuell 
exponering, sexuell exploatering och sexuella 
övergrepp genom Internet eller andra interaktiva 
medier måste både unga och den personal som 
arbetar med unga ha relevant kunskap. 
Ungdomsstyrelsens rapport Se mig – unga om 
sex och Internet har fyllt en kunskapslucka i 
arbetet med unga. Den nya kunskap som har 
tagits fram har varit mycket efterfrågad och 
utgör ett viktigt stöd för den personal som 
arbetar med ungdomar. Ungdomsstyrelsen 
arbetar vidare inom detta område och har under 
våren 2010 presenterat metodmaterial som kan 
användas i det förebyggande arbetet med barn 
och ungdomar. Under 2010 genomförs också 
utbildningsinsatser för att öka kunskapen i dessa 
frågor hos personer som arbetar med ungdomar. 

Inflytande och representation 
Regeringen har uppdragit åt Ungdomsstyrelsen 
att under 2010 genomföra en tematisk analys av 
ungdomars levnadsvillkor inom huvudområdet 
inflytande och representation, vilken ska 
redovisas i november 2010. Analysen ska bl.a. 
omfatta ungas inflytande i den representativa 
demokratin och i det ideella engagemanget.  

Kultur och fritid 
Kunskapen om ungdomars deltagande i 
idrottsverksamhet är betydligt mer ingående än 
kunskapen om ungdomars deltagande i 
kulturella aktiviteter och kulturutövande. Det 
finns därför behov av fördjupad kunskap om 
ungas kulturutövande och deltagande i kultur- 
och fritidsaktiviteter.  
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I denna proposition (avsnitt 15.6.1) föreslås 
att ett nytt system för statsbidraget till 
ungdomsorganisationer införs. En ny förordning 
ska beslutas. Syftet med det statliga bidraget till 
ungdomsorganisationer och till föreningslivets 
lokala barn- och ungdomsverksamhet bör vara 
att bidra till att barns och ungdomars 
självständiga organisering och inflytande i 
samhället ökar. Det finns därtill behov av ett 
tydligt och lättöverskådligt system för bidrag till 
ungdomsorganisationer. 

En låg grad av deltagande i föreningslivet 
sammanfaller med arbetslöshet, låg inkomst, låg 
utbildning och bristande föreningstradition i 
familjen. Deltagande i föreningslivet innebär nya 
kontakter och perspektiv samt visar på 
möjligheter för lärande och utveckling. 
Regeringen har därför vidtagit åtgärder för att 
öka ungdomars deltagande i föreningslivet 
särskilt i de områden som utmärks av 
utanförskap. Det finns behov av att fortsätta ge 
stöd till ungdomsorganisationer som arbetar 
med engagemangsguider eller liknande former av 
uppsökande verksamhet, i syfte att särskilt 
stimulera ungdomar som saknar förenings-
livserfarenhet att engagera sig i föreningslivet.  

Tematisk analys 2011 
I skrivelsen En strategi för ungdomspolitiken 
(skr. 2009/10:184, bet. 2009/10:KrU6, rskr. 
2009/10:184) konstaterade regeringen att det är 
en strategisk utmaning att finna vägar att 
underlätta för ungdomar som vill hyra eller köpa 
en egen bostad. Regeringen avser därför att ge 
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att under 2011 
genomföra en tematisk analys avseende 
ungdomars situation på bostadsmarknaden. 
Förutom att beskriva utvecklingen på området 
bör Ungdomsstyrelsen även belysa goda 
exempel från kommuner som aktivt arbetar med 
att underlätta för ungdomar att skaffa en egen 
bostad.  

15.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har i sin revisionsberättelse för 
Ungdomsstyrelsen avseende räkenskapsåret 
2009 bedömt att redovisningen i allt väsentligt 
uppfyller gällande bestämmelser och därmed ger 
en rättvisande bild av verksamheten. Riks-
revisionens rekommenderar dock i sin rapport 

att Ungdomsstyrelsen vidtar åtgärder för att 
uppfylla de krav som ställs i 3 kap. 1 § i 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag vad gäller att redovisa kostnader 
per prestation samt arbeta vidare med att 
utveckla redovisning och analys av prestationer. 

15.6 Politikens inriktning 

Regeringens strategi för ungdomspolitiken  
Hösten 2009 lämnade regeringen en skrivelse till 
riksdagen med en strategi för ungdomspolitiken 
(skr. 2009/10:184, bet. 2009/10:KrU6, rskr. 
2009/10:184). Regeringen redogör i strategin för 
inriktningen av det framtida ungdomspolitiska 
arbetet inom ramen för befintliga mål och 
huvudområden. Strategin innehåller också ett 
antal utgångspunkter för ungdomspolitiken 
samt beskriver de strategiska utmaningar som 
identifierats som centrala för att uppnå de 
ungdomspolitiska målen. Den ungdomspolitiska 
strategin kommer att fungera som en plattform 
för regeringens fortsatta arbete på området. 

De strategiska utmaningar som identifierats 
kommer att vara i fokus för regeringens 
ungdomspolitiska arbete framöver. Som ett led i 
att möta dessa utmaningar presenterade 
regeringen ett handlingsprogram inom ramen 
för strategin som består av 45 insatser. Det 
handlar om följande. 

- Stärka ungas egenmakt genom utbildning 
Arbetet med att reformera det svenska 
utbildningssystemet fortsätter. En viktig 
förändring utgörs av den nya skollagen 
(prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, 
rskr. 2009/10:370) med ingående reformer, 
som tillämpas från den 1 juli 2011 (med 
undantag av vuxenutbildningen). Höst-
terminen 2011 börjar även den nya 
gymnasieskolan. Eleverna kommer då att 
kunna välja bland 18 nationella program 
och 60 olika nationella inriktningar. 

- Underlätta ungas etablering på arbets-
marknaden 
Under året avser regeringen att särskilt 
uppmärksamma ungdomars utanförskap; 
med inriktning på situationen för de 
ungdomar som varken arbetar, söker arbete 
eller studerar. Dessa ungdomar behöver 
stöd för att få arbete eller delta i utbildning. 
Regeringen har för avsikt att under 2011 
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rikta särskilda medel för bidrag till ideella 
organisationer som genomför stödjande 
insatser för denna målgrupp.  

- Främja ungas hälsa och motverka utsatthet 
Mot bakgrund av Ungdomsstyrelsens 
rapport om hälsosituationen för unga hbt-
personer, är det angeläget att rikta insatser 
till dem som möter unga i sin yrkesroll i 
syfte att öka kompetensen i hbt-frågor. 
Regeringen har sommaren 2010 uppdragit 
åt Ungdomsstyrelsen att utforma ett 
metodmaterial om mötesplatser för homo-
sexuella och bisexuella ungdomar samt 
unga transpersoner, vilket ska riktas till 
tjänstemän och personal som är verksam 
inom fritidsverksamhet. Att förebygga 
hedersrelaterat våld och förtryck kommer 
fortsatt att vara ett prioriterat område. 
Regeringen avser att göra fortsätta insatser 
utifrån den handlingsplan som har tagits 
fram för att förebygga och förhindra att 
unga blir gifta mot sin vilja (skr. 
2009/10:229). Regeringen avser också att 
tydligare lyfta fram ungas situation i arbetet 
mot mäns våld mot kvinnor och i arbetet 
mot prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål.  

- Öka ungas delaktighet  
Att ungdomar engagerar sig i 
samhällsfrågor och deltar i de allmänna 
valen är av stor vikt för demokratins 
utveckling. Ungdomsstyrelsen genomför 
därför på regeringens uppdrag projektet 
Skolval 2010 som riktas till gymnasieelever 
och elever i grundskolans årskurs 7–9. I 
uppdraget ingår att följa upp och utvärdera 
genomförandet av Skolval 2010. 

- Skapa förutsättningar för kultur- och fritids-
aktiviteter av, med och för ungdomar  
I syfte att få en belysning av ungdomars 
kulturaktiviteter har regeringen uppdragit 
åt Ungdomsstyrelsen att genomföra en 
analys med inriktning på ungdomars 
kulturutövande och unga kvinnors kultur-
aktiviteter. Uppdraget, som ska redovisas i 
januari 2011, kommer att ge underlag för 
eventuella insatser på området ungdomars 
kulturutövande och deltagande i kultur-
aktiviteter. Det statliga bidraget till 
ungdomsorganisationer och lokal barn- och 
ungdomsverksamhet syftar till att barns 
och ungdomars självständiga organisering 

och inflytande i samhället ska öka. 
Betänkandet Fritid på egna villkor (SOU 
2009:29) samt de utgångspunkter som 
redovisats i propositionen En politik för 
det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 
2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195), utgör 
de viktigaste grunderna för utformningen 
av det framtida statliga stödet till 
ungdomsorganisationerna. Det nya 
bidragssystemet ska vara tydligt och 
lättöverskådligt och syfta till att göra det 
möjligt för fler organisationer att söka och 
få bidrag. Så som aviserades i 
budgetpropositionen för 2010 ersätts 
fr.o.m. 2011 de medel som tidigare tillförts 
av AB Svenska Spel för det lokala 
föreningslivets lokala barn- och 
ungdomsverksamhet av ett utökat anslag 
för statsbidraget till ungdomsorganisa-
tionerna om 165 miljoner kronor. Denna 
förändring innebär stabilare planerings-
förutsättningar för ungdomsorganisa-
tionerna. Stödet för föreningslivets lokala 
barn- och ungdomsverksamhet kommer att 
regleras i den nya förordningen. Regeringen 
vill stärka det civila samhällets möjligheter 
att engagera fler ungdomar i utan-
förskapsområden. Som ett led i den 
ungdomspolitiska strategin har regeringen 
initierat en försöksverksamhet med riktat 
stöd till ungdomsorganisationer som vill 
arbeta med uppsökande verksamhet för att 
nå unga i dessa områden. Regeringen avser 
att förlänga satsningen till att omfatta även 
2011 och 2012. 

Internationellt samarbete 
Under 2010 och 2011 inleds genomförandet av 
de nya målsättningarna i det nya ramverk för det 
ungdomspolitiska samarbetet i EU. Under 
perioden kommer ungdomars etablering på 
arbetsmarknaden och ungdomars delaktighet i 
samhället att vara i fokus.  

Av stor betydelse under denna period är 
Europa 2020-strategin där ungdomar är en viktig 
målgrupp, inte minst när det gäller det s.k. 
Youth on the Move-initiativet. Under 
2010/2011 kommer en svensk ståndpunkt att tas 
fram om framtiden för EU-programmet Ung 
och aktiv i Europa.  
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15.6.1 Nya regler för det statliga stödet till 
ungdomsorganisationer och 
föreningslivets lokala barn- och 
ungdomsverksamhet 

 
Regeringens förslag: Riktlinjerna för statsbidragen 
till barn- och ungdomsorganisationer upphävs. 

 

 
Utredarens förslag: I betänkandet Fritid på egna 
villkor (SOU 2009:29) föreslår utredaren bl.a. 
färre och reviderade mål för bidraget och att 
dessa kompletteras med ett syfte för stödet. 
Vidare föreslår utredaren att det nuvarande 
reguljära grundbidraget i tre nivåer ska ersättas 
av ett organisationsbidrag utan nivåindelning. 
Utredaren föreslår att det särskilda bidraget ska 
finnas kvar. 

 
Remissinstanserna: Remissinstanserna är 
sammantaget positiva till utredarens förslag till 
omformulering av målen för statsbidraget och 
även till förslaget om att det nuvarande reguljära 
bidraget ska ersättas av ett organisationsbidrag 
utan nivåer.  

 
Skälen för regeringens förslag: Till skillnad från 
vad utredaren föreslår anser regeringen att det 
endast bör anges ett övergripande syfte för det 
statliga stödet till ungdomsorganisationerna. I 
likhet med utredaren anser regeringen att det 
statliga stödet till ungdomsorganisationer ska 
bestå av ett organisationsbidrag. Som regeringen 
redogör för i propositionen En politik för det 
civila samhället (prop. 2009/10:55) bör mätbara 
mål finnas för alla bidrag med undantag för 
organisationsbidrag, för vilka målen inte i lika 
hög grad är mätbara. Regeringen föreslår av 
dessa skäl att de riktlinjer för statsbidragen till 
barn- och ungdomsorganisationerna som 
beslutats av riksdagen och som innehåller bl.a. 
vissa övergripande mål (prop. 1993/94:135, bet. 
1993/94:KrU31, rskr. 1993/94:354) upphävs. 
Regeringen kommer att ange och besluta om ett 
övergripande syfte för det statliga bidraget till 
ungdomsorganisationer och det lokala 
föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet i 
en ny förordning. 

Det nuvarande reguljära grundbidraget i tre 
olika nivåer (prop. 2001/02:1, utg.omr. 17, bet. 
2001/02:KrU1, rskr. 2001/02:74) bör ersättas av 
ett organisationsbidrag utan nivåer. Stödet till 

föreningslivets lokala barn- och 
ungdomsverksamhet, som fr.o.m. 2011 ingår 
som en del i anslaget 12:2 Bidrag till nationell och 
internationell ungdomsverksamhet, bör bestå av 
organisations- och projektbidrag.  

De förändrade bidragsreglerna avseende stats-
bidraget till ungdomsorganisationerna och 
stödet till föreningslivets lokala barn- och ung-
domsverksamhet kommer att preciseras närmare 
i en förordning som kommer att beslutas kring 
årsskiftet 2010/2011. 

15.7 Budgetförslag 

15.7.1 12:1 Ungdomsstyrelsen 

Tabell 15.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 29 134  
Anslags- 
sparande 468

2010 Anslag 27 203 1 
Utgifts- 
prognos 27 053

2011 Förslag 27 111   

2012 Beräknat 27 383 2  

2013 Beräknat 27 252 3  

2014 Beräknat 27 840 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 27 118 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 26 616 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 26 580 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Ungdomsstyrelsens 
förvaltningskostnader.  

Ungdomsstyrelsen är den centrala myndig-
heten för ungdomspolitikens genomförande och 
har som huvuduppgift att verka för att 
ungdomspolitikens mål uppnås. Ungdoms-
styrelsen har vidare till uppgift att ansvara för 
kunskapsuppbyggnad och uppföljning inom 
området samt att hantera bidrag till 
ungdomsorganisationer. Ungdomsstyrelsen har 
även till uppgift att hantera bidrag som fördelas 
till organisationer som främjar integration och 
för verksamhet som förebygger och motverkar 
diskriminering och rasism. Ungdomsstyrelsen 
ansvarar också för att hantera bidrag till 
organisationer för homosexuella, bisexuella, 
transsexuella och personer med könsöverskri-
dande identitet eller uttryck. Vidare hanterar 
myndigheten bidrag för kvinnors organisering 
och jämställdhetsprojekt. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 15.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
12:1 Ungdomsstyrelsen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 26 703 26 703 26 703 26 703

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 119 382 759 1 390

Beslut 494 505 0 0

Överföring 
till/från andra 
anslag -205 -207 -210 -215

Övrigt 3   -39

Förslag/ 
beräknat 
anslag 27 111 27 383 27 252 27 840

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras.  
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.  

 
Mot bakgrund av att Ungdomsstyrelsen har fått 
i uppdrag att administrera stöd till verksamhet 
som förebygger och motverkar diskriminering 
under perioden 2010–2012 föreslås anslaget 12:1 
Ungdomsstyrelsen ökas med 500 000 kronor 2011 
och 2012. Anslaget minskas med 60 000 kronor 
fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. Vidare minskas anslaget med 145 000 
kronor fr.o.m. 2011 då Ungdomsstyrelsens 
uppgift att fördela bidrag till jämställdhets-
projekt inom kultursektorn upphör (prop. 
2008/09:1, utgiftsområde 17, avsnitt 15.7.1). 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 
ramanslaget Ungdomsstyrelsen 27 111 000 
kronor för 2011. För 2012 beräknas anslaget till 
27 383 000 kronor, för 2013 till 27 252 000 
kronor och för 2014 till 27 840 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 

15.7.2 12:2 Bidrag till nationell och 
internationell ungdomsverksamhet 

Tabell 15.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 86 550  
Anslags- 
sparande 740

2010 Anslag 101 360 1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 250 440   

2012 Beräknat 250 440   

2013 Beräknat 250 440   

2014 Beräknat 250 440   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för statsbidrag till ungdoms-
organisationer enligt förordningen (2001:1060) 
om statsbidrag till ungdomsorganisationer samt 
visst övrigt stöd till nationell och internationell 
ungdomsverksamhet. Regeringen avser att vid 
årsskiftet 2010/11 besluta om en ny förordning 
för statsbidraget till ungdomsorganisationer 
(avsnitt 15.6.1). 

Regeringens överväganden 

Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
12:2 Bidrag till nationell och internationell 
ungdomsverksamhet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 101 360 101 360 101 360 101 360

Förändring till följd av:  

Beslut 149 080 149 080 149 080 149 080

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 250 440 250 440 250 440 250 440

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Riksdagen beslutade våren 2009 om 
propositionen Statens stöd till idrotten (prop. 
2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 
2008/09:243), vilket innebär att det bidrag till 
det lokala föreningslivets barn- och 
ungdomsverksamhet, som beräknas som en 
andel av det totala överskottet från AB Svenska 
Spel upphör och ersätts av ett stabilt och 
förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt 
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anslag på statsbudgeten. Genom att detta bidrag 
ingår i statsbudgeten skapas ökad tydlighet och 
öppenhet i fråga om statsutgifternas omfattning 
och inriktning. Anslaget beräknas enligt denna 
modell från och med 2011 (prop. 2009/10:1, 
utgiftsområde 17, avsnitt 14.7.2). Anslaget 12:2 
Bidrag till nationell och internationell 
ungdomsverksamhet ökas därför med 165 000 000 
kronor.  

Ett tioårigt forskningsprogram om det civila 
samhället har inrättats under 2010. För att bidra 
till finansieringen av forskningsprogrammet 
föreslås att anslaget 12:2 Bidrag till nationell och 
internationell ungdomsverksamhet minskas med 
820 000 kronor. Samtidigt ökas anslaget 13:6 
Insatser för den ideella sektorn med motsvarande 
belopp.  

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 250 440 000 kronor för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 250 440 000 kronor, 
för 2013 till 250 440 000 kronor och för 2014 till 
250 440 000 kronor. 
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16 Politik för det civila samhället 

16.1 Omfattning 

Politiken för det civila samhället, tidigare 
Folkrörelsepolitik, omfattar generella frågor om 
det civila samhället och dess villkor, bl.a. 
möjligheter att bilda organisationer, att erhålla 
statligt stöd och att göra människor delaktiga 
och bedriva verksamhet. Vidare omfattas 
organisationernas samverkan med den offentliga 
sektorn genom dialog och samråd. Området 
omfattar även kunskapsbildning om det civila 
samhällets roll, sammansättning, verksamhet och 
utveckling.  

16.2 Utgiftsutveckling 

Idrottspolitiken utgör en specifik del av 
politiken för det civila samhället. Idrottsfrågorna 
inrymmer verksamheter som främjar idrott och 
motion och som samtidigt bidrar till en 
förbättrad folkhälsa.  

Politiken för det civila samhället omfattar 
även stöd till allmänna samlingslokaler och till 
friluftsorganisationer, bidrag för kvinnors 
organisering samt bidrag till riksdagspartiernas 
kvinnoorganisationer.  

 
 
 
 
 

Tabell 16.1 Utgiftsutveckling inom Politik för det civila samhället, utgiftsområde 17 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Folkrörelsepolitik/Politik för det civila samhället  

13:1 Stöd till idrotten 445 1 205 1 205 1 705 1 705 1 705 1 705

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 35 32 47 32 32 32 32

13:3 Bidrag för kvinnors organisering 28 28 28 28 28 28 28

13:4 Bidrag till friluftsorganisationer 25 25 25 28 28 28 28

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 15 15 15 15 15 15 15

13:6 Insatser för den ideella sektorn 23 16 25 25 25 25

Summa Politik för det civila samhället  547 1 328 1 336 1 833 1 833 1 833 1 833
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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16.3 Mål 

Målet för politiken för det civila samhället är att 
villkoren för det civila samhället som en central 
del av demokratin ska förbättras. Detta ska ske i 
dialog med det civila samhällets organisationer 
genom att  

- utveckla det civila samhällets möjligheter 
att göra människor delaktiga utifrån 
engagemanget och viljan att påverka den 
egna livssituationen eller samhället i stort, 

- stärka förutsättningarna för det civila 
samhället att bidra till samhällsutvecklingen 
och välfärden både som röstbärare och 
opinionsbildare och med en mångfald 
verksamheter, 

- fördjupa och sprida kunskapen om det 
civila samhället.  

 
Målet beslutades av riksdagen i samband med 
beslutet om propositionen En politik för det 
civila samhället (2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, 
rskr. 2009/10:195). Därmed upphävdes det 
förutvarande målet för folkrörelsepolitiken. 

Med det civila samhället avses en arena, skild 
från staten, marknaden och det enskilda 
hushållet, där människor organiserar sig och 
agerar tillsammans för gemensamma intressen. 
Inom det civila samhället verkar bl.a. ideella 
föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser 
och samfälligheter.  

16.4 Politik för det civila samhället 

16.4.1 Resultatredovisning 

16.4.1.1 Mål och indikatorer 

Resultatredovisningen som följer baseras på 
målet för folkrörelsepolitiken, som för 2009 var 
att 

- människor ska ha bästa möjliga 
förutsättningar att bilda och delta i olika 
typer av folkrörelser och föreningar.  

 
Regeringen tillsatte i april 2010 en arbetsgrupp 
inom Regeringskansliet som bl.a. ska utarbeta ett 
system för uppföljning av utvecklingen inom det 
civila samhället i förhållande till politikens mål 
samt genomföra sådan uppföljning. 

16.4.1.2 Resultat 

Det ideella engagemangets utveckling 
Engagemanget i det svenska civila samhället är 
internationellt sett mycket omfattande. Enligt 
Statistiska centralbyrån (SCB) var 86 procent av 
männen och 85 procent av kvinnorna i åldrarna 
16–84 år medlemmar i någon förening 2008. 
Samma år var det 43 procent av männen och 
knappt 38 procent av kvinnorna som aktivt 
deltog i en förening. År 2000 var cirka 92 
procent av männen och 89 procent av kvinnorna 
medlemmar i någon förening. Nivåerna vad 
gäller medlemskap är alltså relativt stabila men 
visade en viss minskning 2008 jämfört med 2000. 

Ett betydande engagemang kommer till 
uttryck i friare och mer punktvisa insatser. 
Totalt 54 procent av männen och 43 procent av 
kvinnorna i åldrarna 16–74 år gör frivilliga 
insatser, dvs. insatser som genomförs på frivillig 
grund, oavlönat eller mot ett symboliskt arvode, 
och på fritiden (Svenskarnas engagemang är 
större än någonsin, Ersta Sköndal högskola 
2009). År 2005 var motsvarande andelar 53 
procent av männen och 49 procent av kvinnorna. 
I genomsnitt avsatte dessa män och kvinnor 16 
timmar per månad för frivilliga insatser 2009, 
vilket kan jämföras med 14 timmar för män och 
13 timmar för kvinnor 2005. I tid räknat har 
alltså det ideella engagemanget ökat totalt sett, 
samtidigt som en mindre andel av kvinnorna 
utförde frivilliga insatser 2009 jämfört med 2005. 
Bland dem som 2009 utförde frivilliga insatser 
var 80 procent engagerade i styrelseuppdrag. Av 
dem som utför frivilliga insatser är 88 procent 
också medlemmar i den förening där insatsen 
utförs. Detta kan ses som att den svenska 
föreningstraditionen är stark. Sammanlagt 
uppgick de frivilliga insatserna 2009 till mer än 
400 000 heltidsårsarbeten enligt ovan nämnda 
rapport. 

Överenskommelser med idéburna organisationer 
I oktober 2008 slöts en överenskommelse 
(IJ2008/2110/UF) mellan regeringen, idéburna 
organisationer inom det sociala området och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 
hur relationerna mellan staten, SKL och de 
idéburna organisationerna kan utvecklas. 
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra de 
idéburna organisationernas roll inom det sociala 
området och möjliggöra för dessa att konkurrera 
på likvärdiga villkor med andra aktörer som är 
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verksamma på området. I april 2010 hade ett 
femtiotal idéburna organisationer anslutit sig till 
överenskommelsen. Inom ramen för överens-
kommelsen inom det sociala området har sex 
principer formulerats som grundläggande för 
relationen mellan regeringen, de idéburna 
organisationerna och SKL. Dessa principer är 

- självständighet och oberoende, 

- dialog, 

- kvalitet,  

- långsiktighet,  

- öppenhet och insyn, 

- mångfald. 
 
Överenskommelsen omfattar även varje parts 
åtaganden och åtgärder, vilka följs upp av en 
gemensam arbetsgrupp som har inrättats för 
denna uppföljning. I december 2009 anordnades 
en konferens där parterna rapporterade hur 
åtgärderna i överenskommelsen genomförts. 
Som ett led i uppföljningen genomförs också en 
årlig tematisk studie på initiativ av 
arbetsgruppen. 

Som resultat av ytterligare en dialogprocess 
med ett hundratal organisationer kunde 
regeringen i april 2010 fatta beslut om att för 
regeringens del underteckna ännu en 
överenskommelse med SKL och idéburna 
organisationer, denna gång på integrations-
området. Syftet med överenskommelsen är att 
förtydliga relationen mellan staten, kommunerna 
och de idéburna organisationerna i arbetet med 
nyanländas etablering och integration och att 
utveckla former och metoder för att de idéburna 
organisationerna bättre ska kunna medverka i 
detta arbete. Överenskommelsen bygger på 
samma principer som överenskommelsen inom 
det sociala området och innehåller även 
åtaganden och åtgärder, vilka kommer att följas 
upp av en gemensam arbetsgrupp. 

Propositionen en politik för det civila samhället 
Riksdagen fattade beslut om propositionen En 
politik för det civila samhället i mars 2010 (prop. 
2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 
2009/10:195). Mot bakgrund av riksdagens 
beslut har regeringen genomfört en rad åtgärder, 
bl.a. inrättat ett tioårigt forskningsprogram om 
det civila samhället, uppdragit åt SCB att 
utarbeta statistik om det civila samhället och 
givit Folkbildningsrådet i uppdrag att 
sammankalla och administrera ett parts-

gemensamt forum för dialog mellan regeringen 
och det civila samhällets organisationer.  

Generella principer för stöd till det civila 
samhällets organisationer redovisas också i 
propositionen.  

Statligt stöd till det civila samhällets organisationer 
Under 2009 fördelade Ungdomsstyrelsen 29 
miljoner kronor i statsbidrag för kvinnors 
organisering. Av dessa avsåg 13,5 miljoner 
kronor organisationsbidrag, 1,5 miljoner kronor 
etableringsbidrag och 14 miljoner kronor 
verksamhetsbidrag.  

Under 2009 fördelades 15 miljoner kronor i 
stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer, 
vilka inte kan få stöd enligt förordningen om 
stöd för kvinnors organisering.  

Under 2009 fördelade Boverkets samlings-
lokaldelegation 28,9 miljoner kronor som 
investeringsbidrag ur anslaget 30:2 Bidrag till 
allmänna samlingslokaler. Totalt inkom 250 
ansökningar som tillsammans uppgick till cirka 
89 miljoner kronor. Sammanlagt 91 föreningar 
med projekt spridda över hela landet beviljades 
bidrag. Vid fördelningen gavs prioritet åt 
åtgärder för att förbättra tillgängligheten och för 
att genomföra olika standardhöjande 
upprustningar. Boverkets samlingslokal-
delegation fördelade vidare cirka 4,8 miljoner 
kronor i bidrag för utveckling av ungdoms-
verksamhet i allmänna samlingslokaler 2009. 

Ungdomsstyrelsen ska årligen lämna en 
sammanfattande redogörelse för användningen 
och, om möjligt, även effekterna av ett antal 
statsbidrag som myndigheten hanterar. I 
Ungdomsstyrelsens rapport Resultat och 
effekter av bidrag till ideella organisationer 
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:7) redogörs 
för statsbidragens användning. Ungdoms-
styrelsen har i sin sammanfattande analys av 
bidragsgivningen utgått från de sex principerna i 
regeringens politik för det civila samhället. Vad 
gäller statsbidraget för kvinnors organisering 
redovisas att antalet organisationer som beviljats 
organisationsbidrag har ökat under perioden 
2007–2010. Statsbidraget har resulterat i att 
organisationerna har fått utökade kontaktytor 
med medlemmar och medlemsföreningar genom 
t.ex. hemsidor och möten.  

Internationellt samarbete 
Under Sveriges ordförandeskap i Europeiska 
unionens råd hösten 2009 arrangerade 
organisationen Forum för frivilligt socialt arbete 
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konferensen NGOForum 2009 i Örebro på 
temat Cutting the Democratic Deficit through 
Civil Participation. 

16.4.1.3 Analys och slutsatser 

En politik för det civila samhället 
Genom riksdagens beslut om politiken för det 
civila samhället har förutsättningar skapats för en 
helhetssyn på det civila samhället och dess 
villkor. Det civila samhället lyfts därmed fram 
som en egen sektor, vid sidan av den offentliga 
sektorn, marknaden och det enskilda hushållet. 
Politiken för det civila samhället och dess mål 
bejakar också den stora mångfald av aktörer och 
verksamheter som inryms i denna sektor; allt 
från nätverk, tillfälliga sammanslutningar och 
frivilliga insatser till ideella föreningar, 
registrerade trossamfund, stiftelser, kooperativ 
m.fl. associationer. Regeringens beslut att inrätta 
ett system för uppföljning innebär att 
utvecklingen av det civila samhällets villkor i 
förhållande till målet kan följas och redovisas på 
ett tydligare sätt än vad som tidigare var fallet 
med folkrörelsepolitiken. 

Dialog mellan regeringen och det civila samhället 
Dialog mellan regeringen och det civila 
samhällets organisationer är en röd tråd i 
politiken för det civila samhället. Detta avspeglas 
bl.a. i att ett partsgemensamt forum har bildats 
för den kontinuerliga dialogen mellan regeringen 
och det civila samhällets organisationer. Detta 
sker genom de sakområdesinriktade dialog-
processerna på det sociala området, integrations-
området och kulturområdet samt genom ett 
pilotprojekt för utökat samråd som ett 
komplement till remissförfarandet. 

Ökad delaktighet 
Genomförandet av förslagen i propositionen En 
politik för det civila samhället (2009/10:55, bet. 
2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195) förbättrar 
förutsättningarna för att kunna öka delaktighet 
och jämlikhet hos det civila samhällets 
organisationer.  

Europarådets ministerkommitté har i en 
deklaration uttalat stöd för den kod om 
främjande av medborgerligt deltagande genom 
bl.a. dialog med det civila samhällets 
organisationer, som 2009 antogs av Europarådets 
samverkansorgan för det civila samhällets 

organisationer. Koden utgör ett stöd för de 
pågående dialogprocesserna. 

Ett partsgemensamt forum har inrättats i syfte 
att öka det civila samhällets inflytande. 
Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag att fördela 
medel för verksamhet med engagemangsguider 
för att kunna öka deltagandet i det civila 
samhället bland människor som inte själva söker 
sig till organisationslivet. Vidare har 
Ungdomsstyrelsen fått i uppdrag att fördela 
bidrag till organisationer som vill arbeta mot 
diskriminering och för jämställdhet i den egna 
verksamheten. Ungdomsstyrelsen har också i 
uppdrag att stödja mentorskapsprojekt som 
syftar till att bidra till nyanlända invandrares 
etablering på arbetsmarknaden eller i eget 
företagande.  

Överenskommelser med idéburna organisationer 
De överenskommelser som slutits mellan 
regeringen, idéburna organisationer och SKL 
behöver även fortsättningsvis följas upp och 
utvecklas av parterna i syfte att kontinuerligt 
identifiera och undanröja hinder. Idéburna 
organisationer ska kunna bidra till en ökad 
mångfald i utbudet av välfärdstjänster, utan att 
för den skull behöva åsidosätta eller tona ned sin 
roll som röstbärare för sina medlemmar. Under 
2010 inleds en dialog inom kulturområdet på 
olika orter i Sverige, där representanter för 
regeringen, Statens kulturråd, det civila samhället 
samt kommuner och landsting deltar. 

Statligt stöd till det civila samhällets organisationer 
Politiken för det civila samhället skapar 
förutsättningar för en bättre översikt över 
bidragssystemen för statligt stöd till det civila 
samhällets organisationer samt för stabila 
organisationsbidrag med enhetliga villkor. En 
pågående omarbetning av statsbidraget till 
ungdomsorganisationerna tar sin utgångspunkt i 
dessa riktlinjer. Fördelningen och hanteringen av 
stödet till riksdagspartiernas kvinno-
organisationer har fått en stabil grund i form av 
lagstiftning. I mars 2010 överlämnade regeringen 
en proposition till riksdagen med förslag till lag 
om statligt stöd till riksdagspartiernas 
kvinnoorganisationer (prop. 2009/10:158, bet. 
2009/10:KrU13, rskr. 2009/10:286). Riksdagen 
fattade beslut om propositionen i maj 2010. Den 
nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2010 och 
tillämpas för första gången i fråga om stöd för 
2011. Enligt den nya lagen ska en 
kvinnoorganisation för varje politiskt parti som 
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är representerat i riksdagen kunna få stöd. Stöd 
ska kunna lämnas som grundstöd och som 
mandatbaserat stöd. Partibidragsnämnden ska 
hantera ärenden om stöd. 

Forskning och statistik 
Det tioåriga forskningsprogram om det civila 
samhället som Vetenskapsrådet har fått i 
uppdrag att hantera tillsammans med Statistiska 
centralbyråns (SCB) uppdrag att utarbeta och 
redovisa en förbättrad statistik om det civila 
samhället ger mycket goda förutsättningar för 
att kunskapen om denna sektor ska öka. 
Vetenskapsrådets första utlysning under våren 
2010 av stöd till grundforskning om det civila 
samhället resulterade i att ett stort antal 
ansökningar inkom. Därmed kommer nya 
forskningsprojekt att kunna inledas runt 
årsskiftet 2010/2011. 

16.4.2 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några synpunkter i 
revisionsrapporter m.m. avseende verksamhe-
terna inom folkrörelsepolitikens områden 2009.  

16.4.3 Politikens inriktning 

Utveckling och uppföljning av politiken för det 
civila samhället 
Ett systematiskt arbete kommer att bedrivas i 
syfte att uppnå målet för politiken för det civila 
samhället. Arbetet går ut på att tydliggöra och 
lyfta fram generella frågor om det civila 
samhället utifrån de många verksamhetsområden 
där det civila samhällets organisationer verkar. 
Det handlar också om att följa upp och utveckla 
villkoren för det civila samhället och dess 
organisationer vad avser dialog och samråd, 
möjligheter att utföra samhällstjänster och 
samtidigt agera som röstbärare för sina 
medlemmar, möjligheter till stöd genom tydliga 
och stabila bidragssystem samt goda möjligheter 
till självfinansiering. En arbetsgrupp har tillsatts i 
Regeringskansliet med uppdrag att följa upp hur 
det civila samhällets villkor utvecklas i 
förhållande till målet. Uppföljningen kommer 
att genomföras utifrån de sex principer som 
formulerats som grundläggande i överens-
kommelserna mellan regeringen, idéburna 
organisationer och SKL. 

Andra viktiga utgångspunkter är att eventuella 
förändringar måste utformas i dialog med de 
berörda inom föreningslivet och det civila 
samhället. 

Dialog mellan regeringen och det civila samhället 
Regeringen har för avsikt att fortsätta att ut-
veckla dialogen och samverkan med det civila 
samhällets organisationer. Det partsgemen-
samma forum som har tillsatts kommer att 
utgöra navet för den kontinuerliga dialogen om 
generella frågor om det civila samhället och dess 
villkor. I detta sammanhang avser regeringen 
bl.a. att ta upp frågor om utformningen av 
systemet för politikens uppföljning, samt 
genomförandet av denna uppföljning. Syftet är 
att uppföljningen ska kunna utformas och 
genomföras i dialog med de organisationer vars 
villkor politiken har som mål att förbättra. 

Överenskommelser med idéburna organisationer 
Regeringen kommer för sin del att verka för att 
dialogerna mellan regeringen, idéburna organi-
sationer och SKL fortsätter att följas upp och 
utvecklas av parterna. Det faktum att 
dialogprocesserna inom det sociala området och 
på integrationsområdet har kunnat genomföras 
och leda fram till överenskommelser visar på en 
gemensam vilja till samverkan kring frågor om 
välfärdens utveckling utifrån varje parts specifika 
roll och kunskap. Idéburna organisationer ska 
kunna bidra till en ökad mångfald i utbudet av 
välfärdstjänster, utan att för den skull behöva 
åsidosätta sin roll som röstbärare för sina 
medlemmar. Denna uppslutning och vilja till 
samverkan är mycket värdefull. Regeringen 
kommer därför under hösten 2010 att bjuda in 
det civila samhällets organisationer till ännu en 
dialog. Denna dialog kommer att handla om 
vilken roll organisationerna kan spela för att 
ytterligare bidra till att stärka respekten för samt 
kunskapen och medvetenheten om de mänskliga 
rättigheterna. Dialogen kommer att behandla 
hur formerna för samverkan i detta arbete kan 
ske mellan stat, kommun och det civila samhället 
samt näringslivet. Vidare fortsätter den dialog på 
kulturområdet som inletts under 2010 mellan 
regeringen, organisationer inom det civila 
samhället, Statens kulturråd och kommuner och 
landsting. 

De överenskommelser som slutits mellan 
regeringen, idéburna organisationer och SKL 
behöver även fortsättningsvis följas upp och 
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utvecklas av parterna i syfte att kontinuerligt 
identifiera och undanröja hinder.  

Utökat samråd i regeringens beredningsprocesser 
Ett utökat samråd med det civila samhällets 
organisationer genomförs av Integrations- och 
jämställdhetsdepartementet under 2010 som ett 
komplement till remissförfarandet. Projekten 
kommer att utvärderas under 2011. Mot 
bakgrund av slutsatserna i denna utvärdering 
kommer regeringen att överväga om denna typ 
av utökat samråd kan användas i beredningen av 
regeringens förslag.  

Ökad delaktighet 
Regeringen kommer under 2011 att fortsätta att 
verka för att möjligheter till engagemang i det 
civila samhället aktivt ska erbjudas dem som 
själva inte har sökt sig till sådan verksamhet. Det 
är angeläget att människor som har begränsade 
nätverk eller som befinner sig i utanförskap er-
bjuds möjligheter till kontakter och verksamhet 
som kan öka deras delaktighet i samhällslivet. 
Regeringen har därför för avsikt att under 2011 
fortsätta satsningen på stöd till organisationer 
som arbetar med engagemangsguider eller andra 
liknande metoder av uppsökande karaktär. 
Avsikten är också att under 2011 fortsätta stödja 
organisationernas verksamheter med mentorer 
för nyanlända invandrare.  

Statligt stöd till det civila samhällets organisationer 
Ett kontinuerligt arbete kommer att bedrivas för 
att skapa översikt över bidragssystemen för stat-
ligt stöd till det civila samhällets organisationer. 
Bidragssystemen kommer successivt att ses över 
för att villkoren för organisationsbidrag på olika 
verksamhetsområden på sikt ska kunna bli mer 
enhetliga och för att bidragssystemens stabilitet 
ska öka, främst genom att fler bidrag regleras i 
förordningar. Den andel av det totala statliga 
stödet till organisationslivet som utgörs av orga-
nisationsbidrag och andra mer generella 
stödformer bör inte sjunka i förhållande till mer 
styrda och kortsiktiga bidrag. 

Stödet till allmänna samlingslokaler är fortsatt 
viktigt för att bidra till en demokratisk 
infrastruktur i form av samlingslokaler som är 
tillgängliga för föreningslivet i alla delar av 
landet. Inför framtiden är det angeläget att 
överväga vilka åtgärder som kan genomföras för 
att samlingslokalerna ska kunna utvecklas och 
moderniseras genom tekniska lösningar som 
möjliggör att möten och aktiviteter kan omfatta 

medverkande på flera olika platser. Det är också 
viktigt att överväga hur flera samlingslokaler kan 
skapas i det s.k. miljonprogrammets 
bostadsområden, där alltför få sådana lokaler 
finns i dagsläget. 

Forskning och statistik 
Det tioåriga forskningsprogram om det civila 
samhället som nu är beslutat är en angelägen och 
långsiktig satsning med syfte att utveckla, för-
djupa och sprida kunskapen om det civila sam-
hällets roll, sammansättning, verksamhet och ut-
veckling. I denna kunskapssatsning ingår även 
åtgärder för att förbättra samt regelbundet samla 
in och redovisa statistik om det civila samhället 
och dess organisationer. Vetenskapsrådet och 
Statistiska centralbyrån kommer även fortsätt-
ningsvis att få uppdrag om att stödja forskning 
och utarbeta statistik om det civila samhället. 

Internationella frågor 
I november 2009 fattade Europeiska unionens 
råd beslut om att 2011 ska vara Europeiska året 
för frivilligarbete för främjande av aktivt med-
borgarskap. Ungdomsstyrelsen har fått i upp-
drag att under 2010 förbereda temaårets 
genomförande i Sverige under 2011. 

16.5 Idrottsfrågor 

16.5.1 Mål 

Riksdagen har i maj 2009 antagit mål för statens 
stöd till idrott (prop. 2008/09:126, bet. 
2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243). Mål och 
syften med bidraget är att ge möjligheter för 
flickor och pojkar, kvinnor och män att 
motionera och idrotta för att främja en god 
folkhälsa, att stödja en fri och självständig 
idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, 
kvinnor och män positiva upplevelser av idrott 
som underhållning.  

Statsbidraget för barn och ungdomar ska 
lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett 
barnrättsperspektiv och stöd kan även lämnas till 
verksamhet som stärker idrottsutövares 
internationella konkurrenskraft. 
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16.5.2 Resultatredovisning 

16.5.2.1 Resultat 

Den fria och självständiga idrottsrörelsen är en 
viktig del av vårt samhälle. Antalet medlemmar i 
åldern 7–70 år inom idrottsrörelsen är cirka 3,3 
miljoner varav flickor och kvinnor utgör 44 
procent och pojkar och män 56 procent. Cirka 
2,3 miljoner människor av dessa är aktiva 
medlemmar. Antalet elitidrottare uppskattas till 
cirka 7 000 personer. 

Enligt en nyligen publicerad Eurobarometer 
är såväl vuxnas idrottande som ideella arbete 
inom idrottsrörelsen i Sverige på en mycket hög 
nivå jämfört med genomsnittet inom EU. 

Under 2010 uppgår det samlade statliga stödet 
till idrotten till 1 705 miljoner kronor, varav 
1 205 miljoner kronor fördelas över stats-
budgeten och 500 miljoner kronor utgör bidrag 
från AB Svenska Spel. 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Bidraget till idrottsrörelsens barn- och ung-
domsverksamhet uppgick 2009 till 663 miljoner 
kronor vilket var en minskning med 9 miljoner 
kronor jämfört med 2008. Antalet deltagartill-
fällen uppgick 2008 till cirka 57 miljoner förde-
lade på 40 procent flickor och 60 procent pojkar.  

Den särskilda satsningen på svensk idrott, 
Idrottslyftet, uppgår till 500 miljoner kronor 
som utbetalas årligen under mandatperioden. 
Satsningens främsta syfte är att öppna dörrarna 
till idrotten för fler barn och ungdomar samt att 
utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta 
högre upp i åldern. Allt arbete ska utgå från ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Priori-
terade områden är att utveckla förbund och 
föreningar, öka tillgängligheten till anläggningar 
och idrottsmiljöer, rekrytera och utveckla ledare 
samt att samverka med skolorna. 

Under det andra verksamhetsåret har 280 
miljoner kronor betalats ut som föreningsstöd, 
90 miljoner kronor till speciella insatser och 122 
miljoner kronor till förbundsutvecklingsstöd 
främst i form av utbildning och insatser för att 
utveckla den interna demokratin. Resterande 8 
miljoner kronor har avsatts för rådgivning, 
utvärdering m.m.  

Samtliga specialidrottsförbund och distrikt 
har deltagit i Idrottslyftet. Drygt 9 400 före-

ningar har genomfört nära 14 000 satsningar 
varav deltagandet av flickor uppgått till 45 
procent och för pojkar 55 procent. Nära 2 700 
föreningar har kunnat utbilda idrottsledare i 
samarbete med SISU Idrottsutbildarna.  

Gemensam administration och centrala 
idrottsorganisationer 

Det statliga stödet över anslaget till idrottens 
gemensamma administration, centrala idrotts-
organisationer m.m. uppgick 2009 till 323 
miljoner kronor. Utöver dessa medel tillfördes 
Sveriges Riksidrottsförbund 2009 60 miljoner 
kronor som ett särskilt bidrag från AB Svenska 
Spel. 

Distriktsförbunden företräder på regional nivå 
den samlade idrotten gentemot landsting, 
kommuner, myndigheter och andra organisa-
tioner. Stödet till distriktsförbunden och 
Gotland/Nordkalottstödet uppgick 2009 till 
27,7 miljoner kronor vilket är samma belopp 
som för 2008. 

En samlad elitsatsning  

Regeringen beslutade i januari 2009 att Riks-
idrottsförbundet (RF) av idrottens andel av 
överskottet från AB Svenska Spels verksamhet 
under 2007 får disponera högst 134 miljoner 
kronor till en flerårig samlad förbunds-
övergripande och behovsprövad elitsatsning 
inom svensk idrott med syfte att stärka 
idrottsutövares internationella konkurrenskraft. 

Regeringen beslutade vidare i oktober 2009 att 
RF av idrottens andel av överskottet från AB 
Svenska Spels verksamhet under 2008 får 
disponera högst 78 miljoner kronor till en 
fortsatt flerårig samlad förbundsövergripande 
och behovsprövad elitsatsning inom svensk 
idrott. 

Idrottens forskning 

Bidraget till idrottsforskning ges främst till 
Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- 
och idrottshögskolan som har till uppgift att 
initiera, samordna, stödja och informera om 
forskning inom idrottens område. Budgeten för 
2009 var 20,9 miljoner kronor, varav 13 miljoner 
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kronor från anslaget 13:1 Stöd till idrotten. Till 
största delen har resurserna använts för att stödja 
idrottsrelaterad forskning och tjänster. Stöd har 
betalats ut till 96 projekt och åtta nya tjänster 
under 2009. Riksidrottsförbundet bedriver även 
egen utvecklingsverksamhet och har under 2009 
publicerat fem rapporter.  

Specialidrott inom gymnasieskolan 

Det statliga stödet 2009 till specialidrott inom 
gymnasieskolan uppgick till 39 miljoner kronor. 
Under 2009 bedrevs verksamhet vid 58 
riksidrottsgymnasier för 37 specialidrotts-
förbund. Antalet elevplatser uppgår till 1 297 
stycken. Statens stöd har gjort det möjligt för 
elitidrottande flickor och pojkar att kombinera 
idrottslig utveckling med studier vid riks-
rekryterande idrottsgymnasier. Eleverna erbjuds 
kvantitativt och kvalitativt bra träning i en 
positiv och stimulerande idrottsmiljö inför en 
framtida elitkarriär. 

Anläggningsstöd 

Riksidrottsförbundet (RF) betalar ut ca 20 
miljoner kronor per år i anläggningsbidrag. 
Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna 
till RF. Under 2009 har 175 föreningar fått 
bidrag för investeringar i sina idrotts-
anläggningar. Bidrag kan beviljas för uppförande, 
om- och tillbyggnad av anläggning för idrotts- 
och friluftsliv (även s.k. näridrottsplats). Bidrag 
prioriteras för bl.a. investeringar som främjar 
föreningens möjlighet till utveckling av barns 
och ungdomars verksamhet, jämställdhets-
skapande åtgärder, tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning, miljöförbättringar 
och energieffektivitet samt idrott i närmiljön. 

Nationella insatser mot dopning 

Dopning inom idrotten ska aktivt motverkas. 
Statsbidraget för detta ändamål uppgick 2009 till 
23 miljoner kronor. Antalet provtagningar under 
2009 uppgick till 3 557 tester inklusive blodprov 
och epo-analyser. Dessutom togs 310 prover på 
uppdrag av internationella organisationer. 
Kontrollerna utfördes av 160 särskilt utbildade 
kontrollanter. Totalt ledde ca 30 prover till 

anmälan och bestraffning varav fyra stycken 
avsåg elitidrottare.  

Regeringen har gett en särskild utredare i 
uppdrag att lämna förslag till utformning av den 
framtida nationella antidopningsverksamheten 
och undersöka möjligheterna att bilda en 
fristående nationell antidopningsorganisation, 
som staten och idrottens centrala organisation 
ska ha ett delat ansvar för (dir. 2009:116). 
Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 
29 oktober 2010. 

Internationellt samarbete 

Internationella insatser mot dopning  
Unescos globala konvention mot dopning inom 
idrotten trädde i kraft den 1 februari 2007. 
Konventionen utgör ett viktigt steg i det 
utökade internationella arbetet mot dopning 
inom idrotten. Sverige har anslutit sig till 
konventionen och bidrar till finansieringen av 
verksamheten inom världsantidopningsbyrån 
(WADA). WADA har under många år 
framgångsrikt utvecklat arbetet mot dopning. 
Arne Ljungqvist, representerande Internationella 
Olympiska Kommittén, har under 2009 varit 
vice ordförande i WADA. Kulturministern var 
under perioden 1 januari 2009–30 juni 2010 
styrelseledamot i WADA och ett styrelsemöte 
2009 var förlagt till Stockholm i samband med 
firandet av WADA:s tioårsjubileum.  

De europeiska regeringarnas samordning i 
WADA-frågor hanteras inom en ad hoc-
kommitté under Europarådet. Inom 
Europarådets antidopningskonvention bedrivs 
även ett omfattande övervakningsarbete av 
staternas efterlevnad av sina åtaganden i 
konventionen. 

Europarådet  
Sverige är anslutet till Europarådets vidgade 
partiella avtal om idrott, EPAS. Frågor om bl.a. 
idrottens etik och självständighet har behandlats 
som en del av förberedelserna inför 
Europarådets informella idrottsministermöte i 
Baku hösten 2010. 

Europeiska unionen 
Sverige anordnade ett sportdirektörsmöte i Solna 
under ordförandeskapet i EU. Mötet hölls i nära 
samarbete med den svenska idrottsrörelsen och 
det huvudsakliga temat var idrottens särart i 
förhållande till EU-rätten. I och med 
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Lissabonfördragets ikraftträdande fick EU 
behörighet i idrottsfrågor. Enligt fördraget ska 
unionen bidra till att främja europeiska 
idrottsfrågor och då beakta idrottens specifika 
karaktär, dess strukturer som bygger på frivilliga 
insatser samt dess sociala och pedagogiska 
funktion. 

Idrottens studieförbund 

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver 
studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet 
och utbildar ledare för idrottens behov. SISU är 
huvudman för idrottsfolkhögskolan Bosön. 
SISU Idrottsutbildarna fick 2009 145,6 miljoner 
kronor från anslaget 25:13 Statligt stöd till 
vuxenutbildningen vilket var 3,2 miljoner kronor 
mer än 2007.  

16.5.2.2 Analys och slutsatser 

Regeringen anser att de medel som ställts till 
idrottens förfogande från AB Svenska Spel 
tillsammans med statsanslaget har gett 
idrottsrörelsen goda möjligheter att utvecklas 
och även nå nya grupper av flickor och pojkar. 
Genom de ökade resurser som tillförts 
idrottsrörelsen under flera år har stödet kunnat 
ökas såväl för idrottens centrala organisationer 
som för den lokala föreningsverksamheten för 
barn och ungdomar. Idrottsrörelsen har getts 
stor frihet att under eget ansvar disponera 
statens stöd. 

Sveriges engagemang i arbetet mot dopning 
inom idrotten är betydande. Riksidrotts-
förbundets utvecklingsarbete på nationell nivå 
bedöms vara framgångsrikt. Förbundets aktiva 
deltagande i samarbete med regeringen i det 
internationella arbetet mot dopning bedöms 
främja elitidrottares möjligheter att tävla i en 
dopningsfri idrott. 

Den behörighet som Lissabonfördraget ger 
EU på det idrottspolitiska planet bedöms inte 
komma att påverka den svenska icke 
interventionistiska idrottspolitiken i någon 
större omfattning. Den framgångsrika svenska 
modellen med en fri och självständig 
idrottsrörelse kommer därmed att bestå. 

16.6 Friluftspolitik 

16.6.1 Resultatredovisning 

16.6.1.1 Resultat 

Naturvårdsverket har ansvar för friluftslivs-
frågor. Naturvårdsverket ska enligt sin 
instruktion (2009:1476) verka för att 
förutsättningarna för friluftslivet bevaras och 
utvecklas.  

Naturvårdsverket finansierar dessutom 
forskningsprogrammet – Friluftsliv i förändring 
– med en budget på totalt 34,2 miljoner kronor 
under 2006–2012.  

I juli 2010 överlämnade regeringen 
propositionen Framtidens friluftsliv (prop. 
2009/10:238) till riksdagen. I propositionen 
föreslår regeringen att den framtida hanteringen 
av ansvaret för fördelning och utbetalning av 
statsbidrag till friluftsorganisationer ska ligga 
hos paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv. 
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2011. 

Fram till och med den 30 juni 2009 har ett råd 
för friluftsliv, Friluftsrådet funnits inom 
Naturvårdsverket. Rådets uppgift har varit att 
skapa bevara och utveckla förutsättningar för 
friluftslivet samt att göra friluftslivets samhälls-
nytta tydlig. Rådet har bistått och samverkat 
med myndigheter, forskare och organisationer 
som har anknytning till friluftslivet. Sedan 2004 
har Friluftsrådet fördelat statsbidrag till olika 
friluftsorganisationer.  

I betänkandet Myndighet för miljön – en 
granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62) 
föreslogs bl.a. att ett antal råd vid 
Naturvårdsverket, där ibland Friluftsrådet, skulle 
tas bort ur Naturvårdsverkets instruktion. 
Därmed upphörde förordnandet av ledamöter 
inom Friluftsrådet per den 1 juli 2009. Sedan den 
1 juli 2009 hanteras fördelningen och 
utbetalningen av statsbidrag till frilufts-
organisationer tills vidare av Naturvårdsverket i 
avvaktan på regeringsbeslut om eventuellt ändrat 
ansvar. 

Statsbidrag lämnas antingen som 
organisationsbidrag eller verksamhetsbidrag 
(dvs. stöd till enskilda projekt). År 2009 
fördelade Friluftsrådet 24,9 miljoner kronor i 
bidrag till friluftsorganisationer, varav 16,4 
miljoner kronor avsåg organisationsbidrag, 
fördelat på elva organisationer, och 8,6 miljoner 
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kronor avsåg verksamhetsbidrag, fördelat på 
fjorton projekt. 

Under 2009 har organisationsbidrag och 
verksamhetsbidrag lämnats till Frilufts-
främjandet, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårds-
förbund, Riksförbundet Hälsofrämjandet, 
Svenskt Friluftsliv, Svenska Livräddnings-
sällskapet, Sveriges Ornitologiska Förening samt 
Svenska Folksportförbundet. Endast organisa-
tionsbidrag har lämnats till Cykelfrämjandet, 
Svenska Botaniska Föreningen, Svenska Frisk-
sportförbundet, och Naturskoleföreningen. 
Endast verksamhetsbidrag har lämnats till 
Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Scout-
rådet, Svenska Turistföreningen, Fältbiologerna, 
Riksförbundet 4H, Svenska Gång- och 
Vandrarförbundet, och Svenska Kanotförbundet 

Organisationsbidragen ger nödvändig grund 
för friluftsorganisationerna att kunna erbjuda 
sina medlemmar service och stöd.  

Cirka 30 procent av bidragen fördelades som 
verksamhetsbidrag vilka är förenade med 
resultatkrav. Under 2009, i likhet med tidigare 
år, prioriterades integration, samt barn och ung-
domar för bidragen. Bland annat har inom 
projektet ”Skogen som klassrum” nära 1 000 
pedagoger på 56 skolor i 16 kommuner fått 
fortbildning i utomhuspedagogik och värdet av 
att använda skogen som klassrum. Genom 
pedagogerna finns möjlighet att ta ut minst 
20 000 barn i skogen och därmed bl.a. ge 
kunskap som leder till att fler barn vistas i 
naturen både på fritid och skoltid. Vidare har 
cirka 21 000 skolbarn deltagit i projektet 
Klassdraget med fokus på fiske, natur och 
friluftsliv. Inom Scoutrörelsens Program för 
friluftsliv och integration har arbetet fortsatt 
med att nå ut med scouting och friluftsliv till nya 
grupper.  

Våren 2010 anordnade Naturvårdsverket till-
sammans med Miljödepartementet konferensen 
Folk och natur, en tankesmedja om framtidens 
friluftsliv. 

16.6.1.2 Analys och slutsatser 

Friluftorganisationerna är viktiga för att skapa 
intresse och möjlighet för såväl barn och 
ungdomar som vuxna att utöva frilufts-
aktiviteter. De bedriver en verksamhet som bl.a. 
främjar folkhälsan och möjliggör för olika 
grupper av människor att få del av motion och 

naturupplevelser. Andra viktiga uppgifter är att 
skapa mötesplatser i naturen för människor med 
olika etnisk bakgrund och med olika 
förutsättningar att vistas ute i naturen samt att 
utveckla utomhuspedagogikens betydelse i 
skolan.  

Det är av stor betydelse att det finns 
tillräckligt med attraktiva och upplevelserika 
naturmiljöer i tätorternas närhet. Läns-
styrelsernas program för skydd av tätortsnära 
natur bidrar till detta. 

Sammanfattningsvis konstaterar regeringen, 
att de sätt som bidragen används under 2009 
uppfyller bidragens syften och i många fall har 
inneburit att föreningarna lyckats överträffa sina 
uppsatta mål. 

Se även utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård. 

16.6.2 Politikens inriktning 

En rik tillgång på natur, individens intresse och 
ideella organisationers engagemang och 
allemansrätten är grunden för människors 
möjligheter att bedriva friluftsliv. Sveriges 
skogar, fjäll, sjöar och skärgårdar är bara några av 
de unika miljöer som ger stora möjligheter för 
ett aktivt friluftsliv. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, 
social gemenskap och ökad kunskap om natur 
och miljö. Friluftslivspolitiken ska stödja 
människors möjligheter att vistas i naturen och 
utöva friluftsliv.  

Friluftsliv innebär vistelse utomhus i natur- 
och kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling. Friluftsliv 
är naturvårdens sociala dimension. Det blir en av 
naturvårdsarbetets grundpelare genom att skapa 
kunskap, förståelse och engagemang för värdet 
av en god miljö, vilket är ett av målen för 
naturvården. 

Friluftsliv kan utövas på egen hand eller i 
organiserad form, grundläggande är att 
mångfalden ger utrymme för ett personligt val. 
Skolor och förskolor har stor betydelse för att 
öka intresset för och kunskapen kring friluftsliv. 
Inte minst har ur- och skurpedagogiken hos flera 
förskolor bidragit till att öka intresset för att vara 
ute i naturen bland många barn. 

Allemansrätten är av avgörande betydelse för 
ett fritt friluftsliv och turism. Allemansrätt, 
strandskydd, natur- och kulturlandskapets värde 
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och tillgänglighet har nyligen belysts i 
regeringens proposition Framtidens friluftsliv 
(prop. 2009/10:238). 

Friluftslivet är brett och spänner över flera 
politikområden, där naturvårdspolitik, regional 
tillväxtpolitik, jordbrukspolitik, politiken för 
landsbygdens utveckling samt utbildnings- och 
forskningspolitik är några exempel. Friluftslivets 
folkhälsoaspekter och den förebyggande 
hälsovården är liksom kulturlivet och 
samhällsplaneringen centrala. 

Regeringen anser att en politik som ger goda 
förutsättningar för ett rikt friluftsliv gynnar 
samhället på många sätt. Det är angeläget att 
tydliggöra friluftslivet som samhällsintresse och 
relatera det till andra samhällsnyttor vid sidan av 
naturvården, såsom folkhälsa, pedagogik, 
regional tillväxt och landsbygdsutveckling.  

Det är emellertid inte staten som skapar 
friluftslivet. De ideella organisationerna och det 
personliga engagemanget bidrar starkt till att 
upprätthålla och utveckla intresset för och 
utövandet av friluftsaktiviteter. Frilufts-
organisationernas verksamhet är mycket viktig 
för samhället. Staten har ett ansvar att skapa 
förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv 
och att försäkra tillgång och förbättra 
tillgänglighet till naturen. Det är genom att 
människorna, individerna, utövar friluftsliv som 
intresset för friluftsliv upprätthålls och 
utvecklas. Därför är det också en angelägenhet 
för staten att stödja organisationer och enskilda i 
friluftsarbetet.  

Regeringen har i propositionen Framtidens 
friluftsliv (prop. 2009/10:238) föreslagit att 
friluftsorganisationerna ska få fördela 
statsbidragen till friluftsliv. I samband med 
denna omstrukturering betonar regeringen 
vikten av att friluftsorganisationerna fortsätter 
att verka i nya och gamla former och att det även 
framöver finns en mångfald av frilufts-
verksamheter som är lättillgängliga för alla 
grupper i samhället. 

Regeringen avser även att fortsätta föra en 
dialog med friluftslivets aktörer, bl.a. 
representanter för myndigheter, organisationer, 
markägare och företagare, för att fånga upp 
synpunkter och konkreta förslag från de som 
jobbar nära frågorna. 

16.7 Budgetförslag 

16.7.1 13:1 Stöd till idrotten 

Tabell 16.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 445 319  
Anslags- 
sparande 325

2010 Anslag 1 204 851 1 
Utgifts- 
prognos 1 204 851

2011 Förslag 1 704 851   

2012 Beräknat 1 704 851   

2013 Beräknat 1 704 851   

2014 Beräknat 1 704 851   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för stöd till idrotten. Anslaget 
finansierar bl.a. idrottens barn- och ungdoms-
verksamhet, den särskilda satsningen Idrotts-
lyftet, idrottens gemensamma verksamhet, 
antidopning samt olympisk och paralympisk 
verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Tabell 16.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
13:1 Stöd till idrotten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 204 851 1 204 851 1 204 851 1 204 851

Förändring till följd av:  

Beslut 500 000 500 000 500 000 500 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 704 851 1 704 851 1 704 851 1 704 851

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
För den fortsatta satsningen Idrottslyftet avsätts 
500 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2011 inom 
ramen för anslag 13:1 Stöd till idrotten. Medel för 
satsningen kommer därför inte längre att 
utbetalas från AB Svenska Spel.  

Regeringen föreslår att 1 704 851 000 kronor 
anvisas under anslaget 13:1 Stöd till idrotten för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 1 704 851 000 kronor, 1 704 851 000 kronor 
respektive 1 704 851 000 kronor. 
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16.7.2 13:2 Bidrag till allmänna 
samlingslokaler 

Tabell 16.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 34 652  
Anslags- 
sparande 41 550

2010 Anslag 32 164 1 
Utgifts- 
prognos 47 358

2011 Förslag 32 164   

2012 Beräknat 32 164   

2013 Beräknat 32 164   

2014 Beräknat 32 164   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används i enlighet med förordningen 
(1995:1593) om bidrag till allmänna samlings-
lokaler. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 13:2 Bidrag till 
allmänna samlingslokaler besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 32 000 000 
kronor under 2012–2014. 

 

 
Riksdagen har på vårtilläggsbudget för 2010 
bemyndigat regeringen att besluta om bidrag 
under 2010 som medför behov av framtida 
anslag på högst 30 000 000 kronor under 2011–
2014 (prop. 2009/10:99, utgiftsområde 17, bet. 
2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348). 

Anslaget används bl.a. för investeringsbidrag 
till fleråriga projekt. Regeringen bör därför 
bemyndigas att under 2011 besluta om bidrag 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 32 000 000 
kronor under 2012–2014. 

 
 
 

Tabell 16.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden   30 000 28 900 8 900 

Nya åtaganden  30 000 19 900   

Infriade åtaganden   -21 000 -20 000 -8 900 

Utestående åtaganden  30 000 28 900 8 900  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1  30 000 32 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 17  

181 

Regeringens överväganden 

Tabell 16.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 32 164 32 164 32 164 32 164

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 32 164 32 164 32 164 32 164

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 32 164 000 kronor för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 32 164 000 kronor, 
för 2013 till 32 164 000 kronor och för 2014 till 
32 164 000 kr. 

16.7.3 13:3 Bidrag för kvinnors 
organisering 

Tabell 16.7 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

2009 Utfall 27 506  
Anslags- 
sparande 131

2010 Anslag 28 163 1 
Utgifts- 
prognos 27 534

2011 Förslag 28 163   

2012 Beräknat 28 163   

2013 Beräknat 28 163   

2014 Beräknat 28 163   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används i enlighet med förordningen 
(2005:1089) om statsbidrag för kvinnors 
organisering. 

Regeringens överväganden 

Tabell 16.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
13:3 Bidrag för kvinnors organisering 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 28 163 28 163 28 163 28 163

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 28 163 28 163 28 163 28 163

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Regeringen föreslår att 28 163 000 kronor anvi-
sas under anslaget för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget till 28 163 000 kronor, för 2013 till 
28 163 000 kronor och för 2014 till 28 163 000 
kr. 

16.7.4 13:4 Stöd till friluftsorganisationer 

Tabell 16.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 24 941  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 24 785 1 
Utgifts- 
prognos 24 785

2011 Förslag 27 785   

2012 Beräknat 27 785   

2013 Beräknat 27 785   

2014 Beräknat 27 785   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för statsbidrag till 
friluftsorganisationer. Ansökningar om bidrag 
prövas för närvarande enligt förordningen 
(2003:133) om statsbidrag till frilufts-
organisationer. Från och med 2011 kommer 
ansökningar om bidrag prövas enligt en ny 
förordning som ska utfärdas av regeringen. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har i juli 2010 överlämnat en 
proposition om framtidens friluftsliv, i vilken 
föreslås att uppgiften att fördela statsbidrag till 
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friluftsorganisationerna förs över till den ideella 
organisationen Svenskt Friluftsliv. Ändringarna 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.  

Friluftsliv är en angelägen fråga för regeringen 
och ett prioriterat politikområde. Staten har en 
viktig roll i att stötta och stimulera de ideella 
organisationernas verksamhet i syfte att öka 
människors friluftslivsaktiviteter. Friluftslivs-
politiken spänner över flera politikområden och 
är av stor betydelse för bl.a. folkhälsa, 
landsbygdsutveckling och regional tillväxt. I 
syfte att stärka friluftslivspolitiken föreslår 
regeringen att anslaget ökas med 3 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2011. Finansiering sker 
genom att motsvarande belopp överförs från 
anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur under 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Regeringen föreslår därmed att 27 785 000 
kronor anvisas under anslaget 13:4 Stöd till 
friluftsorganisationer under 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 27 785 000 kronor, för 
2013 beräknas anslaget till 27 785 000 kronor 
och för 2014 beräknas anslaget till 27 785 000 
kronor. Anslaget har för perioden 2011–2014 
beräknats enligt följande. 

 
Tabell 16.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
13:4 Stöd till friluftsorganisationer 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 24 785 24 785 24 785 24 785

Förändring till följd av:  

Beslut 3 000 3 000 3 000 3 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 27 785 27 785 27 785 27 785

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.7.5 13:5 Bidrag till riksdagspartiers 
kvinnoorganisationer 

Tabell 16.11 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 15 000  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 15 000 1 
Utgifts- 
prognos 15 000

2011 Förslag 15 000   

2012 Beräknat 15 000   

2013 Beräknat 15 000   

2014 Beräknat 15 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för bidrag till riksdags-
partiernas kvinnoorganisationer. i enlighet med 
lagen (2010:473) om statligt stöd till riksdags-
partiernas kvinnoorganisationer. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 13:5 Bidrag till 
riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
15 000 000 kronor under 2012. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen 
beslutade i maj 2010 om regeringens proposition 
Statligt stöd till riksdagspartiernas kvinno-
organisationer (prop. 2009/10:158, bet. 
2009/10:KrU13, rskr. 2009/10:286) med förslag 
till lag om stöd till riksdagspartiernas 
kvinnoorganisationer. Den nya lagen (2010:473) 
trädde i kraft den 1 juli 2010 och kommer att 
tillämpas för första gången i fråga om stöd för 
stödåret 2011. Från och med 2011 gäller därmed 
att en kvinnoorganisation för varje politiskt parti 
som är representerat i riksdagen ska kunna få 
stöd enligt lag. Partibidragsnämnden ska hantera 
ärenden om stöd enligt denna lag.  

Riksdagen har på vårtilläggsbudget för 2010 
bemyndigat regeringen att under 2010 besluta 
om bidrag som medför behov av framtida anslag 
på högst 15 000 000 kronor under 2011 (prop. 
2009/10:99, utgiftsområde 17, bet. 
2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).  
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För att Partibidragsnämndens administration 
av stödet ska kunna bedrivas effektivt bör stödet 
till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer 
handläggas samtidigt som stödet till de politiska 
partierna enligt lagen (1972:625) om statligt stöd 
till politiska partier. Detta innebär att åtaganden 
om stöd till riksdagspartiernas kvinno-
organisationer kommer att behöva beslutas som 
medför behov om framtida anslag. Regeringen 
bör därför bemyndigas att under 2011 ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 15 000 000 kronor under 2012. 

 
 
 

Tabell 16.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  15 000 15 000 15 000  

Nya åtaganden  15 000 15 000   

Infriade åtaganden  -15 000 -15 000 -15 000  

Utestående åtaganden  15 000 15 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1  15 000 15 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 16.13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 15 000 15 000 15 000 15 000

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 15 000 15 000 15 000 15 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 15 000 000 kronor för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 15 000 000 kronor, 
för 2013 till 15 000 000 kronor och för 2014 till 
15 000 000 kronor. 

16.7.6 13:6 Insatser för den ideella 
sektorn 

Tabell 16.14 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 0  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 23 238 1 
Utgifts- 
prognos 16 229

2011 Förslag 24 958   

2012 Beräknat 24 958   

2013 Beräknat 24 958   

2014 Beräknat 24 958   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

Anslaget används för kunskapsutveckling, 
uppföljning och vissa andra initiativ som syftar 
till att främja den ideella sektorn. Anslaget kan 
även användas för sådana administrativa kostn-
ader som är en förutsättning för genomförandet 
av insatser inom området. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 13:6 Insatser för den 
ideella sektorn besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 65 000 000 kronor 
under perioden 2012–2015. 

 

Anslaget används bl.a. för beslut om medel till 
fleråriga forskningsprojekt.  

Regeringen har på hösttilläggsbudget för 2010 
föreslagit att regeringen bemyndigas att under 
2010 för anslaget 13:6 Insatser för den ideella 
sektorn besluta om bidrag till forskning om det 
civila samhället som medför behov av framtida 
anslag på högst 65 000 000 kronor under 2011–
2014 (prop. 2010/11:2). 

Regeringen bör även bemyndigas att under 
2011 besluta om bidrag som medför behov av 
framtida anslag på högst 65 000 000 kronor 
under 2012–2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tabell 16.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2015 

Ingående åtaganden  0 65 000 57 000 41 000 

Nya åtaganden  65 000 8 000   

Infriade åtaganden   -16 000 -16 000 -41 000 

Utestående åtaganden  65 000 57 000 41 000  

Erhållet/föreslaget bemyndigande  65 000 65 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Tabell 16.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
13:6 Insatser för den ideella sektorn 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 23 238 23 238 23 238 23 238

Förändring till följd av:  

Beslut 1 720 1 720 1 720 1 720

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 24 958 24 958 24 958 24 958

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Riksdagen beslutade i mars 2010 om 
propositionen En politik för det civila samhället 
(prop. 2009/10:55, bet. 209/10:KrU7, rskr. 
2009/10:195). En viktig del av propositionen var 
det tioåriga forskningsprogrammet om det civila 
samhället, vilket beslutats under 2010. För att 
bidra till finansieringen av forsknings-
programmets genomförande avsätts ytterligare 
medel. Anslaget 13:6 Insatser för den ideella 
sektorn ökas med 820 000 kronor. Ökningen 
finansieras genom att anslaget 12:2 Bidrag till 
nationell och internationell ungdomsverksamhet 
minskas med motsvarande belopp.  

Regeringen kommer att följa upp 
överenskommelserna med den ideella sektorn 
dels på det sociala området, dels på integrations-
området. För att denna uppföljning ska kunna 
genomföras föreslås att anslaget 13:6 Insatser för 
den ideella sektorn ökas med 900 000 kronor 
under 2011. Från och med 2012 föreslås att 
anslaget ökas med 2 200 000 kronor för detta 
ändamål.  

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 24 958 000 kronor för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 24 958 000 kronor, 
för 2013 till 24 958 000 kronor och för 2014 till 
24 958 000 kronor. 
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17 Vuxenutbildning under utgiftsområde 
17 

17.1 Budgetförslag 

Verksamheten presenteras under utgiftsområde 
16 Utbildning och universitetsforskning, avsnitt 
6 Vuxenutbildning. 

17.1.1 14:1 Bidrag till folkbildningen 

Tabell 17.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
3 166 290 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
3 260 013 

 

1 
Utgifts- 
prognos 3 260 013

2011 Förslag 3 274 817     

2012 Beräknat 3 311 809 2  

2013 Beräknat 3 359 939 3  

2014 Beräknat 3 428 426 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 3 274 817 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 3 274 817 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 3 270 232 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för statsbidrag till folkbild-
ningen. Anslaget används vidare för Folkbild-
ningsrådets förvaltningskostnader och utgifter 
för Folkbildningsnätet. 

Anslaget används även för bidrag till Nordiska 
folkhögskolan i Genève. 

Regeringens överväganden 

Tabell 17.2 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
14:1 Bidrag till folkbildningen 
Tusental kronor  

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 3 260 013 3 260 013 3 260 013 3 260 013

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 14 804 51 796 99 926 173 220

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -4 807

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 274 817 3 311 809 3 359 939 3 428 426

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

Regeringen har i volym 8 avsnitt 6 Vuxen-
utbildning redogjort för resultatet av verksam-
heten och bedömer att verksamheten även fort-
sättningsvis ska bedrivas i samma omfattning. 

Folkbildningsrådet förvaltningskostnader 
uppgick 2009 till 31 136 000 kronor, varav 
4 971 000 kronor användes till Folkbildnings-
nätet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 3 274 817 000 kronor för budgetåret 2011. 
För 2012 beräknas anslaget till 3 311 809 000 
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kronor, för 2013 till 3 359 939 000 kronor och 
för 2014 till 3 428 426 000 kronor.  
 

17.1.2 14:2 Bidrag till tolkutbildning och 
teckenspråklärarutbildning 5 

Tabell 17.3 Anslagsutveckling 
Tusental kronor  

 
2009 

 
Utfall 

 
78 241 

 

   
Anslags- 
sparande 1 588

 
2010 

 
Anslag 

 
79 957 

 

1 
Utgifts- 
prognos 78 173

2011 Förslag 37 555    

2012 Beräknat 38 035 2 

2013 Beräknat 38 598 3 

2014 Beräknat 39 370 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 37 555 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 37 555 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 37 502 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet för anslaget är att finansiera utgifter 
för statsbidrag till folkhögskoleförlagd utbild-
ning av tolkar för döva, dövblinda och hörsel-
skadade och teckenspråklärarutbildning samt 
utgifter för administration, utvärdering och 
utveckling av denna verksamhet.  

 
 
                                                      
5 Anslaget benämndes tidigare Bidrag till vissa handikappåtgärder inom 

folkbildningen. 

Regeringens överväganden 

Tabell 17.4 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
14:2 Bidrag till tolkutbildning och 
teckenspråklärarutbildning 
Tusental kronor  

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 79 957 79 957 79 957 79 957

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 21 1 043 2 242 4 004

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -42 423 -42 965 -43 601 -44 536

Övrigt 3  -55

Förslag/ 
beräknat 
anslag  37 555 38 035 38 598 39 370

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

Regeringen har i volym 8 avsnitt 6 Vuxenutbild-
ning redogjort för resultatet av verksamheten 
och bedömer att verksamheten även fortsätt-
ningsvis ska bedrivas i samma omfattning. 

I 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2009/10:100, bet. 2009/10:FiU20, rskr. 
2009/10:387) föreslog regeringen att de ändamål 
och verksamheter som avser bidrag till vissa 
åtgärder för studerande med funktionshinder 
och som finansieras från anslaget 14:2 Bidrag till 
vissa handikappåtgärder inom folkbildningen 
flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och 
universitetsforskning. Regeringen föreslår därför 
att anslaget minskas med 42 423 000 kronor för 
2011 och att motsvarande belopp förs till 
utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning, anslaget 1:16 Bidrag till vissa 
handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. 
(Se även volym 8, avsnitt 9 Budgetförslag). Som 
en följd av att ändamål och verksamheter flyttas 
föreslår regeringen att förevarande anslag byter 
namn till 14:2 Bidrag till tolkutbildning och 
teckenspråklärarutbildning.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag 
om 37 555 000 kronor för budgetåret 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 38 035 000 kronor, 
för 2013 till 38 598 000 kronor och för 2014 till 
39 370 000 kronor.  
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17.1.3 14:3 Bidrag till 
kontakttolkutbildning 

Tabell 17.5 Anslagsutveckling 
Tusental kronor  

 
2009 

 
Utfall 

 
15 708 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
15 770 

 

1 
Utgifts- 
prognos 15 770

2011 Förslag 15 782     

2012 Beräknat 15 958 2  

2013 Beräknat 16 189 3  

2014 Beräknat 16 521 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 15 782 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 15 782 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 15 760 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Ändamålet för anslaget är att finansiera utgifter 
för statsbidrag till kontakttolkutbildning och 
administrativa utgifter för verksamheten. Vidare 
får medlen användas i begränsad omfattning för 
utvecklingsinsatser. 

Regeringens överväganden 

Tabell 17.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 15 770 15 770 15 770 15 770

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 12 188 419 774

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -23

Förslag/ 
beräknat 
anslag  15 782 15 958 16 189 16 521

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Regeringen har i volym 8 avsnitt 6 Vuxen-
utbildning redogjort för resultatet av verksam-
heten och bedömer att verksamheten även fort-
sättningsvis ska bedrivas i samma omfattning. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om 
15 782 000 kronor för budgetåret 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 15 958 000 kronor, för 
2013 till 16 189 000 kronor och för 2014 till 
16 521 000 kronor.  
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18 Tillsyn av spelmarknaden 

18.1 Omfattning 

Området omfattar frågor om tillsyn och regle-
ring av spelmarknaden. 

Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet 
på spel- och lotteriområdet. Myndighetens upp-
gifter innefattar bl.a. tillståndsgivning och typ-
godkännande samt tillsyn av spelmarknaden.  

18.2 Mål 

Målet för spelpolitiken är en sund och säker 
spelmarknad där sociala skyddsintressen och 
efterfrågan på spel tillgodoses under kontrol-
lerade former. Överskottet från spel bör värnas 
och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller 
allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, häst-
sporten och staten. 

Det ovanstående målet är beslutat av riks-
dagen (prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, 
rskr. 2002/03:212). Resultatredovisningen i det 
följande görs i förhållande till detta mål. 

18.3 Resultatredovisning 

18.3.1 Spelmarknadens utveckling 

Spelmarknaden 

Under 2009 beräknas den reglerade svenska spel-
marknaden ha omsatt drygt 40,9 miljarder 
kronor brutto. Detta är en ökning med 
2,7 procent jämfört med året innan. I tabell 18.1 

redovisas spelmarknadens bruttoomsättning 
uppdelat på olika spelanordnare. 

 
Tabell 18.1 Spelmarknadens bruttoomsättning 
Miljoner kronor 

 2006 2007 2008 2009 

Svenska Spel inkl. 
poker och kasino 

20 071 21 486 22 448 22 120 

ATG 11 278 11 869 11 972 12 687 

Folkrörelsernas spel 
och lotterier 

4 267 4 887 4 855 5 609 

Restaurangkasino 646 538 549 540 

Totalt 36 262 38 780 39 824 40 956 
Källa: Lotteriinspektionen. 

 
Under åren 2006 till 2009 har bruttoomsätt-
ningen ökat med 13 procent. I denna beräkning 
ingår bruttoomsättningen för samtliga spel-
former med undantag för AB Svenska Spels 
(Svenska Spel) Internetpoker och Casino 
Cosmopols verksamhet. För Internetpoker 
redovisas den s.k. pokerraken, dvs. den avgift 
bolaget tar ut av spelarna, och för Casino 
Cosmopol redovisas nettoomsättningen, dvs. 
omsättningen efter utbetalda vinster. En upp-
skattning av bruttoomsättningen är i sistnämnda 
fall svår att göra då olika spelformer inom 
kasinot har olika vinståterbetalningsprocent. 
Sammanfattningsvis är bruttoomsättningen på 
den reglerade svenska spelmarknaden således 
betydligt högre än vad som redovisats ovan. 

Omsättningen efter utbetalda vinster var 
sammanlagt drygt 16 miljarder kronor under 
2009. Detta motsvarar en utgift på drygt 2 000 
kronor per invånare i Sverige över 18 år. I 
genomsnitt använder svenska folket knappt tre 
procent av sin disponibla inkomst till spel, 
räknat på omsättningen före utbetalda vinster. 
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Om i stället omsättningen efter utbetalda vinster 
används blir andelen i genomsnitt drygt en 
procent av inkomsten. I tabell 18.2 redovisas 
olika spelanordnares marknadsandelar. 

 
Tabell 18.2 Marknadsandelar av bruttoomsättningen 
Procent av bruttoomsättningen 

 2006 2007 2008 2009 

Svenska Spel inkl. 
poker och kasino 

56 55 55 54 

ATG 31 31 29 31 

Folkrörelsernas spel 
och lotterier 

11 13 15 14 

Restaurangkasino 2 1 1 1 

Källa: Lotteriinspektionen. 

 
Svenska Spel har, jämfört med 2008, minskat 
bruttoomsättningen med 1,5 procent och 
bolagets marknadsandel uppgick 2009 till 
omkring 54 procent. Omsättningen, exklusive 
Casino Cosmopol, uppgick till 20 922 miljoner 
kronor. I detta belopp ingår den s.k. pokerraken 
om 305 miljoner kronor. Totalt sett är poker-
raken avsevärt mindre än föregående år. Netto-
omsättningen på Casino Cosmopol uppgick 
efter utbetalda vinster till 1 198 miljoner kronor. 

AB Trav och Galopps (ATG) bruttoomsätt-
ning ökade 2009 med 6 procent och uppgick till 
knappt 12 688 miljoner kronor, att jämföra med 
11 972 miljoner kronor föregående år. Detta 
motsvarar en marknadsandel om 31 procent. 
Spelformen V75 är fortfarande bolagets största 
produkt. Försäljningen via Internet ökar, medan 
det traditionella banspelandet minskar. När 
vinster och skatt betalats (under 2009 har ATG 
betalat 1 351 miljoner kronor i lotteriskatt) och 
driftskostnaden täckts går överskottet från 
bolagets verksamhet tillbaka till hästnäringen. 
Under 2009 tilldelades hästsporten 1 516 mil-
joner kronor. Vidare erhöll Hästnäringens 
nationella stiftelse 46 miljoner kronor.  

Folkrörelsernas spel och lotterier utgör 
14 procent av spelmarknaden. Det traditionella 
bingospelet fortsätter att minska sin omsättning, 
medan samtliga större rikslotterier har ökat sin 
omsättning de senaste åren. Den största 
ökningen står Postkodlotteriet för med 
2 miljarder kronor i bruttoomsättning 2009. 

De privata företag som bedriver restaurang-
kasinospel förefaller ha fortsatt att minska sin 
omsättning och har uppskattningsvis 1 procent 
av spelmarknaden. 

I tabell 18.3 redovisas de tolv spelformerna 
med störst omsättning 2009. 

Tabell 18.3 De omsättningsmässigt största spelformerna 
Brutto, miljoner kronor. 

 2005 2009 Förändring 

Vegas Värdeautomater 6 830 7 464 634 

V75 4 115 4 744 629 

Triss 3 093 3 294 201 

Lotto 2 255 2 881 626 

Oddset 1 924 2 414 490 

Postkodlotteriet - 2 110 2 110 

Dagens Dubbel 1 988 1 824 -164 

Vinnare, Plats 1 671 1 659 -12 

Keno 1 221 1 392 171 

Bingo 1 665 1 282 -383 

Casino Cosmopol 922 1 198 276 

V65 1 311 1 180 -131 
Källa: Lotteriinspektionen. 

 
Av spelmarknadens aktörer har Svenska Spel, 
ATG och Folkspel under 2009 erbjudit spel över 
Internet. Den sammanlagda försäljningen över 
Internet uppskattas uppgå till drygt 6 miljarder 
kronor. Utöver den reglerade marknaden före-
kommer spel på utländska webbplatser. Netto-
omsättningen för dessa beräknades av Svenska 
Spel, baserat på omfattande undersökningar och 
omvärldsanalyser, under 2008 uppgå till 1,9 mil-
jarder kronor. 

Efter ingripanden 2007 minskade omfattning-
en av oreglerat automatspel. Denna trend har 
dock vänt och problematiken ökar åter i 
omfattning. 

Spelreglering 

De nationella spelregleringarna i EU-länderna 
ifrågasätts allt oftare. Domstolar i flera länder 
har begärt förhandsavgöranden hos EU-dom-
stolen, framför allt beträffande rätten att fritt 
tillhandhålla speltjänster i enlighet med gemen-
skapsrättens regler om etableringsfrihet. EU-
domstolen har nyligen tagit ställning till två för-
handsavgöranden som Svea hovrätt begärt om 
den svenska spelregleringens förenlighet med 
friheten att tillhandahålla tjänster enligt artikel 
49 i EG-fördraget (numera artikel 56 i EUF-
fördraget). EU-domstolen konstaterar i sina av-
göranden att den svenska lotterilagens begräns-
ning, som utestänger kommersiella och privata 
arrangörer från den svenska spelmarknaden, inte 
strider mot artikel 49 i EG-fördraget. Detta 
innebär att det är förenligt med unionsrätten att 
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begränsa anordnandet av hasardspel och att 
förbehålla offentliga organ eller allmännyttiga 
organisationer anordnandet av sådana spel. EU-
domstolen motiverar sin ståndpunkt med att 
kulturella, moraliska och religiösa överväganden 
kan motivera inskränkningar av friheten att 
tillhandahålla tjänster för arrangörer av 
hasardspel. Själva främjandeförbudet svarar mot 
målet att utesluta privata vinstintressen från 
hasardspelsbranschen och kan anses nödvändigt 
för att uppnå detta mål och är därmed i sig 
förenligt med unionsrätten.  

Motverkande av spelberoende är en viktig 
fråga. De svenska aktörernas förebyggande 
arbete med spelansvarsprogram, utbildning av 
personal och seminarier om spelens effekter har 
fortsatt under året. Svenska Spel är ett av de 
första spelbolagen i Europa som uppfyllt 
branschorganisationen European Lotteries krav 
för spelansvar. 

18.3.2 Tillsynen av spelmarknaden 

Syftet med all kontroll- och tillsynsverksamhet 
är att spelmarknaden ska vara sund och säker. 
Lotteriinspektionens uppgift är att se till att 
anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett 
korrekt sätt i enlighet med villkoren i det till-
stånd eller den koncession som Lotteri-
inspektionen eller regeringen lämnat. Eftersom 
spelmarknaden har utvecklats kraftigt de senaste 
åren, har kontrollen och tillsynen ställts inför 
nya uppgifter. Kontrollen sker såväl preventivt 
och löpande som i uppföljningssyfte. Under året 
har Lotteriinspektionen prioriterat kontroll av 
att restaurangernas och spelplatsernas omsätt-
ning från värdeautomater inte är större än resten 
av omsättningen på spelplatsen. Vidare har 
Lotteriinspektionen genomfört en rad tillsyns-
aktiviteter för att kontrollera att ombuden för 
Svenska Spel och ATG uppfyller kraven på 
exempelvis ålderskontroller och kreditspel. 
Lotteriinspektionen har även fortsatt att 
utveckla den tekniska tillsynen och genomfört 
en rad aktiviteter för att säkerställa att spel via 
Internet sker på ett säkert och rättvist sätt. 
Under 2009 har Lotteriinspektionen gjort 
tillsynsbesök på Svenska Spels samtliga fyra 
kasinon med betoning på den tekniska tillsynen. 
Tyngdpunkten för tillsynen av rikslotterierna 
har under året legat på verksamhetstillsyn.  

Problemen med illegala spelautomater kvar-
står. Lotteriinspektionen har under 2009 utfört 
färre kontroller mot misstänkt illegalt spel än 
under föregående år. Detta beror på ändrade 
prioriteringar hos myndigheten och ett oklart 
rättsläge, och inte på en motsvarande minskning 
av anordnandet av illegalt spel. Efter det att en 
anordnare greps 2007 och sedermera dömdes i 
Hovrätten för Västra Sverige för bl.a. grovt 
dobbleri kunde en minskning iakttas. Omfatt-
ningen av det illegala spelandet har dock återigen 
ökat kraftigt.  

18.3.3 Analys och slutsatser 

Lotteriinspektionens verksamhetsgren kontroll 
och tillsyn fortsätter att växa och blir allt mer 
resurskrävande. De tre senaste åren har Lotteri-
inspektionen genomfört sammanlagt 19 000 
kontroller, varav 60 procent riktats mot den 
legala spelmarknaden, främst mot automater och 
lotterier samt teknisk tillsyn. Resterande 40 
procent av kontrollerna har avsett den illegala 
spelmarknaden och då främst illegala 
spelautomater, där samarbete skett med olika 
myndigheter och där flera ärenden har prövats i 
domstol. Lotteriinspektionen har under samma 
treårsperiod handlagt 9 000 tillstånd samt 
bedrivit en omfattande informationsverksamhet 
om spelmarknad och spelreglering riktad mot 
främst kommuner och länsstyrelser. 

Under 2009 har ökat fokus lagts på tillsyn av 
tillståndsgivet spel, medan tillsynen av illegal 
spelverksamhet minskat något på grund av det 
osäkra rättsläget avseende pokerspel respektive 
otillåtet främjande av spel som saknar tillstånd i 
Sverige.  

Under 2009 har 41 procent av den tillgängliga 
tiden hos Lotteriinspektionen ägnats åt kontroll 
och tillsyn av den legala spelmarknaden, 
15 procent åt kontroll av den illegala 
spelmarknaden, 29 procent åt tillstånd och 
normgivning samt 15 procent åt information.  

Regeringen bedömer att Lotteriinspektionens 
fördelning av resurser och dess prioriteringar är 
rimliga med hänsyn till utvecklingen på spel-
marknaden. Det samlade resultatet ger också vid 
handen att målen för verksamheten är uppfyllda.  
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18.4 Politikens inriktning 

Regeringens ambition är att bedriva en ansvars-
full spelpolitik i syfte att säkerställa en sund och 
säker spelmarknad. Sociala skyddshänsyn och 
brottsbekämpning ska stå i förgrunden för 
svensk spelpolitik. De statligt kontrollerade 
bolagen ska i sin marknadsföring av verksam-
heten ha en socialt ansvarstagande inriktning i 
syfte att inte uppfattas som alltför påträngande.  

Spelutredningen överlämnade den 15 decem-
ber 2008 betänkandet En framtida spelreglering 
(SOU 2008:124) till regeringen. Betänkandet har 
remitterats och utredningens förslag är föremål 
för beredning i Regeringskansliet. Regeringen 
avser att återkomma till riksdagen med förslag i 
syfte att få till stånd ett väl fungerande regelverk 
på området. 

18.5 Budgetförslag 

18.5.1 15:1 Lotteriinspektionen  

Tabell 18.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 40 817  
Anslags- 
sparande 3 827

2010 Anslag 44 860 1 
Utgifts- 
prognos 45 160

2011 Förslag 46 583   

2012 Beräknat 47 038 2  

2013 Beräknat 47 700 2  

2014 Beräknat 48 715 3  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition.  
2 Motsvarar 46 583 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 46 519 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Lotteriinspektionens för-
valtningskostnader. 

 
Tabell 18.5 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 27 835 121 40 940 -12 984

Prognos 2010 27950 50 44 860 -16 810

Budget 2011 27 950 50 47 000 -17 000
 
Verksamhetens kostnader täcks endast delvis 
med avgifter. De åtgärder som närmast är av 
direkt rättsvårdande karaktär, och som syftar till 

att motarbeta illegalt spel, är sedan den 1 januari 
2007 anslagsfinansierade. Detsamma gäller den 
egeninitierade utbildnings- och informations-
verksamhet som myndigheten bedriver där ett 
naturligt avgiftskollektiv saknas.  

Regeringens överväganden 

Tabell 18.6 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
15:1 Lotteriinspektionen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 44 860 44 860 44 860 44 860

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 293 734 1 376 2 425

Beslut 1 400 1 414 1 434 1 466

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 90 91 92 26

Förslag/ 
beräknat 
anslag 46 583 47 038 47 700 48 715

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 
Anslaget ökas med 1 400 000 kronor fr.o.m. 
2011 för att ytterligare stärka myndighetens 
tillsyn över spelmarknaden.  

Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 
2011 till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. 

Anslaget minskas med 68 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 
uppgår till 46 583 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget till 47 038 000 kronor, för 2013 till 
47 700 000 kronor och för 2014 till 48 715 000 
kronor. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 ställa 

ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad 
av bostäder, kreditgarantier för avlösen av 
kommunala borgensåtaganden samt kredit-
garantier för lån som kooperativa hyres-
rättsföreningar tar upp vid förvärv av 
fastigheter för ombildning till kooperativ 
hyresrätt intill ett belopp av högst 
10 000 000 000 kronor (avsnitt 3.8.1), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 ställa 
ut kreditgarantier till kreditinstitut som 
lånar ut pengar till enskilda för förvärv av 
bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett 
belopp av högst 5 000 000 000 kronor 
(avsnitt 3.8.1), 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:2 Omstrukturering av kom-

munala bostadsföretag göra ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 70 000 000 kronor under 2012–
2019 (avsnitt 3.8.2), 

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot 
radon i bostäder göra ekonomiska åtagan-
den som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
15 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 
4.9.1), 

5. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bo-
stadsförsörjning, byggande samt konsument-
politik enligt följande uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader ramanslag 17 702

1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag ramanslag 99 500

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad ramanslag 48 970

1:4 Räntebidrag m.m. ramanslag 190 631

2:1 Boverket ramanslag 175 449

2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder  ramanslag 32 802

2:3 Statens geotekniska institut ramanslag 32 102

2:4 Lantmäteriet ramanslag 489 135

2:5 Statens va-nämnd ramanslag 8 519

3:1 Marknadsdomstolen ramanslag 10 265

3:2 Konsumentverket ramanslag 110 669

3:3 Allmänna reklamationsnämnden ramanslag 29 607

3:4 Fastighetsmäklarnämnden ramanslag 15 011

3:5 Åtgärder på konsumentområdet ramanslag 17 459

3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter ramanslag 4 374

Summa  1 282 195
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2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning, byggande samt 

konsumentpolitik 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 18 är uppdelat i tre områden, 
Bostadsmarknad (avsnitt 3), Hållbart samhälls-
byggande (avsnitt 4) och Konsumentpolitik 
(avsnitt 5). I respektive avsnitt redogörs närmare 
för vad som omfattas av området. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom område 18 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Områden inom utgiftsområde 18  

Bostadsmarknad 705 663 521 357 190 167 168

Hållbart samhällsbyggande 762 746 735 738 744 754 762

Konsumentpolitik 174 182 180 187 190 193 197

Äldreanslag 265 0 177 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik 1 906 1 591 1 613 1 282 1 124 1 114 1 127

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
Utfallet för 2009 för utgiftsområdet uppgick till 1 906 miljoner kronor. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
byggande samt konsumentpolitik 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 546 1 546 1 546 1 546

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 6 13 26 47

Beslut -14 -15 -15 -23

Övriga 
makroekonomiska 
förutsättningar -70 -68 -65 -65

Volymer -184 -236 -375 -375

Överföring till/från 
andra 
utgiftsområden 2 3 3 3

Övrigt 3 -4 -119 -5 -6

Ny ramnivå 1 282 1 124 1 114 1 127
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras.  
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
Ramen för utgiftsområdet föreslås uppgå till 
1 282 miljoner kronor 2011. I jämförelse med de 
anvisade medlen för 2010 minskar ramen för 
utgiftsområdet med 264 miljoner kronor. 
Förändringen förklaras i huvudsak av ut-
fasningen av räntebidraget (se avsnitt 3.8.4). 

 
Tabell 2.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
byggande samt konsumentpolitik  
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 405 

Verksamhetskostnader 2 810 

Investeringar 3 67 

Summa ramnivå 1 282 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

 
Utfasningen av räntebidraget medför att 
verksamhetsutgifter, framför allt för Lant-
mäteriet, Boverket och Konsumentverket, nu 
utgör en större andel av ramen än trans-
fereringar. 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll redovisas 
i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Inom 
utgiftsområde 18 är dock insatserna större på 
inkomstsidan. Stöd på budgetens inkomstsida 
finns i form av avvikelser från en likformig 
beskattning, s.k. skatteutgifter. Avvikelser från 
en likformig beskattning utgör en skatteförmån 
om t.ex. en viss grupp av skattskyldiga omfattas 
av en skattelättnad och som en skattesanktion 
om det rör sig om ett s.k. överuttag av skatt. 
Många av skatteutgifterna har införts, mer eller 
mindre uttalat, som medel inom specifika 
områden som t.ex. bostad, miljö, arbetsmarknad 
eller näringsliv i syfte att stärka dessa områden. 
Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens 
saldo och kan därför jämställas med stöd på 
budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av 
skatteutgifterna finns i regeringens skrivelse 
Redovisning av skatteutgifter 2010 (skr. 
2009/10:195). I avsnitt 3.3 redovisas de netto-
beräknade skatteutgifter som avser utgifts-
område 18. 

 
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 18, netto 
Miljoner kronor 

 2010 2011 

Område Bostadsmarknad 29 3661 34 515 

Totalt för utgiftsområde 18 29 3661 34 515 
1 Beloppet skiljer sig från vad som angavs i budgetpropositionen för 2010 
huvudsakligen av beräkningstekniska skäl och inte till följd av regeländringar. 
Kapitalskattebasen är den mest volatila skattebasen och mycket svår att 
prognostisera. Stora förändringar i belopp är därför inte ovanliga vid beräkningar 
vid olika tillfällen. 
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3 Bostadsmarknad 

3.1 Omfattning 

Området Bostadsmarknad omfattar cirka 
663 miljoner kronor i anslag. Myndigheterna 
Statens bostadskreditnämnd (BKN) och delar av 
Boverkets verksamhet ingår i området, som även 
omfattar stora statliga garantiåtaganden och 
skatteutgifter. 

Huvuddelen av anslagen avser stöd i form av 
räntebidrag, stöd för att underlätta för enskilda 
att ordna bostad och stöd till omstrukturering av 
kommunala bostadsföretag på orter med vikande 
befolkningsunderlag. Räntebidraget för ny- och 
ombyggnad av bostäder är under avveckling och 
kommer att upphöra helt 2012.  

Inom området bedrivs internationellt sam-
arbete som bl.a. avser deltagande i verksamhet 

som drivs i Förenta nationerna (UN-
HABITAT) och Europeiska unionen.  

Området Bostadsmarknad har berörings-
punkter med flera andra områden. Frågor om 
hållbar samhällsplanering har stor betydelse för 
området. Även bostadsbidragen inom den 
ekonomiska familjepolitiken liksom integrations-
politiken har anknytningar till genomförandet av 
bostadspolitiken. Detsamma kan sägas om den 
regionala tillväxtpolitiken, det urbana utveck-
lingsarbetet och verksamheten inom den kom-
munala sektorn. Vidare ingår även frågor om 
kompetens och konkurrens i området, vilka 
berör flera andra utgiftsområden. 

 

3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom Bostadsmarknad 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Bostadsmarknad   

1:1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 13 18 15 18 18 18 19

1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag -6 76 20 100 100 100 100

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 1 22 5 49 49 49 50

1:4 Räntebidrag m.m. 697 548 481 191 23 0 0

Äldreanslag 

2006 31:11 Investeringsbidrag för anordnande av 
hyresbostäder 264 0 180 0 0 0 0

Totalt för Bostadsmarknad 969 663 701 357 190 167 168
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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3.3 Skatteutgifter 

I avsnitt 2.3 redogörs för vad en skatteutgift är 
och varför den redovisas. I detta avsnitt redovisas 
de enskilda skatteutgifterna som hör till området 
Bostadsmarknad. Skatteutgifterna utgår från för-
hållandena som gällde när 2010 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2009/10:100) beslutades. 
Regeringen återkommer i samband med 2011 års 
ekonomiska vårproposition med en uppdaterad 
bedömning av skatteutgifterna. 

 
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom Bostadsmarknad, netto 
Miljoner kronor 

 2010 2011 

Avkastning eget hem 12 415 19 462 

Avkastning bostadsrättsfastighet 3 177 4 189 

Nedsatt kapitalvinstskatt vid försäljning 
av eget hem och bostadsrätt 

13 739 10 719 

Försäljning av tomtmark och byggnader 1 230 1 270 

Investeringsstimulans till hyres- och 
studentbostäder 

20 u 

Fastighetsskatt på konventionellt 
beskattade hyreshus och småhus 

-1 475 - 1 475 

Uttagsbeskattning avseende vissa 
fastighetstjänster 

- - 

Begränsad fastighetsavgift för 
pensionärer 

110 120 

Schablonavdrag vid 
andrahandsuthyrning av bostäder 

150 230 

Totalt för område Bostadsmarknad 29 3661 34 515 
1 Beloppet skiljer sig från vad som angavs i budgetpropositionen för 2010 
huvudsakligen av beräkningstekniska skäl och inte till följd av regeländringar. 
Kapitalskattebasen är den mest volatila skattebasen och mycket svår att 
prognostisera. Stora förändringar i belopp är därför inte ovanliga vid beräkningar 
vid olika tillfällen. 

Avkastning på eget hem och bostadsrättsfastighet 

Med eget hem avses ett småhus som inte upplåts 
med hyresrätt eller bostadsrätt. Den direkta av-
kastningen i form av boende i eget hem och i 
privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening) 
beskattas inte som inkomst av kapital. Däremot 
betalas en kommunal fastighetsavgift för 
bostäder.  

Den kommunala fastighetsavgiften uppgår 
2010 till 6 387 kronor per småhus, dock högst 
0,75 procent av taxeringsvärdet på fastigheten 
och 1 277 kronor per bostadslägenhet, dock 
högst 0,4 procent av fastighetens taxeringsvärde. 

Fastighetsavgiften för nybyggda byggnader 
som innehåller bostäder är nedsatt under de 
första 10 åren. Varje byggnad tilldelas ett särskilt 

värdeår (som kan förändras till följd av om-
byggnad). Nedsättningen av fastighetsavgiften 
innebär att för de fem första inkomståren efter 
värdeåret betalas ingen fastighetsavgift och för de 
därpå följande fem åren är avgiften nedsatt till 
hälften. Direktavkastningen förutsätts motsvara 
marknadsvärdet på egnahemsfastigheten respek-
tive det sammanlagda marknadsvärdet på privat-
bostadsföretagets bostadsrättslägenheter multip-
licerat med den reala statslåneräntan. Skatte-
utgiften utgörs av skillnaden mellan kapital-
skatten på fastighetens reala direktavkastning 
och den fastighetsavgift som betalas enligt 
gällande regler. 

Värdeförändring på eget hem och bostadsrätt  

Enligt normen för inkomstbeskattning ska 
värdeförändringar beskattas när de uppkommer 
och inte, som fallet är, när de realiseras. Dess-
utom ges för egna hem, ägarlägenheter och 
bostadsrätter under vissa förutsättningar möjlig-
het till ytterligare uppskov, även då vinsten har 
realiserats. Dessa uppskovsmöjligheter ger upp-
hov till en skattekredit. Från och med inkomst-
året 2008 tas en schablonintäkt på 1,67 procent 
av uppskovsbeloppet upp till beskattning i 
inkomstslaget kapital. Detta motsvarar en ränta 
på uppskovsbeloppet om 0,5 procent. Skillnaden 
mellan gällande uppskovsregler och en beskatt-
ning i inkomstslaget kapital utgör en skatteutgift 
som avser skatt på inkomst av kapital. 

Nedsatt kapitalvinstbeskattning vid försäljning av 
eget hem och bostadsrätt  

Tjugotvå trettiondelar av den kapitalvinst som 
realiseras vid försäljning av egna hem och s.k. 
äkta bostadsrätter, dvs. bostadsrätter som upp-
låts av en bostadsrättsförening vars verksamhet 
till klart övervägande del består i att tillhandahålla 
sina medlemmar bostäder i en byggnad som ägs 
av föreningen, tas upp till beskattning i inkomst-
slaget kapital. Den återstående del som inte 
beskattas ger upphov till en skatteutgift som 
avser skatt på inkomst av kapital. 

Försäljning av tomtmark och byggnader  

Vid försäljning av en- och flerbostadshus är cirka 
15 procent av värdet undantaget från mervärdes-
skatt. Undantaget gäller i huvudsak tomtmark, 
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byggränta och vinst som enligt normen borde 
beskattas. Undantaget ger upphov till en skatte-
utgift avseende mervärdesskatt. 

Investeringsstimulans till hyres- och 
studentbostäder  

Investeringsstimulans betalas ut för byggande av 
mindre hyres- och studentbostäder som på-
börjades 2003–2006. Beloppsmässigt motsvarar 
den en sänkning av mervärdesskattesatsen från 
25 till 6 procent vid inköp av varor och tjänster 
som avser den stödberättigade delen av bygg- 
eller ombyggnadsprojekten. Beloppet krediteras 
fastighetsägarens skattekonto i efterhand. Det 
som redovisas är en bedömning av den offentlig-
finansiella effekten till följd av projekt påbörjade 
senast den 31 december 2006. 

Fastighetsskatt på konventionellt beskattade 
hyreshus och småhus, lokaler, industri- och 
elproduktionsenheter  

Skatten på konventionellt beskattade hyreshus 
och småhus, lokaler, industri- och elproduk-
tionsenheter är en objektskatt som enbart träffar 
fastighetskapital. Eftersom intäkterna beskattas 
som inkomst av näringsverksamhet utgör fastig-
hetsskatten (som är avdragsgill mot intäkterna), 
till den del den inte reducerar inkomstskatten, en 
skattesanktion. 

Uttagsbeskattning avseende vissa 
fastighetstjänster 

En fastighetsägare ska i vissa fall betala mer-
värdesskatt för vissa tjänster som fastighets-
ägaren utför på fastigheten med egen personal. 
Detta gäller om fastigheten används i en verk-
samhet som är undantagen från beskattning, t.ex. 
bostadsuthyrning. Bestämmelserna syftar till att 
uppnå en mervärdesskattemässig likabehandling 
mellan att själv utföra eller att köpa tjänsterna. 
Uttagsbeskattning förutsätter att nedlagda löne-
kostnader, inklusive sociala avgifter, överstiger 
300 000 kronor för ett beskattningsår. För 
arbeten vars lönekostnader inte överstiger 
300 000 kronor uppstår en skatteutgift. 

Begränsad fastighetsavgift för pensionärer 

Från och med 2008 är fastighetsavgiften på 
småhus som används som permanentbostad 
begränsad för bl.a. pensionärer. Personer som vid 
ingången av året har fyllt 65 år eller som under 
året uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning ska 
maximalt behöva betala 4 procent av sin inkomst 
i fastighetsavgift. Fastighetsavgiften kunde som 
mest reduceras till 2 800 kronor 2008. Detta 
belopp har därefter indexerats med prisbas-
beloppet. Begränsningen utgör en skatteutgift, 
som avser skatt på inkomst av kapital. 

Nya och reviderade skatteutgifter 

Schablonavdrag vid andrahandsuthyrning av 
bostäder  

Vid upplåtelse av privatbostadsfastighet, privat-
bostad eller hyresrätt gäller att avdrag får göras 
med ett schablonbelopp som uppgår till 
12 000 kronor per år. Vid upplåtelse av privat-
bostadsfastighet ska dessutom ett belopp som 
motsvarar 20 procent av intäkten av upplåtelsen 
dras av. För en bostad som innehas med bostads-
rätt eller liknande besittningsrätt ska avdrag 
göras med ett belopp som motsvarar inne-
havarens avgift eller hyra för den upplåtna delen, 
dock endast till den del avgiften inte motsvarar 
kapitaltillskott till föreningen eller bolaget. Vid 
upplåtelse av en bostad som innehas med hyres-
rätt ska avdrag göras med den del av upplåtarens 
hyra som avser den upplåtna delen. Skatte-
utgiften avser skatt på inkomst av kapital.  

Skatteutgiften för schablonavdrag vid uthyr-
ning av bostäder har inte tidigare redovisats i 
skrivelsen Redovisning av skatteutgifter 
2009/10:195. Regeringen föreslår i budget-
propositionen att schablonavdraget höjs från 
12 000 till 18 000 kronor per år. 
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3.4 Mål 

Målet för området Bostadsmarknad är långsiktigt 
väl fungerande bostadsmarknader där konsu-
menternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven.  

3.5 Resultatredovisning 

3.5.1 Resultat 

Åtgärder för en bättre fungerande 
bostadsmarknad 

Bostadsbeståndet och -priserna 
Det finns i dag drygt 4,5 miljoner permanent-
bostäder i Sverige enligt Statistiska centralbyråns 
beräkningar. Av dessa finns 45 procent i småhus 
och 55 procent i flerbostadshus. Ungefär 
44 procent av bostäderna upplåts med hyresrätt, 
38 procent med äganderätt och 19 procent med 
bostadsrätt. 

 
Diagram 3.1 Fördelning av bostadsbeståndet efter 
upplåtelseform 2009 

 
    Källa: Statistiska centralbyrån.   
 

Av hyresbostäderna ägs något mer än hälften av 
privata fastighetsägare, 45 procent av kommunala 
bostadsbolag (allmännyttan) och resterande del 
av andra offentliga ägare.  

Andelen bostadsrätter i flerbostadshusen har 
ökat de senaste åren, men hyresrätten är 
fortfarande den vanligaste upplåtelseformen. I 
flerbostadshusen beräknas hyresrätter utgöra 
68 procent av beståndet och bostadsrätter 
31 procent. I småhusbeståndet uppgår egna hem 
till 81 procent, hyresrätter till drygt 14 procent 
och bostadsrätter till knappt 5 procent. 

 
Tabell 3.3 Fördelning av upplåtelseformer 2009 
Procent 

  Hustyp  
Upplåtelseform Flerbostadshus  Småhus 

Bostadsrätt 31  5 

Hyresrätt 68  14 

Äganderätt   81 

Annat 1   
 Källa: Statistiska centralbyrån. 

 
Bostadspriserna och bostadsbelåningen har ökat i 
Sverige de senaste åren. I BKN:s marknads-
rapporter, som publiceras tre gånger per år, 
beskrivs och analyseras utvecklingen av bostads-
priserna, bostadsbelåningen och bostadskonsum-
tionen i landet.  

  
Färre kommuner med brist på bostäder och fler 
med överskott 
För att kunna följa utvecklingen på de lokala 
bostadsmarknaderna skickar Boverket varje år ut 
bostadsmarknadsenkäter till kommunerna. En-
käterna syftar till att belysa läget på bostads-
marknaden och det förväntade bostadsbyggan-
det.  

I sammanställningen av resultaten för 2010 
anger Boverket att antalet kommuner som upp-
ger att det finns brist på bostäder minskar för 
andra året i rad och att antalet kommuner som 
anger att det finns ett överskott på bostäder ökar 
(dnr Fi2010/3157). I enkäten uppger 41 procent 
av kommunerna (119 kommuner) att det råder 
en generell brist på bostäder, vilket är något färre 
än 2009 då 42 procent av kommunerna 
(124 kommuner) uppgav att det förelåg bostads-
brist. Av kommunerna har 75 procent brist på 
hyresrätter. Brist på hyresrätter förekommer 
således även bland kommuner som har balans 
eller t.o.m. överskott på bostäder. Många av 
kommunerna med brist på hyresrätter har dock 
endast behov av ett fåtal hyresrätter. Framför allt 
äldre, ungdomar och stora barnfamiljer bedöms 
av kommunerna ha svårt att hitta en lämplig 
bostad.  

Av kommunerna bedömer 20 procent att de 
har ett överskott på bostäder, medan 39 procent 
anger att de totalt sett har balans på bostads-
marknaden.  

Allt fler kommuner antar riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i enlighet med regleringen i 
lagen (2000:1383) om kommunernas bostads-
försörjningsansvar. I årets enkät uppger 42 pro-
cent av kommunerna (124 kommuner) att de har 

Bostadsrätt 
19% 

Hyresrätt 
44% 

Äganderätt 
38% 
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antagit sådana riktlinjer jämfört med 33 procent 
(97 kommuner) 2009. Av riktlinjerna har 25 pro-
cent antagits under förra mandatperioden.  

Förutom bostadsmarknadsenkäten samman-
ställer Boverket länsstyrelsernas årliga regionala 
analyser av bostadsmarknaderna. Sammanställ-
ningen för 2009 visar att skillnaderna mellan, och 
inom länen, är stora (dnr Fi2010/395). I många 
län är förhållandena i kommunen med länets 
största stad avgörande för befolkningstillväxten 
och bostadsbyggandet. Det är också till och från 
denna kommun pendlingsströmmarna i länet går. 
I denna kommun finns vanligtvis de flesta 
flerbostadshusen och ofta förekommer bostads-
brist eller balans på bostadsmarknaden.  

Av sammanställningen framgår att kommu-
nerna står inför flera utmaningar, bl.a. att öka 
bostadsbyggandet, att få fram fler bostäder för 
unga och äldre samt att öka utrymmet för 
boendeplanering i kommunernas strategiska 
planering. För att utbudet av bostäder ska kunna 
möta efterfrågan behöver vissa kommuner an-
passa beståndet genom att riva icke ända-
målsenliga bostäder och bygga nya bostäder. På 
vissa håll kan detta innebära ett behov av att 
bygga nya bostäder trots att befolkningen mins-
kar.  

 
Tillståndspliktens borttagande 
Den 1 juli 2007 upphävdes den s.k. tillstånds-
plikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga 
bostadsföretag. Detta innebär att en försäljning 
av kommunala bostadsföretag eller bostads-
fastigheter tillhörande ett kommunalt bostads-
företag inte längre kräver länsstyrelsens god-
kännande.  

Boverket har i promemorian Försäljningar av 
allmännyttiga bostäder efter upphävandet av till-
ståndsplikten gjort en uppföljning av effekterna 
av lagändringen (dnr Fi2010/1098). Boverket 
konstaterar att två kommuner har avyttrat hela 
sitt bestånd av allmännyttiga bostadslägenheter, 
men att de flesta kommuner har valt att ha kvar 
sin allmännytta.  

Under 2009 såldes nästan 14 400 lägenheter 
från allmännyttiga bostadsbolag i 77 kommuner. 
Stockholm stad stod för 60 procent av försälj-
ningarna. Antalet sålda lägenheter har minskat 
sedan 2008, då nästan 18 000 lägenheter såldes. 
Under 2009 såldes ungefär tre fjärdedelar av 
lägenheterna till bostadsrättsföreningar, huvud-
sakligen i Stockholms län. 

Enligt Boverket verkar anledningen till för-
säljningarna sällan vara att kommunen vill 
minska sitt engagemang på bostadsmarknaden. 
Försäljningarna ses i stället som ett medel för att 
utveckla allmännyttan, t.ex. genom att erhålla 
finansiering för underhåll och upprustning av 
bostadsbeståndet.  
 
Skärpt bostadsförvaltningslag 
Med anledning av förslagen i propositionen 
Ägande och förvaltning av hyreshus 
(prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr 
2009/10:176) har riksdagen beslutat att lagen 
(1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. 
ska upphävas. Lagen hindrade inte tillräckligt 
effektivt personer som är mindre lämpliga som 
hyresvärdar att förvärva och förvalta hyres-
fastigheter. I syfte att tillvarata hyresgästernas 
intressen av en godtagbar fastighetsförvaltning 
har i stället bostadsförvaltningslagen (1977:792) 
skärpts. Lagändringarna innebär bl.a. att kraven 
för att meddela förvaltningsålägganden har 
sänkts. Ett sådant åläggande kan numera beslutas 
även om bristerna i fastighetsägarens förvaltning 
är av mindre allvarligt slag. Lagändringarna 
trädde i kraft den 1 mars 2010. 

 
En ny allmännytta  
Riksdagen har antagit regeringens förslag i 
propositionen Allmännyttiga kommunala bo-
stadsaktiebolag och reformerade hyressättnings-
regler där allmännyttiga kommunala bostads-
aktiebolag föreslås bedrivas enligt affärsmässiga 
principer och åläggas normala avkastningskrav 
(prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 
2009/10:142). Samtidigt tas de kommunala 
bostadsföretagens hyresnormerande roll bort 
och ersätts med en normerande roll för kollektivt 
förhandlade hyror. Det införs också en ny 
skyddsregel i syfte att skydda befintliga hyres-
gäster mot att stora hyreshöjningar får ett snabbt 
genomslag. De nya reglerna träder i kraft den 
1 januari 2011. 
 
Ökade möjligheter till andrahandsupplåtelse 
För att öka möjligheterna till andrahands-
upplåtelse av hyreslägenheter har riksdagen på 
förslag från regeringen beslutat om ändringar i 
12 kap. jordabalken (prop. 2008/09:27, bet. 
2008/09:CU8, rskr. 2008/09:73). Vid andra-
handsupplåtelse hyrs en lägenhet ut eller upplåts 
på annat sätt i andra hand till en annan person för 
självständigt brukande. Lagändringarna medför 
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bl.a. att hyresnämnden numera kan ge tillstånd 
till andrahandsupplåtelse när en hyresgäst på 
grund av längre utlandsvistelse har beaktansvärda 
skäl att hyra ut sin lägenhet.  

Riksdagen har vidare beslutat att höja schab-
lonavdraget vid beskattning av hyresintäkter från 
upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad 
eller hyreslägenhet från 4 000 kronor till 
12 000 kronor per år (prop. 2008/09:47, bet. 
2008/09:SkU11, rskr. 2008/09:107). Ändringarna 
trädde i kraft den 1 januari 2009 och innebär 
framför allt att det befintliga bostadsbeståndet 
kan utnyttjas bättre.  

I denna budgetproposition föreslås att 
schablonavdraget ska höjas ytterligare till 
18 000 kronor (se Förslag till statsbudget för 
2011, finansplan och skattefrågor m.m. avsnitt 
6.4.3).  
 
Ägarlägenheter – en ny boendeform  
Sedan den 1 maj 2009 är det möjligt att bilda 
ägarlägenheter vid nyproduktion eller nytillskott 
av bostäder genom viss ombyggnad 
(prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 
2008/09:170). Detta innebär att bostadsinne-
havaren själv äger bostaden och får lagfart på den 
fastighet som bostaden utgör.  

Under 2009 bildades endast ett fåtal ägar-
lägenheter, vilket till stor del kan förklaras av det 
rådande konjunkturläget och en viss osäkerhet 
bland marknadens aktörer kring den nya boende-
formen. För att klargöra förutsättningarna kring 
fastighetsbildning, finansiering och försäkring av 
ägarlägenheter har samtal förts med företrädare 
för bank- och försäkringsbranschen. Byggandet 
av ägarlägenheter har därefter tagit fart. Enligt 
uppgift från Lantmäteriet har det t.o.m. augusti 
2010 bildats 149 ägarlägenheter och ytterligare ca 
500 ansökningar om att bilda sådana lägenheter 
har lämnats in.  

Stöd till områden med utbrett utanförskap och 
svaga bostadsmarknader 

Områden med utbrett utanförskap 
I budgetpropositionen för 2010 konstaterade 
regeringen att en stor del av bostäderna och 
fastigheterna i flera s.k. miljonprogramsområden 
behöver rustas upp (prop. 2009/10:1 utg.omr. 18 
avsnitt 3). Dessa områden präglas ofta av ett 
utbrett utanförskap och många av de boende har 
låga inkomster och en svag förankring på 

arbetsmarknaden. Underhållet av fastigheterna 
har också i vissa fall försummats av såväl 
kommunala som privata bostadsbolag.  

I rapporten Upprustning av miljonprogram-
mets flerbostadshus – Statlig medverkan i 
finansieringen har BKN föreslagit ett garanti-
program för upprustning av miljonprogrammets 
flerbostadshus (dnr Fi2008/8315). Rapporten 
remitterades i mars 2009. De flesta av remiss-
instanserna var positiva till ett statligt engage-
mang för att stödja upprustning även om det inte 
fanns någon bred uppslutning bakom BKN:s 
förslag till garantiprogram. För att komma fram 
till vilka åtgärder som skulle behöva vidtas för att 
få till stånd en positiv utveckling i områden med 
utbrett utanförskap har företrädare för rege-
ringen genomfört riktade samtal med bl.a. 
företrädare för kommuner, fastighetsbolag och 
boende.  

I regeringens skrivelse Egenmakt mot 
utanförskap – regeringens strategi för integration 
gjorde regeringen bedömningen att integrations-
politiken bl.a. bör fokusera på en positiv 
utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap 
(skr. 2008/2009:24 s. 4), vilket görs inom ramen 
för det urbana utvecklingsarbetet. Den över-
gripande inriktningen för utvecklingsarbetet är 
att minska antalet stadsdelar med utbrett 
utanförskap och skapa bättre levnadsvillkor i 
stadsdelarna. För att tydliggöra kommunernas 
och statens ansvar för utvecklingen i stadsdelar 
med utbrett utanförskap har regeringen slutit 
lokala utvecklingsavtal med 21 kommuner för 
perioden 2008–2010. Avtalen omfattar 38 stads-
delar. Det urbana utvecklingsarbetet beskrivs 
närmare under utgiftsområde 13 Integration och 
jämställdhet avsnitt 3.  

Boverket har fått i uppdrag att utarbeta en 
kunskapsöversikt om hållbar stadsutveckling 
med fokus på stadsdelar med utbrett utanförskap 
(dnr IJ2009/1746). Kunskapsöversikten ska 
redovisas till regeringen senast den 31 oktober 
2010. 

Boverket har även på uppdrag av regeringen 
sammanställt och utvärderat aktuella erfarenheter 
och resultat av boendeinflytande i områden med 
utbrett utanförskap (dnr Fi2010/3140). Av 
rapporten framgår att det ofta är svårt att få 
boende att engagera sig, men att möjligheterna 
ökar genom upprättandet av en mer personlig 
kontakt med de boende, t.ex. genom decentrali-
serad fastighetsförvaltning, småskaliga möten på 
gårds- eller trapphusnivå och hembesök. Trots 
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att det ofta är tidskrävande att samla in de 
boendes synpunkter kan tiden vanligtvis tas igen 
senare då eventuella beslut redan är väl 
förankrade bland de boende. Boendeinflytande 
kan också, på sikt, leda till mindre skadegörelse, 
lägre omsättning bland hyresgästerna, färre 
vakanser och minskat hyresbortfall. Boverket 
bedömer att det finns behov av att mer syste-
matiskt ta tillvara erfarenheter av arbete med 
boendeinflytande.  

 
Fortsatt behov av stöd till kommuner med svaga 
bostadsmarknader 
Den kommun som anser sig behöva hjälp med 
att rekonstruera eller omstrukturera sitt bostads-
företag kan ansöka om stöd hos BKN. Målet 
med denna verksamhet är att ge de kommunala 
bostadsföretagen långsiktigt hållbara ekonomiska 
förutsättningar för en kostnadseffektiv bostads-
förvaltning som är anpassad till den förväntade 
befolkningsutvecklingen. Under 2009 utbetala-
des 3,4 miljoner kronor i stöd, samtidigt som 
9,7 miljoner kronor av tidigare beviljat stöd åter-
betalades. 

Kännetecknande för de svaga bostads-
marknaderna är en hög andel outhyrda lägen-
heter i de kommunala bostadsföretagen och en 
negativ befolkningsutveckling. BKN bedömer att 
83 av landets kommuner kan bedömas ha mycket 
svaga bostadsmarknader, vilket är en minskning 
sedan 2006. BKN gör dock bedömningen att 
antalet kommer att öka till 91 kommuner 2015. I 
65 av de kommuner som i dag har mycket svaga 
bostadsmarknader finns ett akut behov av att 
avveckla lägenheter. 

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät för 
2010 ökar antalet outhyrda lägenheter i allmän-
nyttan. I dag finns ca 10 400 outhyrda lägenheter 
jämfört med 8 400 år 2009. Denna utveckling 
skiljer sig från tidigare år då de outhyrda lägen-
heterna tenderade att minska. De flesta av 
landets kommuner har dock inte problem med 
outhyrda lägenheter i allmännyttan. Drygt 
50 kommuner anger att de inte har några 
outhyrda lägenheter alls.  

Förutom ökade vakanser kan många av 
bostadsföretagen få ökade räntekostnader de 
närmaste åren till följd av förväntade ränte-
höjningar. Från och med den 1 januari 2011 ska 
de allmännyttiga bostadsföretagen verka enligt 
affärsmässiga principer, vilket kan öka behovet av 
nedskrivningar av fastighetsvärdena i dessa 
företag.  

Sammantaget innebär dessa faktorer enligt BKN 
att behovet av statligt stöd till omstrukturering 
av kommunala bostadsföretag kvarstår. 
Regeringen har i propositionen Allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag och reformerade 
hyressättningsregler (prop. 2009/10:185) aviserat 
en översyn av stödet till kommunala bostads-
företag. Syftet med översynen är att undersöka 
hur en stödordning för bostadsföretag i kris på 
svaga bostadsmarknader kan genomföras på ett 
sätt som uppfyller EU-rättens krav. 

 
Statens Bostadsomvandling AB:s fastighetsbestånd 
ökar 
Statens Bostadsomvandling AB (SBO) komp-
letterar BKN:s stödverksamhet. SBO:s verk-
samhet består i att omvandla tomma bostäder i 
de kommunala bostadsbestånden så att de kan 
nyttjas av andra grupper.  

SBO fick i maj 2009 ett utvidgat uppdrag och 
kan därmed bedriva verksamhet i kommuner 
som av BKN anses vara svaga kommuner med 
vikande befolkningsunderlag. Det innebär att 
bolaget nu kan vara aktivt i 107 kommuner, även 
om kommunen i fråga inte har slutit avtal med 
BKN.  

SBO äger fastigheter i 12 kommuner, framför 
allt i glesbygden. Fastigheterna är till största 
delen hyreshus som har byggts om till elevhem, 
studentbostäder eller anpassats till ensam-
kommande flyktingsbarns behov och till trygg-
hetsbostäder för äldre och personer med funk-
tionsnedsättningar. En enkätundersökning till 
SBO:s hyresgäster visar att hälften av dem som 
har flyttat till ett för äldre anpassat boende 
tidigare bodde i småhus. Genom att öka till-
gången på sådana boenden har SBO bidragit till 
att möjliggöra en flytt för dessa personer, sam-
tidigt som kommunerna kan hålla nere kostna-
derna för vård- och omsorgsinsatser genom 
minskat resande. 

SBO:s omsättning har ökat något, från 
15 miljoner kronor 2008 till 16 miljoner kronor 
2009. Under 2009 har en kraftig ökning av 
förvärven skett, totalt har 150 lägenheter med en 
total area om 10 302 kvadratmeter förvärvats. 
Detta har skett till följd av att bolaget har fått ett 
utökat verksamhetsområde. Totalt uppgick be-
ståndet vid årsskiftet 2009/2010 till 556 lägen-
heter med en yta om 33 849 kvadratmeter.  
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Kreditgarantiföreningar – särskilt intressanta i 
landsbygder 
BKN har analyserat behovet av att stödja 
bildandet av privata kreditgarantiföreningar till 
vilka små och medelstora företag som verkar på 
bostadsmarknaden är sammanslutna. BKN har i 
rapporten Privat/offentliga garantiorganisationer 
för finansiering inom bygg- och bostadssektorn 
lämnat förslag om hur staten kan medverka till 
att sådana kreditgarantiföreningar bildas (dnr 
Fi2008/8333). Analysen i rapporten visar att 
många marknadsaktörer av olika skäl upplever 
brister i finansieringsmöjligheterna på markna-
den och att kreditgarantiföreningarna skulle 
komplettera den befintliga kreditmarknaden.  

Mot denna bakgrund fick BKN i reglerings-
brevet för 2010 i uppdrag att undersöka förut-
sättningarna för hur ett antal pilotprojekt skulle 
kunna byggas upp runt om i landet för att 
stimulera framväxten av regionala kreditgaranti-
föreningar inom bygg- och bostadssektorn. 
Regeringen anser att förutsättningarna i gles-
bygden är särskilt intressanta i detta samman-
hang. Enligt regeringens bedömning skulle 
kreditgarantiföreningar kunna fylla en funktion 
för framför allt mindre aktörer i bygg- och 
bostadssektorn. BKN ska redovisa sitt uppdrag 
senast den 31 oktober 2010.  

Stöd till bostadsmarknadens konsumenter 

Minskade boendeutgifter  
Boverket har i rapporten Boendekostnader och 
boendeutgifter – Sverige och Europa redovisat 
aktuella data kring hushållens boendeekonomi i 
Sverige samt gjort en jämförande studie med 
övriga Europa (dnr Fi 2009/8001). 

Enligt Nationalräkenskaperna lade svenska 
hushåll ungefär 27 procent av sina totala kon-
sumtionsutgifter på boendet 2006, vilket är den 
enskilt största andelen av hushållens konsum-
tionsutgifter. Det finns dock stora skillnader 
mellan olika upplåtelseformer.  

I samband med de kraftigt ökande disponibla 
inkomsterna de senaste åren har andelen utgifter 
som läggs på boendet minskat. I ett europeiskt 
perspektiv lägger dock svenska hushåll en stor 
andel av sina totala konsumtionsutgifter på 
boendet. EU-genomsnittet ligger på drygt 
22 procent. I absoluta tal ligger Sverige relativt 
högt på listan, men i våra nordiska grannländer 
Danmark, Island och Norge lägger hushållen en 

ännu större andel av sina utgifter på boendet. De 
nordiska förhållandena beskrivs närmare i 
Boverkets rapport Uppdatering av de regionala 
och nordiska rapporterna i Bostadsfinansiering 
(Ds 2005:39) (dnr Fi2009/7578).  

 
Ökat intresse för hyresgarantier 
Från och med den 1 juli 2007 kan kommuner 
ställa ut hyresgarantier till personer som har svårt 
att få en bostad med besittningsskydd, trots att 
de har betalningsförmåga. En hyresgaranti är ett 
borgensåtagande från kommunens sida som om-
fattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. En 
kommun som lämnar en hyresgaranti kan enligt 
förordningen (2007:623) om statligt stöd för 
kommunala hyresgarantier få ett statligt bidrag 
om 5 000 kronor per garanti. Bidraget betalas ut 
oavsett om garantin infrias eller inte.  

Syftet med hyresgarantin är att kommunerna 
ska kunna hjälpa fler personer att etablera sig på 
bostadsmarknaden genom att utjämna skillnader 
i ekonomisk risk för fastighetsägaren mellan 
olika presumtiva hyresgäster. Hyresgarantin är 
således ett verktyg som kommuner kan använda 
sig av för att uppfylla kraven i lagen (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  

Under 2009 beviljade BKN bidrag för 
128 utfärdade hyresgarantier i 15 kommuner. 
Detta är en ökning jämfört med 2008 då bidrag 
beviljades för 91 hyresgarantier i 13 kommuner. 
Nästan hälften av garantierna har utfärdats på 
grund av att hyresgästen har haft betalnings-
anmärkningar. Över hälften av garantierna har 
gällt barnfamiljer. Under 2010 har, fram t.o.m. 
augusti månad, 105 hyresgarantier utfärdats i 
12 kommuner.  

Mot bakgrund av den svaga efterfrågan har 
BKN på uppdrag av regeringen utvärderat stödet 
(dnr Fi2009/1699). Utvärderingen visade att ett 
antal kommuner ännu inte tagit ställning till att 
införa hyresgarantier. En ny utvärdering kommer 
att genomföras under 2010. 

 
Lågt intresse för förvärvsgarantier 
För att ytterligare förbättra förutsättningarna för 
etablering och ökad valfrihet på bostads-
marknaden infördes den 1 mars 2008 förvärvs-
garantier. Sådana garantier lämnas enligt förord-
ningen (2008:20) om statliga kreditgarantier för 
förvärv av bostad och innebär att staten ställer ut 
kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut 
pengar till enskilda för köp av bostad. Syftet är 
att ge stöd till hushåll som vill köpa en bostad, 
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men som har svårt att få bostadslån trots att de 
har betalningsförmåga. Två grupper som särskilt 
har sådana svårigheter är ungdomar och utrikes 
födda. Dessa grupper har i större utsträckning än 
övriga befolkningen korta och otrygga anställ-
ningar, små förmögenheter samt brist på kredit-
historik.  

Under 2009 ställdes en förvärvsgaranti ut med 
ett garantibelopp om 100 000 kronor. Det hittills 
svaga intresset från kreditinstitutens sida kan 
delvis bero på oron på kreditmarknaden. Lån-
givarna har stramat åt kreditprövningen, vilket 
har minskat förstagångsköpares möjligheter att 
få bostadslån. Det har också visat sig att det tar 
tid innan nya garantier får genomslag och blir 
kända på marknaden.  

BKN genomför en utvärdering av förvärvs-
garantierna som kommer att redovisas i slutet av 
2010. 

 
Införande av skattereduktion för ROT-arbete 
Riksdagen har beslutat att möjligheten till skatte-
reduktion, som tidigare fanns enbart för hus-
hållsarbete, även ska omfatta reparation, under-
håll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, 
s.k. ROT-arbete (prop. 2008/09:178, bet. 
2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246). Det huvud-
sakliga syftet med HUS-avdraget, som den 
samlade skattereduktionen benämns, är att 
minska svartarbetet och öka arbetsutbudet. 
ROT-arbetet ska avse ett småhus, en ägar-
lägenhet eller en bostadsrätt som ägs respektive 
innehas av den som begär skattereduktion. 
Skattereduktionen trädde i kraft den 30 juni 
2009, men gäller ROT-arbeten som har utförts 
och betalats fr.o.m. den 8 december 2008 samt 
löneförmån av ROT-arbete som har tillhanda-
hållits fr.o.m. samma dag. 
 
Något fler kommuner har brist på bostäder för 
studenter 
Antalet studenter är för närvarande rekordhögt. 
Under läsåret 2008/2009 fanns ca 400 000 regist-
rerade studenter. Enligt Boverkets bostadsmark-
nadsenkät 2010 bedömer 20 högskoleorter att de 
har brist på lämpliga bostäder för studenter, 
vilket är något fler än 2009. Samtidigt uppger 23 
högskoleorter att studenterna inte har några 
större problem att erhålla en lämplig bostad. På 
en majoritet av orterna finns inga betydande 
vakanser i studentbostadsbeståndet. Endast två 
högskoleorter har betydande vakanser hela året. 

På uppdrag av regeringen har Boverket genom-
fört en översyn av studenternas bostadssituation. 
Uppdraget redovisades i rapporten Student söker 
bostad (dnr Fi2009/8091). I rapporten konsta-
teras att flera av de stora lärosätena är belägna i 
storstadsområden och tillväxtregioner, vilka har 
haft brist på bostäder under större delen av 2000-
talet. Den ökade tillströmningen av studenter till 
dessa orter innebär därför en ökad brist på 
bostäder. Boverket har inte kunnat påvisa en 
enskild faktor som lösning på bostadsbristen för 
studenter. Myndigheten lyfter dock fram några 
åtgärder som kan påverka tillgången på student-
bostäder i positiv riktning. Boverket föreslår bl.a. 
att lärosätena bör få rätt att tillhandahålla 
bostäder, att en översyn av fastighetsavgiften för 
korridorrum bör genomföras och att kravet på 
avskiljbarhet i Boverkets regelsamling för 
byggande ändras för boendeformer för studenter 
och ungdomar.  

Regeringen gav den 22 juli 2010 nio universitet 
och högskolor möjlighet att upplåta lägenheter i 
andra hand för bostadsändamål till sina studenter 
(dnr U2010/4277). I ett första skede är denna 
möjlighet begränsad till 2010–2015. 

 
Fler bostäder för äldre 
Resultaten från Boverkets bostadsmarknads-
enkät 2010 visar att kommunerna är fortsatt 
intresserade av att bygga seniorbostäder, dvs. 
bostäder i det ordinarie bostadsbeståndet av-
sedda för personer över en viss ålder 
(dnr Fi2010/3157). I 125 kommuner planeras 
nya seniorbostäder de närmaste två åren. Cirka 
4 300 seniorbostäder kommer då att börja 
byggas. Av dessa beräknas ca 400 bostäder om-
vandlas från särskilda boendeformer för äldre. 
Framför allt är det allmännyttiga bostadsbolag 
som bygger seniorbostäder. 

Drygt hälften av landets kommuner uppger att 
de har täckt behovet av bostäder som enligt 
5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) utgör sär-
skilda boendeformer för äldre. Omkring tre av 
tio kommuner räknar vidare med att täcka 
behovet genom utbyggnad de närmaste åren, 
medan var tionde kommun bedömer att bristen 
kommer att kvarstå. Andelen kommuner som 
har behovet täckt eller som räknar med att täcka 
behovet de närmaste åren har ökat något jämfört 
med föregående år. Bristen på särskilda 
boendeformer är störst i Storstockholm och 
Storgöteborg, medan de minsta kommunerna i 
stor utsträckning har tillgodosett behovet.  
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För att stimulera ny- och ombyggnad av 
särskilda boendeformer för äldre lämnar staten 
sedan den 1 juni 2007 investeringsstöd om 
500 miljoner kronor per år för dessa boende-
former. Efter förslag i budgetproposition för 
2010 beslutade riksdagen att investeringsstödet 
även ska omfatta den nya boendeformen 
trygghetsbostäder, dvs. bostäder avsedda för 
personer som har fyllt 70 år där det, förutom 
gemensamhetslokaler, finns personal som på 
olika sätt kan stödja de boende (prop. 
2009/10:1, utg. omr. 9, bet. 2009/10:SoU1, 
rskr. 2009/10:131). Stödet är därmed numera 
tillgängligt såväl för ny- och ombyggnad av sär-
skilda boendeformer som för trygghetsbostäder.  

Enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät pla-
nerar 90 kommuner att bygga trygghetsbostäder. 
Totalt rör det sig om ca 3 900 bostäder, varav 
drygt hälften av tillskottet tillkommer genom 
omvandling av särskilt boende.  

Utbyggnaden av bostäder för äldre och 
investeringsstödet beskrivs närmare under 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg.  
 
Något färre kommuner har svårt att tillhandahålla 
bostäder för flyktingar 
Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2006 
och 2007, men har därefter minskat. I bostads-
marknadsenkäten 2010 anger 59 kommuner 
(20 procent) att flyktingar med permanent uppe-
hållstillstånd som avser bosätta sig i kommunen 
har särskilt svårt att få bostad, vilket är något 
färre än 2009 (65 kommuner). Flertalet av de 
59 kommunerna finns i storstadsregionerna och i 
de större högskoleregionerna. Av dessa har de 
allra flesta en generell brist på bostäder.  

Av kommunerna anger knappt 60 procent att 
bristen på stora lägenheter försvårar flykting-
mottagandet. Antalet kommuner med brist på 
stora lägenheter har ökat de senaste åren. Andra 
problem är bristen på små lägenheter, brist på 
lägenheter med rimlig hyresnivå och för höga 
inkomstkrav från hyresvärdar.  
 
Strategi för hemlösa personer 
Regeringens strategi för att motverka hemlöshet 
och utestängning från bostadsmarknaden avsåg 
perioden 2007–2009. För att komma åt denna 
problematik krävs insatser inom flera politik-
områden. En fungerande bostadsmarknad är en 
av flera faktorer som har betydelse för före-
komsten av hemlöshet. Ett antal rapporter har 

tagits fram inom ramen för arbetet med 
strategin. Bland annat har Socialstyrelsen tagit 
fram en vägledning för kommunerna om 
boendelösningar för hemlösa personer och 
Boverket har undersökt villkoren på bostads-
marknaden. En slutrapport från arbetet med 
strategin lämnades till regeringen den 28 juni 
2010 (dnr S2007/1119). En närmare redovisning 
av arbetet med hemlöshetsstrategin och resul-
tatet av detta beskrivs närmare under utgifts-
område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 
avsnitt 8. 
 
Begränsad kunskap om diskriminering  
Den tidigare Ombudsmannen mot etnisk disk-
riminering (DO) genomförde ett särskilt arbete 
kring diskriminering på bostadsmarknaden. 
Slutsatserna av arbetet beskrivs i rapporten 
Diskriminering på den svenska bostads-
marknaden (dnr IJ2009/1248). I rapporten kons-
taterade DO att kunskapen om diskrimineringen 
på bostadsmarknaden måste öka. 

Regeringen delar bedömningen att kunskapen 
och forskningen om diskrimineringen på 
bostadsmarknaden är begränsad. Bland annat 
saknas kunskap om hur diskrimineringen ser ut 
och om dess omfattning. Regeringen har därför 
uppdragit åt DO att genomföra en kartläggning 
av förekomsten och omfattningen av diskri-
minering på bostadsmarknaden. Uppdraget 
redovisades till regeringen den 30 juli 2010 
(dnr IJ2010/1283).  

Resultaten av undersökningen visar bl.a. att de 
som söker eller avser att köpa en bostad riskerar 
att behandlas sämre om de uppfattas som romer, 
muslimer, personer med funktionsnedsättning 
eller homosexuella. Vidare tenderar diskrimine-
ring att förekomma i större utsträckning på 
hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden. 
Resultaten behöver dock analyseras och jämföras 
med annan kunskap och forskning. DO planerar 
att genomföra en sådan analys.  
 
Framgångsrik webbportal 
Webbportalen OmBoende, som togs i bruk i 
början av 2009 och förvaltas av Boverket i samråd 
med Konsumentverket, syftar till att ge konsu-
menter och andra berörda lättillgänglig och 
tillförlitlig information om boende, byggande 
och inomhusmiljö för att stärka konsumenternas 
ställning på bostadsmarknaden. 

I Boverkets utvärdering av OmBoende 
konstateras att portalens första år har varit 
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framgångsrikt (dnr Fi2009/7958). Under 2009 
besökte nästan en halv miljon personer webb-
platsen. I snitt hade webbplatsen 37 250 besök i 
månaden. Målet är att i december 2010 ha 
70 000 besökare i månaden. En undersökning 
visar att majoriteten av dem som besöker 
OmBoende är nöjda med innehållet; 95 procent 
anser att webbplatsens information är bra eller 
mycket bra och 82 procent har stor nytta av 
informationen. Hälften av besökarna vill ha 
information om sina rättigheter, vilket visar att 
det finns ett stort behov av en oberoende 
webbplats med en samlad neutral myndighets-
information om boende. 

Åtgärder för ett ökat bostadsbyggande 

Ökat bostadsbyggande 
Den internationella konjunkturnedgången har 
drabbat byggindustrin hårt, vilket har lett till ett 
kraftigt minskat bostadsbyggande under 2009. 
Antalet påbörjade bostäder var det lägsta på tio 
år 2009, då 18 000 bostäder började byggas. 
Boverkets indikatorer för bostadsbyggandet 
pekar dock på en ökad efterfrågan på bostäder. 
Boverket bedömer att bostadsbyggandet nu är på 
väg uppåt och att 22 500 bostäder kommer att 
börja byggas under 2010 och 26 000 under 2011. 
Kommunerna tror på en ännu kraftigare 
utveckling och anger i årets bostadsmarknads-
enkät att 32 000 bostäder kommer att börja 
byggas under 2010 och 40 000 under 2011.  

Bostadsbyggandet tycks således fortsätta att 
öka de närmaste åren, under förutsättning att det 
goda konjunkturläget inte bryts. Stigande räntor 
de kommande åren kan, enligt Boverket, bromsa 
takten i återhämtningen.  

Trycket på bostadsmarknaderna i tillväxtorter 
kan framför allt förklaras av att en stor ungdoms-
kull är på väg ut på bostadsmarknaden och av 
hög invandring.  
 
Kreditgarantier under byggtiden har införts 
BKN har regeringens uppdrag att ställa ut kredit-
garantier för ny- och ombyggnad av bostäder. 
Kreditgarantier kan underlätta finansieringen 
inom bostadssektorn och därmed bidra till en 
bättre fungerande bostadsmarknad. Även i hög-
konjunkturer har små och medelstora företag 
haft svårt att etablera sig på byggmarknaden 
eftersom stora vertikalt integrerade företag 
dominerar marknaden. 

Finansieringssvårigheterna rör i första hand 
byggfasen. Svårigheterna ökade generellt under 
hösten 2008 då kreditgivarna ställde högre krav 
på säkerhet från låntagarna. För att möta dessa 
krav införde regeringen kreditgarantier under 
byggtiden fr.o.m. den 1 juli 2009. Dessa ställs ut 
inom BKN:s befintliga ram om 10 miljarder 
kronor. Efterfrågan på kreditgarantier under 
byggtiden har varit förhållandevis hög. Sedan 
införandet har kreditgarantier under byggtiden 
ställts ut till ett belopp om 795 miljoner kronor 
för 545 lägenheter.  

Under 2009 tecknades nya kreditgarantier för 
färdigställda fastigheter för ett belopp om 
117 miljoner kronor, avseende 842 lägenheter. 
Detta är en ökning jämfört med 2008, då avtal 
tecknades för 125 lägenheter. 

Trots att antalet nytillkomna garantier ökade 
fortsatte det totala garanterade beloppet att 
minska från 2 001 miljoner kronor 2008 till 
1 842 miljoner kronor 2009, vilket framför allt 
berodde på att trenden med uppsägningar av 
kreditgarantier fortsatte. Detta sker ofta i sam-
band med att låntagaren byter långivare. Den 
minskade efterfrågan på kreditgarantier de 
senaste åren kan även förklaras av bättre system 
och kompetens hos långivarna kring fastighets-
värdering och riskanalys. Vidare finansieras en 
högre andel av kapitalbehovet av enskilda 
bostadsrättsinnehavare, medan hyreshus ofta 
finansieras av ekonomiskt starka företag. BKN 
beräknar dock att garantistocken kommer att 
öka 2010–2012, framför allt till följd av en för-
väntad fortsatt efterfrågan på kreditgarantier 
under byggtiden.  

 
Produktionsstöd under avveckling 
De särskilda produktionsstöden för att stimulera 
byggandet av hyresbostäder, investeringsbidraget 
och investeringsstimulansen, upphörde vid ut-
gången av 2006. De sista utbetalningarna av 
investeringsbidrag för hyresbostäder beräknas 
ske under 2010. Räntebidragen avvecklas under 
en femårsperiod. De sista utbetalningarna sker 
2012. Regeringen bedömer att produktions-
stöden har skapat osäkerhet och ryckighet i 
produktionen samt att de har varit kostnads-
drivande. Det är också osäkert om stöden har 
kommit de boende till del.  

 
Förenklad plan- och bygglagstiftning 
Riksdagen beslutade den 21 juni 2010 om en ny 
plan- och bygglagstiftning efter förslag i propo-
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sitionen En enklare plan- och bygglag (prop. 
2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 
2009/10:366). Den nya lagen bedöms påverka 
bostadsbyggandet i positiv riktning, främst 
genom dess enklare och tydligare krav på detalj-
planehandlingar och dess förenklade detaljplane-
process. Förändringarna väntas leda till att 
osäkerheterna kring om och när ett byggprojekt 
kan genomföras minskar betydligt, liksom 
kostnaderna för förberedelseåtgärder som inte 
leder fram till något färdigt projekt. Detta kan 
innebära att bostadsprojekt belastas med lägre 
kostnader och att det blir mer intressant att 
investera i bostadsbyggande. Det kan även öka 
möjligheterna att locka kapital från nya typer av 
investerare, vilket i sin tur kan leda till lägre 
kapitalkostnader och ett totalt sett ökat bostads-
byggande till lägre kostnader. Den nya plan- och 
bygglagstiftningen beskrivs närmare i avsnitt 4.  
 
Initiativ inom samhällsbyggnadssektorn 
Statskontoret överlämnade i mars 2009 
rapporten Sega gubbar – En uppföljning av Bygg-
kommissionens betänkande Skärpning gubbar! 
till regeringen (dnr Fi2008/1515). I rapporten 
konstaterar Statskontoret att byggsektorn inte 
har genomgått några varaktiga eller genom-
gripande förändringar sedan 2002. Under 2009 
har Regeringskansliet därför anordnat två samtal 
med branschföreträdare och företrädare för 
beörda myndigheter om utvecklingen i bygg-
sektorn. Som ett resultat av samtalen har 
parterna enats om att driva ett femårigt 
utvecklingsprojekt för samhällsbyggnadssektorn. 
Arbetet genomförs under ledning av bygg-
branschen. En styrgrupp för projektet har bildats 
med representanter för de parter som Stats-
kontoret har identifierat som ansvariga inom 
sektorn: byggherrar, byggsektorns bransch-
organisationer, arbetsmarknadens parter samt 
staten och kommunerna. Styrgruppen har under 
2010 beslutat att projektet inledningsvis ska 
fokusera på följande områden: förenklade bygg-
regler, byggherrerollen, arbetsmarknadens parter, 
upphandlingsfrågor, industriella processer, energi 
samt mätning och utvärdering.  

Som en del i detta arbete, och för att främja 
konkurrensen i byggsektorn, har regeringen i 
Kammarkollegiets regleringsbrev för budgetåret 
2010 gett myndigheten i uppdrag att i sitt arbete 
med upphandlingsstöd särskilt beakta de behov 
som finns vid offentliga upphandlingar i bygg-
sektorn. Förutom produktionskostnader ska 

livscykelkostnader och kvalitetskriterier lyftas 
fram och betonas i upphandlingarna. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen senast den 
30 november 2010. 

Internationella frågor 

Erfarenhetsutbyte inom EU  
Erfarenhetsutbyten i bostadspolitiska frågor sker 
bl.a. inom ramen för ett informellt bostads-
ministersamarbete inom EU. Det senaste mötet 
inom ramen för samarbetet genomfördes den 
21 juni 2010 i Toledo i Spanien. Under minister-
mötet redovisades bl.a. en rapport från semi-
nariet Consumer oriented housing policy 
instruments – Examples from eight European 
countries som Finansdepartementet anordnade i 
Stockholm den 2 oktober 2009. Ministermötet 
avslutades med att bostadsministrarna antog ett 
gemensamt uttalande. I anslutning till bostads-
ministermötet anordnades även ett informellt 
ministermöte kring urban utveckling. 
 
Finansiering i utvecklingsländer 
I mars 2008 antog regeringen skrivelsen Globala 
utmaningar – vårt ansvar, Sveriges politik för 
global utveckling (PGU) (skr. 2007/08:89). 
PGU innefattar ett effektivt bistånd med en 
gemensam hållning där regeringen, inom alla 
ansvarsområden, söker vägar för att stärka det 
svenska bidraget till en rättvis och hållbar global 
utveckling. Som en del av denna politik har BKN 
fått i uppdrag att vid behov bistå andra svenska 
myndigheter med sina kunskaper om 
bostadsfinansiering i utvecklingsländer (dnr 
Fi2009/7922). 

 
Urban Poor Fund International  
Regeringen har en ledamot i styrelsen för Urban 
Poor Fund International, vars verksamhet syftar 
till att möjliggöra finansiering av bostadsförbätt-
ringar i världens slumområden. Under året har 
två styrelsemöten hållits.   

 
UN-HABITAT 
FN-programmet UN-HABITAT syftar till att 
förbättra boende och levnadsvillkor i världens 
städer. Ett av programmets viktigaste uppgifter 
är att förbättra boendevillkoren för fattiga som 
lever i slumområden och verka för en hållbar 
stadsutveckling.  
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Under 2009 har Sverige deltagit vid Governing 
Council i Nairobi, Kenya. Vidare har Sverige 
under 2010 deltagit vid World Urban Forum 
(WUF) i Rio de Janeiro, Brasilien. WUF är ett 
rådgivande expertmöte till UN-HABITAT som 
hålls vartannat år.  

3.5.2 Analys och slutsatser 

Regeringens politik för att öka utbudet av arbets-
kraft och bryta utanförskapet förväntas ge 
positiva effekter i bostadsområden med utbrett 
utanförskap, men ytterligare åtgärder behövs. 
Bostadspolitiken fyller en viktig funktion i detta 
sammanhang. Långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader i alla delar av landet där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven innebär en 
förbättrad konkurrens och ökad valfrihet. Det 
innebär också en förbättrad rörlighet på bostads-
marknaden, vilket är en viktig förutsättning för 
en dynamisk arbetsmarknad. Bostadspolitiken 
har således stor betydelse för att politiken inom 
andra områden ska få genomslag. 

Enligt kommunernas egna uppgifter minskar 
antalet kommuner med bostadsbrist, medan 
antalet kommuner med bostadsöverskott ökar. 
Att bostadsbristen minskar är en positiv utveck-
ling, som dock kan vara en tillfällig konsekvens 
av den lågkonjunktur som följde i finanskrisens 
spår. Det är därför viktigt att det finns beredskap 
för vad som händer nu när konjunkturen vänder 
uppåt.  

Enligt kommunerna råder det framför allt 
brist på hyresbostäder. De förändrade reglerna 
för de allmännyttiga kommunala bostads-
företagen, liksom de förändrade hyressättnings-
reglerna, kommer dock att skapa goda förut-
sättningar för hyresrätten i framtiden. Ändrin-
garna har stöd av parterna på bostadshyres-
marknaden, vilket innebär att det nu skapas lång-
siktigt stabila spelregler på en marknad som 
under flera år präglats av osäkerhet om fram-
tiden. Detta har betydelse inte minst för möjlig-
heten att förbättra utbudet av hyresbostäder i 
kommuner med befolkningstillväxt. Den genom-
förda skärpningen av bostadsförvaltningslagen 
(1977:792) och de reformerade hyressättnings-
reglerna med en ny skyddsregel visar vidare att 
hyresrättens villkor kan förbättras, samtidigt som 
hyresgästernas intressen tas till vara. Samman-
taget bedömer regeringen att dessa åtgärder bör 

bidra till en bostadshyresmarknad som i större 
utsträckning än i dag bidrar till att hushållen kan 
få tag i en bostad som svarar mot deras behov. 

Ett nytt inslag på bostadsmarknaden är ägar-
lägenheter. Finanskrisen och oklarheter kring 
byggfelsförsäkringen har inneburit att endast ett 
fåtal ägarlägenheter har bildats. Regeringen 
bedömer dock att ägarlägenheter är en boende-
form som kommer att bidra till ytterligare 
dynamik på bostadsmarknaden i framtiden. 
Ägarlägenheter kan bidra till mångfald och 
valfrihet i bostadsområden som präglas av ett 
ensidigt utbud av boendeformer. Inte minst kan 
detta innebära förbättrade möjligheter att 
utveckla utsatta bostadsområden. 

På en övergripande nivå är det tydligt att 
förutsättningarna på den svenska bostads-
marknaden skiljer sig kraftigt mellan tillväxt-
orter, som storstadsregioner, universitets- och 
högskoleorter, och kommuner i landsbygder 
med långsiktigt minskande befolkningsunderlag. 
Sedan tidigare har BKN möjlighet att stödja 
kommuner att komma till rätta med stora och 
varaktiga bostadsöverskott. Ett annat redskap är 
SBO, som också har fått ett utvidgat uppdrag. 
Regeringens uppfattning är att SBO:s verksam-
het är ändamålsenlig och ett viktigt komplement 
till statens övriga insatser på området. Även i 
kommuner med svaga bostadsmarknader, som i 
landsbygds- och glesbygdskommuner, kan ett 
visst byggande vara önskvärt, inte minst för att 
anpassa bostadsutbudet till den efterfrågan som 
följer av en förändrad befolkningsstruktur. BKN 
har därför i uppdrag att undersöka förutsätt-
ningarna för hur ett antal pilotprojekt skulle 
kunna byggas upp runt om i landet i syfte att 
stimulera framväxten av regionala kreditgaranti-
föreningar inom bygg- och bostadssektorn. 
Dessa föreningar skulle kunna fylla en funktion 
för framför allt mindre aktörer.  

Svenska bostadskonsumenter lägger interna-
tionellt sett en stor andel av sina konsumtions-
utgifter på boendet. I och med att de disponibla 
inkomsterna ökat de senaste åren, inte minst till 
följd av jobbskatteavdraget, har bostadsutgif-
ternas andel minskat. Genom att HUS-avdraget 
sänker reparations- och underhållskostnaderna 
för egnahemsägare och bostadsrättsinnehavare 
påverkas även boendeutgifterna positivt.  

Produktionskostnaderna i Sverige är inter-
nationellt sett höga, vilket är en viktig förklaring 
till de höga boendekostnaderna. En effektivare 
och mer konkurrensutsatt bygg- och bygg-
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materialindustri är en viktig förutsättning för att 
produktions- och boendekostnaderna ska bli 
rimliga. En förbättrad plan- och bygglagstiftning, 
med en förenklad planprocess och ett effektivare 
överklagandeförfarande kommer att bidra till att 
byggprojekt kan slutföras snabbare.  

BKN:s möjlighet att ställa ut kreditgarantier 
under byggtiden är till nytta för inte minst små 
och medelstora företag och kan därmed bidra till 
ökad konkurrens. Det femåriga utvecklings-
projekt för samhällsbyggnadssektorn som har 
påbörjats inom byggbranschen bör också kunna 
fungera som en katalysator för ytterligare för-
bättringar. 

Omfattningen av byggandet av student-
bostäder är inte tillfredsställande. Samtidigt 
bedömer majoriteten av högskolekommunerna 
att det inte finns några större problem för 
studenter att få tag i en lämplig bostad. Ökade 
möjligheter till andrahandsupplåtelse, bl.a. 
genom den höjning av schablonavdraget vid 
beskattning av hyresintäkter som trädde i kraft 
den 1 januari 2009 och den ytterligare höjning 
som föreslås i denna budgetproposition, kan öka 
intresset bland bostadsägare att hyra ut delar av 
den egna bostaden. Detta kan bidra till att öka 
utbudet av lediga bostäder, samtidigt som det 
befintliga bostadsbeståndet utnyttjas effektivare. 
Detta bör underlätta för bl.a. studenter att skaffa 
ett boende. 

3.6 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar 
mot årsredovisningen för BKN. 

3.7 Politikens inriktning 

Regeringens målsättning är att förbättra bostads-
marknaden så att så många som möjligt ska 
kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. För 
att fler ska vilja investera i samt äga och förvalta 
bostäder, krävs långsiktigt goda och förutsägbara 
villkor.  

Genom en fungerande bostadsmarknad ställs 
hushållens behov automatiskt i fokus och blir 
styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. 

I många delar av landet, framför allt i 
storstadsområdena, dras hyresbostadsmarknaden 

med mycket långa köer. Många hushåll är därför 
hänvisade till att köpa dyra bostäder. För unga, 
studenter och grupper med lägre inkomster är 
möjligheten att ordna en bra bostad kraftigt 
begränsad på grund av den dåligt fungerande 
bostadsmarknaden.  

Bostadsbristen har sin grund i att det i Sverige 
sedan 1990-talet byggs allt för få nya bostäder. 
Detta beror i sin tur på att byggpriserna ökat 
kraftigt under perioden och på felaktiga reglerin-
gar av bostadshyresmarknaden.  

Från och med den 1 januari 2011 kommer de 
nya reglerna för kommunala bostadsbolag och 
hyressättningen att börja tillämpas. Detta 
kommer att locka fler att investera i och förvalta 
hyresrätter. Regeringen kommer att följa 
konsekvenserna av den nya lagstiftningen på 
bostadsmarknaden. Under mandatperioden avser 
regeringen också att utöka möjligheten att göra 
s.k. till- och frånval i hyreskontrakt och därmed 
göra hyresrätten som upplåtelseform mer 
attraktiv. Möjligheterna att stärka hyresrättens 
ställning på den svenska bostadsmarknaden 
kommer att övervägas. I det sammanhanget kan 
de förslag som bostadsmarknadens parter har 
framfört till regeringen prövas.  

Byggbranschen håller alltjämt på att anpassa 
sin verksamhet till en marknad utan bygg-
subventioner, vilket tidigare bidrog till att pressa 
upp byggpriserna. Tillsammans med aktörerna i 
byggsektorn bedriver regeringen också ett arbete 
för att pressa ner byggpriserna.  

Under den förra mandatperioden infördes den 
nya upplåtelseformen ägarlägenheter i nyproduk-
tion, vilket innebär ytterligare ett instrument och 
en valmöjlighet på den svenska bostads-
marknaden för byggherrar och hushåll. En lag-
stiftning som tillåter att även befintliga bostads-
fastigheter kan omvandlas till ägarlägenheter ska 
utredas. Målsättningen är att den nya lagstift-
ningen ska träda i kraft under mandatperioden. 
Detta innebär en viktig möjlighet för hushåll i 
mer utsatta områden, som för närvarande bor i 
hyresrätt, att kunna förvärva sin bostad.  

Inom ramen för det urbana utvecklingsarbetet 
har regeringen sedan 2007 fört dialoger och 
samverkat med kommuner kring utvecklingen i 
stadsdelar med utbrett utanförskap. Sedan början 
av 2010 för regeringen också samtal med 
företrädare för några av de större kommunerna i 
landet, kommunala bostadsföretag och boende. 
Att ta vara på kraften hos de boende i områden 
med utbrett utanförskap är en förutsättning för 
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att utvecklingen där ska bli positiv. Insatserna 
bör således ske i samverkan med boende, 
fastighetsägare och berörda kommuner. Rege-
ringen avser att återkomma med en analys om 
hur den fysiska och den boendesociala miljön 
kan förbättras i dessa områden.  

En utsatt grupp på bostadsmarknaden är 
studenter. Regeringen har beslutat att under en 
prövotid om fem år möjliggöra för nio uni-
versitet och högskolor i storstadsregioner att 
upplåta lägenheter till sina studenter i andra 
hand. Det statliga bolaget Akademiska Hus AB 
arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för 
studentbostäder. Därutöver uppmuntras kom-
muner att upplåta mark för byggande av student-
bostäder.  

Unga har generellt svårt att skaffa sig en 
bostad, särskilt i städer med hög sysselsättning. 
Problemet är stort, men också delvis övergående 
eftersom antalet ungdomar kommer att minska 
framöver. Eftersom problemen är stora och 
påtagliga nu, men övergående, är en rimlig åtgärd 
att försöka utnyttja det befintliga beståndet 
bättre. Regeringen föreslår därför att schablon-
avdraget vid beskattning av hyresintäkter från 
upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad 
eller hyreslägenhet höjs från 12 000 kronor till 
18 000 kronor per år.  

Regeringen har vidare för avsikt att förenkla 
byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga 
fler och billiga bostäder för unga. Det ligger inte i 
statens intresse att detaljreglera den fysiska 
utformningen av en bostad, bortsett från tek-
niska egenskapskrav om exempelvis bärighet och 
brandskydd samt att rena tillgänglighetsaspekter 
behöver beaktas. Det är därför angeläget att 
byggreglerna är utformade på ett sådant sätt att 
de medger flexibilitet i bostädernas utformning. I 
sådana regler ingår inte krav på vissa tekniska 
lösningar eller vissa mått. Regeringen anser att 
nuvarande detaljkrav om t.ex. storlek och olika 
utrymmens avskiljbarhet kan begränsas beroende 
på vilken målgrupp bostäderna riktar sig till.  

Regeringen avser vidare fortsätta bredda 
stödet för boendelösningar för äldre så att fler 
äldre får möjlighet att välja en fungerande 
boendeform t.ex. i form av trygghetsbostäder 
eller särskilt boende. Regeringen avser också att, 
inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, 
ge stimulansmedel till kommuner som erbjuder 
lösningar för äldre att fortsätta bo tillsammans.  

3.8 Budgetförslag 

3.8.1 1:1 Statens bostadskreditnämnd: 
Förvaltningskostnader 

Tabell 3.4 Anslagsutveckling 1:1 Statens 
bostadskredtinämnd: Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

2009 Utfall 13 021  
Anslags- 
sparande 4 435

2010 Anslag 17 724  
Utgifts- 
prognos 14 665

2011 Förslag 17 702   

2012 Beräknat 17 875 1  

2013 Beräknat 18 125 2  

2014 Beräknat 18 514 3  
1 Motsvarar 17 702 tkr i 2011 års prisnivå. 
2 Motsvarar 17 703 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 17 677 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för BKN:s förvaltnings-
kostnader och för stabsuppgifter åt regeringen. 
Anslaget används vidare för utredningsuppdrag 
inom verksamhetsområdet. 
 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 17 724 17 724 17 724 17 724

Förändring till följd av:   

Pris- och löne-
omräkning 2 38 212 462 879

Beslut   

Överföring till/från 
andra anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt   -26

Förslag/ 
beräknat anslag 17 702 17 875 18 125 18 514

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012–2014 är preliminär 
och kan komma att ändras.  

 
Anslaget minskas med 60 000 kronor fr.o.m. 
2011 till följd av ändrad finansiering av verk-
samhetsstödet för den statliga budgetprocessen. 

Anslaget minskas med 26 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs. 

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 17 702 000 kronor. För 2012 beräknas 
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anslaget till 17 875 000 kronor, för 2013 till 
18 125 000 kronor och för 2014 till 
18 514 000 kronor.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

De kreditgarantier som BKN administrerar är en 
försäkring som långivare kan teckna för lån till 
ny- och ombyggnad av bostäder, vid förvärv av 
fastighet som ombildas till kooperativ hyresrätt 
samt vid förvärv av bostad för förstagångsköpare. 
Garantin ger långivaren ett skydd mot kredit-
förluster och minskar behovet av topplån eller 
egen kapitalinsats för den som bygger bostäder. 
Kreditgarantier får utfärdas: 

- för ny- och ombyggnad,  

- för avlösen av kommunala borgensåtagan-
den,  

- för lån till kooperativa hyresrättsföreningar, 

- för vissa kommunala åtaganden för boen-
det, samt 

- för förstagångsköpares förvärv av bostad 
(s.k. förvärvsgarantier).  

 
Bestämmelserna om kreditgarantier finns i för-
ordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti 
för lån för bostadsbyggande m.m., förordningen 
(2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala 
åtaganden för boendet och förordningen 
(2008:20) om statliga kreditgarantier för förvärv 
av bostad. Finansieringen av dessa garantier sker 
utanför statsbudgeten genom avgifter som ska 
täcka både garantiverksamheten och förvalt-
ningskostnaderna. Avgifterna ska också täcka 
finansieringen av sådana fastighetsförvärv som 
BKN undantagsvis får göra för att skydda statligt 
garanterade lånefordringar. 

 
Tabell 3.6 Offentligrättslig verksamhet – Kreditgarantier 
Tusental kronor 
Garanti-  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009  37 514 7 663 29 851

Prognos 2010  40 000 58 000 -18 000

Budget 2011  45 000 83 000 -38 000

 
 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 ställa ut kreditgarantier för ny- och 
ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för av-

lösen av kommunala borgensåtaganden samt 
kreditgarantier för lån som kooperativa hyres-
rättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter 
för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett 
belopp av högst 10 000 000 000 kronor. 

Regeringen bemyndigas att under 2011 ställa 
ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut 
pengar till enskilda för förvärv av bostad 
(s.k. förvärvsgarantier) intill ett belopp av högst 
5 000 000 000 kronor. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen har 
sedan tidigare ett bemyndigande att ställa ut 
kreditgarantier för ny- och ombyggnad av 
bostäder, för lån till kooperativa hyresrätts-
föreningar som tas upp vid förvärv av fastigheter 
för ombildning till kooperativ hyresrätt samt för 
kreditgarantier för avlösen av kommunala 
borgensåtaganden. För dessa kreditgarantier har 
regeringen en gemensam bemyndiganderam om 
10 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda 
åtaganden. 
Regeringen har även ett bemyndigande att ställa 
ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut 
pengar till förstagångsköpare för förvärv av 
bostad (s.k. förvärvsgarantier) inom en ram om 
5 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda 
åtaganden.  

Regeringen bedömer att det under 2011 
behövs garantiramar av samma omfattning som 
under innevarande år. 

3.8.2 1:2 Omstrukturering av kommunala 
bostadsföretag 

Tabell 3.7 Anslagsutveckling för 1:2 Omstrukturering av 
kommunala bostadsföretag 
Tusental kronor 

2009 Utfall - 6 337  
Anslags- 
sparande 105 937

2010 Anslag 75 500 1 
Utgifts- 
prognos 19 553

2011 Förslag 99 500   

2012 Beräknat 99 500   

2013 Beräknat 99 500   

2014 Beräknat 99 500   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för stöd till omstrukturering av 
kommunala bostadsföretag. Ansökningar om 
stöd hanteras fr.o.m. den 1 januari 2006 av BKN. 
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Bestämmelser om stödet finns i förordningen 
(2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala 
åtaganden för boendet.  

Regeringens överväganden 

Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:2 
Omstrukturering av kommunala bostadsföretag 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 97 500 97 500 97 500 97 500

Förändring till följd av:   

Beslut 2 000 2 000 2 000 2 000

Överföring till/från 
andra anslag    

Övrigt    

Förslag/ 
beräknat anslag 99 500 99 500 99 500 99 500

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 

Anslaget har 2009 och 2010 använts för att 
finansiera Boverkets informationsportal 
OmBoende genom en överföring om 2 000 000 
kronor till anslaget 2:1 Boverket. Regeringen 
föreslår att anslaget för 2011 uppgår till 
99 500 000 kronor. Även för 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 99 500 000 kronor. 
 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:2 Omstrukturering av 
kommunala bostadsföretag ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på högst 
70 000 000 kronor 2012–2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
anser att det är viktigt att BKN kan bedriva sitt 
arbete långsiktigt och med möjlighet att ingå 
avtal som sträcker sig längre än innevarande 
budgetår. Ett bemyndigande begärs därför att 
under 2011 för anslaget 1:2 Omstrukturering av 
kommunala bostadsföretag få göra åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 70 000 000 kronor 
2012–2019. 
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Tabell 3.9 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  29 810 54 810 69 810 59 810 

Nya åtaganden  35 000 25 000   

Infriade åtaganden  10 000 10 000 10 000 10 000 

Utestående åtaganden 29 810 54 810 69 810 59 810 49 810 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 70 000 70 000 70 000   

3.8.3 1:3 Stöd för att underlätta för 
enskilda att ordna bostad 

Tabell 3.10 Anslagsutveckling för 1:3 Stöd för att underlätta 
för enskilda att ordna bostad 
Tusental kronor 

2009 Utfall 640  
Anslags- 
sparande 36 433

2010 Anslag 22 000 1 
Utgifts- 
prognos 4 888

2011 Förslag 48 970   

2012 Beräknat 48 970   

2013 Beräknat 48 970   

2014 Beräknat 50 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att finansiera stöd till 
kommuner som går i borgen för enskilda hus-
hålls skyldighet att betala hyra för sin bostad 
(s.k. kommunala hyresgarantier). Syftet är att 
underlätta för enskilda att etablera sig på bo-
stadsmarknaden. Bidrag lämnas med 5 000 kro-
nor per hyresgaranti till kommuner som efter be-
hovsprövning beviljat hyresgarantier för enskilda 
hushåll som saknar ett självständigt boende. En 
förutsättning är att hushållen får en bostad med 
hyresrätt och besittningsskydd samt att hyres-
garantin omfattar minst sex månadshyror. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 50 000 50 000 50 000 50 000

Förändring till följd av:   

Beslut -1 030 -1 030 -1 030 

Överföring till/från 
andra anslag   

Övrigt    

Förslag/ 
beräknat anslag 48 970 48 970 48 970 50 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Anslaget minskas med 1 030 000 kronor 2011–
2013 för att finansiera driften och underhållet av 
Boverkets informationsportal OmBoende. Rege-
ringen föreslår att anslaget för 2011 uppgår till 
48 970 000 kronor. För 2012 respektive 2013 
beräknas anslaget uppgå till 48 970 000 kronor 
och för 2014 till 50 000 000 kronor. 

3.8.4 1:4 Räntebidrag m.m. 

Tabell 3.12 Anslagsutveckling för 1:4 Räntebidrag m.m. 
Tusental kronor 

2009 Utfall 697 405  
Anslags- 
sparande -56 839

2010 Anslag 547 530 1 
Utgifts- 
prognos 481 417

2011 Förslag 190 631   

2012 Beräknat 23 442   

2013 Beräknat 0   

2014 Beräknat 0   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
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Anslagets ändamål är att finansiera räntebidrag 
för ny- och ombyggnad av bostäder. Anslaget 
används även för bidrag till förvaltningsförluster, 
s.k. § 33-ersättning, till kommuner. Boverket 
administrerar i dag ett periodiskt stöd i form av 
räntebidrag enligt förordningen (1992:986) om 
statlig bostadsbyggnadssubvention, benämnt 
1993 års system om statlig bostadsbyggnads-
subvention. 

Regeringens överväganden 

Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Räntebidrag m.m.  
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 453 530 453 530 453 530 453 530

Förändring till följd av:   

Beslut    

Övriga 
makroekonomiska 
förutsättningar  -70 140 -68 087 -64 780 -64 780

Volymer -183 814 -235 982 -375 234 -375 234

Överföring till/från 
andra anslag    

Övrigt  -8 945 -126 019 -13 516 -13 516

Förslag/ 
beräknat anslag 190 631 23 442 -0 -0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
I och med att förordningen om statlig bostads-
byggnadssubvention upphörde vid utgången av 
2006 har inga räntebidrag beviljats för nybygg-
nads- och ombyggnadsprojekt som påbörjades 
efter den 31 december 2006. Från och med den 
1 januari 2007 påbörjades en utfasning av ränte-
bidragen under fem år, med avsikten att inga 
räntebidrag skulle betalas ut efter 2012.  

Som en följd av utfasningen minskas anslaget 
med cirka 183 814 000 kronor, vilket redovisas 
som förändringar i volymer, och med cirka 
70 140 000 kronor på grund av förändrat ränte-
läge. Slutligen minskas anslaget med cirka 
8 945 000 kronor, även detta på grund av ut-
fasningen.  

Regeringens förslag för 2011 och de beräknade 
utgifterna för 2012 baseras på antaganden om 
bidragsberättigade ärenden och subventions-
räntan.  

Regeringen föreslår att anslaget för 2011 upp-
går till 190 631 000 kronor. För 2012 beräknas 
anslaget uppgå till 23 442 000 kronor.  
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4 Hållbart samhällsbyggande 

4.1 Omfattning 

Hållbart samhällsbyggande omfattar tre delom-
råden: Samhällsplanering och bebyggelseutveck-
ling, Byggande och förvaltning samt Lantmä-
teriverksamhet. 

 
 
Verksamheten vid Boverket, Statens geotekniska 
institut, Lantmäteriet och Statens va-nämnd 
ingår i området. Vidare hör Swedesurvey AB till 
området. 

 

4.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Hållbart samhällsbyggande 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Hållbart samhällsbyggande   

2:1 Boverket 204 199 200 175 177 180 182

2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 33 33 32 33 33 33 33

2:3 Statens geotekniska institut 26 32 32 32 32 33 34

2:4 Lantmäteriet 491 473 462 489 493 500 504

2:5 Statens va-nämnd 7 9 9 9 9 9 9

Äldreanslag 

2008 31:10 Fonden för fukt- och mögelskador 1 0 1 0 0 0 0

Summa Hållbart samhällsbyggande 761 746 736 738 744 754 762
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i sam-
band med denna proposition. 

 
 

4.3 Mål 

Målet för Hållbart samhällsbyggande är att 
fysisk planering, byggande och lantmäteri-
verksamhet ska vara ändamålsenlig. Syftet är att 
ge alla människor en från social synpunkt god 
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, naturresurser och energi samt  

 
 
ekonomisk tillväxt och utveckling främjas. 
Hållbart samhällsbyggande ska bidra till en 
minskad påverkan på klimatet men också till en 
anpassning till de nya förutsättningar som ett 
förändrat klimat medför. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 18  

34 

4.4 Resultatredovisning 

Resultatredovisning beträffande miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö finns under utgifts-
område 20 Allmän miljö- och naturvård. 

Resultatredovisningen sker under de tre del-
områdena Samhällsplanering och bebyggelse-
utveckling, Byggande och förvaltning samt 
Lantmäteriverksamhet.  

4.4.1 Resultat – Samhällsplanering och 
bebyggelseutveckling 

Målet för samhällsplanering och bebyggelse-
utveckling är: 
• En tydlig roll för fysisk planering i arbetet 

för en hållbar utveckling av städer, tätorter 
och landsbygd.  

• Ett regelverk och andra styrmedel som på 
bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 
samtidigt som rättssäkerhet och med-
borgerligt inflytande säkerställs. 

• Goda förutsättningar för byggande av 
bostäder och lokaler, etablering av företag 
och för annat samhällsbyggande samtidigt 
som en god livsmiljö tryggas. 

Förändringar gällande plan- och 
bygglagstiftningen  

Plan- och bygglagstiftningen spelar en viktig roll 
i arbetet för ett hållbart samhällsbyggande. 
Under flera år har ett arbete pågått med att 
omarbeta lagstiftningen. Detta arbete har 
resulterat i att regeringen i mars 2010 över-
lämnade propositionen En enklare plan- och 
bygglag (prop. 2009/10:170) till riksdagen. 
Riksdagen antog förslaget i juni 2010 
(bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366). Den 
nya lagen utgör en omarbetning och moderni-
sering av plan- och bygglagstiftningen och 
ersätter den nuvarande plan- och bygglagen 
(1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya 
lagen träder i kraft den 2 maj 2011. 

Syftet med den nya lagstiftningen är att 
genom tydligare regler lägga grunden för en 
ökad förutsägbarhet för enskilda och företag 
samt ökade förutsättningar för lika behandling. 
Till följd av klimatförändringarna har flera nya 
bestämmelser tillkommit i den nya lagstift-

ningen. Bland annat ska hänsyn tas till miljö- och 
klimataspekter vid planläggning och annan 
prövning. Andra viktiga förändringar i den nya 
plan- och bygglagen är följande.  
• Översiktsplanen får en tydligare strategisk 

funktion och den ska ta hänsyn till och 
samordnas med nationella och regionala 
mål, planer och program av betydelse för 
en hållbar utveckling av kommunen. 

• Kravet på detaljplan förtydligas. Detaljplan 
krävs om ett byggnadsverk får en bety-
dande miljöpåverkan.  

• Planläggningen förenklas och den totala 
tidsåtgången för planläggningen ska kunna 
förkortas. 

• Bygglovsprocessen förtydligas. 
• En byggnads tillgänglighet och använd-

barhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga ska bedömas 
redan i samband med bygglovet.  

• Processen för genomförandet av bygg-, 
rivnings- och markåtgärder förtydligas 
liksom byggherrens ansvar för kontroll av 
byggprojekt.  

• Tillämpningsområdet för tillsynen över 
lagen och vilka myndigheter som ska vara 
ansvariga för olika uppgifter tydliggörs.  

• En byggsanktionsavgift införs som ska 
ersätta de nuvarande tre avgifterna. Av-
giftsnivån för överträdelserna görs lika för 
hela landet.  

• Bestämmelserna om överklagande förtyd-
ligas. 

Ändrad instansordning m.m. 

Miljöprocessutredningen (dir. 2007:94 m.fl.) har 
under 2009 avlämnat tre delbetänkanden, Miljö-
processen (SOU 2009:10), Vattenverksamhet 
(SOU 2009:42) och Områden av riksintresse 
och miljökonsekvensbeskrivningar (SOU 
2009:45). Samtliga tre betänkanden har remiss-
behandlats. Beredningen av betänkandena har 
hittills resulterat i en proposition – Mark- och 
miljödomstolar (prop. 2009/10:215) – som i 
huvudsak behandlar de förslag som återfinns i 
betänkandet Miljöprocessen. Riksdagen har i 
juni 2010 beslutat enligt regeringens förslag 
(bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364). Den 
nya domstolsorganisationen och instans-
ordningen träder i kraft den 2 maj 2011 sam-
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tidigt med den nya plan- och bygglagstiftningen, 
se ovan. 

I den av riksdagen beslutade propositionen 
konstateras att miljömålen, målen enligt plan- 
och bygglagen och fastighetsmålen sinsemellan 
har många likheter. I syfte att förenkla, sam-
ordna och effektivisera handläggningen och 
domstolsprövningen av dessa mål föreslås att det 
ska bildas fem nya mark- och miljödomstolar. 
Till de nya domstolarna ska föras de mål som 
enligt nuvarande ordning handläggs i miljö-
domstol, huvuddelen av de mål enligt plan- och 
bygglagen som enligt nuvarande ordning hand-
läggs i förvaltningsrätt och hos regeringen samt 
huvuddelen av de mål som enligt nuvarande 
ordning handläggs i fastighetsdomstol. De mål 
som handläggs i mark- och miljödomstolarna ska 
överklagas till den nuvarande Miljööver-
domstolen som till följd av reformen föreslås 
byta namn till Mark- och miljööverdomstolen. 
De förslag som har redovisats i Miljöprocess-
utredningens övriga två betänkanden bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

I propositionen Åtgärdsprogram och tillämp-
ningen av miljökvalitetsnormer (prop. 
2009/10:184) föreslår regeringen ett förtydli-
gande i miljöbalken av att det är myndigheter 
och kommunerna som ansvarar för att miljö-
kvalitetsnormer följs. Vidare föreslås att miljö-
kvalitetsnormerna ska ha olika rättsverkan 
beroende på om de är gränsvärdesnormer eller 
andra normer. De föreslagna förändringarna i 
miljöbalken medför att innebörden av plan- och 
bygglagens bestämmelser om tillämpningen av 
miljökvalitetsnormerna blir tydligare. 

I propositionen föreslås också en ändring i 
fråga om miljöorganisationers talerätt enligt 
16 kap. 13 § miljöbalken som innebär att tale-
rätten utvidgas. Ändringen, som även kommer 
att beröra vissa beslut enligt plan- och bygglagen, 
är föranledd av ett avgörande från EU-dom-
stolen. Riksdagen har i juni 2010 beslutat i 
enlighet med regeringens förslag (bet. 
2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353). 

Flertalet av de beslutade förändringarna har 
trätt i kraft den 1 september 2010. 

Expropriationslagens ersättningsbestämmelser 

Den 1 augusti 2010 trädde nya bestämmelser 
angående den ersättning som betalas vid 
expropriation och andra åtgärder där fastigheter 
tas i anspråk med tvång, t.ex. genom fastighets-
bildning, i kraft. Expropriationslagens ersätt-
ningsbestämmelser har även betydelse för 
ersättningssituationerna enligt plan- och bygg-
lagen. Ändringarna innebär att ersättningarna 
höjs och syftar till att stärka äganderätten. Den 
tidigare s.k. presumtionsregeln, som begränsade 
rätten till ersättning för så kallade förväntnings-
värden har upphävts. Det innebär bl.a. att den 
del av ersättningen som beror på förväntningar 
om en ändring av fastighetens tillåtna använd-
ningssätt kommer att beaktas. Det är inte längre 
möjligt att göra något så kallat toleransavdrag 
från expropriationsersättningen eller från skade-
stånd enligt miljöbalken för miljöskada. 
Ersättningen ska fortsättningsvis motsvara hela 
den ersättningsgilla skadan. Det har införts ett 
schablonpåslag på expropriationsersättningen 
med 25 procent av fastighetens marknadsvärde 
eller marknadsvärdeminskning. Genom påslaget 
tas det vid värderingen av fastigheten ökad 
hänsyn till att fastighetsägaren ofrivilligt blir av 
med sin fastighet. 

Kompetensinsatser gällande plan- och bygglagen 

Regeringen gav Boverket och länsstyrelserna i 
uppdrag att i samverkan genomföra en sam-
ordnad kompetensutvecklingsinsats under en 
treårsperiod 2008–2010 för en bättre tillämpning 
av plan- och bygglagstiftningen. Boverket slut-
redovisade uppdraget i juli 2010. Kompetens-
satsningen har riktat sig brett till länsstyrelsernas 
olika sakområden, men även andra statliga myn-
digheter har deltagit. Satsningen har skapat en 
plattform där länsstyrelserna och Boverket 
gemensamt är rustade för introduktionen av den 
nya plan- och bygglagstiftningen. De tematiska 
pilotprojekt som introducerades under 2009 
kommer att fortsätta hela 2010. Genomförandet 
av projekten involverar kommuner och andra 
aktörer och sker i samverkan med Sveriges 
Kommuner och Landsting.  

Som en fortsättning på denna kompetens-
satsning har regeringen tillsatt en särskild 
utredare som ska organisera, samordna, 
koordinera och genomföra utbildnings- och 
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kompetensinsatser enligt kommittédirektivet 
Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygg-
lag (dir. 2010:55).  

Insatserna ska rikta sig till kommuner, läns-
styrelser och andra statliga myndigheter.  

Syftet är att påskynda en introduktion av den 
nya lagen, stärka kompetensen och därmed 
effektiviteten hos kommuner, länsstyrelser samt 
andra statliga myndigheter och skapa förut-
sättningar för en nationellt harmoniserad 
tillämpning av lagstiftningen och utveckla förut-
sättningar för ett förbättrat samspel på plan- och 
byggområdet. 

Utredaren ska även bilda ett forum för att 
stödja introduktionen av den nya lagen 
gentemot företag och allmänhet. Syftet med 
forumet ska vara att skapa förutsättningar för 
företag och allmänhet att få fördjupad 
information om den nya lagstiftningen.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 
14 december 2012.  

Nya strandskyddsbestämmelser 

Huvuddelen av de nya bestämmelserna om 
strandskydd som regeringen har föreslagit i 
propositionen Strandskyddet och utvecklingen 
av landsbygden (prop. 2008/09:119) trädde i 
kraft den 1 juli 2009. De nya reglerna om lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen trädde dock i 
kraft först den 1 februari 2010. 

Boverket har haft regeringens uppdrag att till-
sammans med Naturvårdsverket utarbeta väg-
ledningsmaterial för länsstyrelsernas och 
kommunernas hantering av de nya bestäm-
melserna om strandskydd. Med anledning härav 
har verken tillsammans i september 2009 givit ut 
publikationen Strandskydd – en vägledning för 
planering och prövning (Handbok 2009:4).  

Samhällsbyggande med anknytning till 
trafikfrågor 

Samordnad planeringsprocess 
Det är angeläget att åstadkomma en transparent 
och tydlig plan- och bygglagstiftning. En sådan 
bör bygga på ett medborgerligt och demok-
ratiskt inflytande, rättssäkerhet för den enskilde, 
snabbhet i förfarandet och en process som leder 
till ett rationellt genomförande. Dubbel-
prövning, dvs. prövning av en och samma fråga 

med stöd av olika lagstiftning, bör så långt som 
möjligt undvikas.  

Tre propositioner med förslag i denna 
riktning har redan beslutats. Den första gäller de 
bestämmelser som har införts i miljöbalken och 
plan- och bygglagen i samband med riksdagens 
ställningstagande till regeringens proposition om 
förändrade strandskyddsbestämmelser (prop. 
2008/09:119). Dessa bestämmelser innebär att 
förbudet att uppföra byggnader för att genom-
föra anläggningsarbeten inom strandskyddat 
område inte gäller byggande av allmän väg eller 
järnväg enligt fastställd arbetsplan respektive 
järnvägsplan. Strandskyddspropositionen inne-
bär därutöver en ökad samordning mellan miljö-
balken och plan- och bygglagen delvis till följd 
av att planinstituten översiktsplan och detaljplan 
kan användas för att redovisa områden för 
landsbygdsutveckling respektive upphäva strand-
skyddet. Genom att beslut om dispens från 
strandskyddet fortsättningsvis ska prövas av 
kommunen kan en ökad samordning dessutom 
ske med kommunens prövning av frågan om 
bygglov och förhandsbesked enligt plan- och 
bygglagen.  

Det andra regeringsförslag som genomförts 
med denna inriktning har redovisats i 
propositionen Prövning av vindkraft (prop. 
2008/09:146). Till följd av de lagändringar som 
trädde i kraft den 1 augusti 2009 har de tidigare 
kraven på detaljplan och bygglov i huvudsak 
tagits bort i de fall uppförandet av ett 
vindkraftverk har fått tillstånd enligt miljö-
balken. 

Det tredje förslaget med denna inriktning 
finns i den nya plan- och bygglagen. I den nya 
lagen finns en generell bestämmelse med 
innebörden att det vid planläggning och annan 
prövning som avser mark- och vattenanvändning 
som också prövas enligt annan lag ska ansvariga 
myndigheter sträva efter att på lämpligt sätt 
samordna arbetet så att dubbelarbete undviks.  

I den nya plan- och bygglagen har också 
införts bestämmelser om ett förenklat detalj-
planeförfarande i de fall planen endast avser 
sådan verksamhet som redan har tillstånds-
prövats eller ska tillståndsprövas enligt före-
skrifter som meddelats med stöd av miljöbalkens 
bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. På 
motsvarande sätt ska detaljplaner som endast 
avser en verksamhet som har prövats genom 
upprättande och fastställande av en arbetsplan 
enligt väglagen eller en järnvägsplan enligt lagen 
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om byggande av järnväg kunna handläggas 
genom ett förenklat förfarande.  

I den nya plan- och bygglagen anges vidare att 
byggnadsnämnden ska svara för en samordning 
av ansökningar om bygglov och förhandsbesked 
som enligt miljöbalkens bestämmelser om 
miljöfarlig verksamhet också ska anmälas till 
kommunen.  

Regeringens arbete med att effektivisera plan-
processerna och undanröja dubbelarbete har 
fortsatt. Regeringen beslutade i mars 2009 att 
tillkalla en parlamentarisk kommitté (dir. 
2009:16) med uppdrag att bl.a. analysera 
planeringsprocessen för byggande av transport-
infrastruktur och föreslå sådana ändringar i väg-
lagen och lagen om byggande av järnväg som 
innebär att processen effektiviseras. Ur ett trans-
portinfrastrukturperspektiv omfattade utred-
ningsarbetet även miljökonsekvensbeskrivning 
och tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken samt 
frågor om samordning med övrig fysisk 
planering enligt plan- och bygglagen. 
Kommittén har i september 2010 redovisat sitt 
uppdrag i betänkandet Effektivare planering av 
vägar och järnvägar (SOU 2010:57). Kommit-
téns förslag bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet. 

Cykelparkering 
I propositionen Framtidens resor och trans-
porter – infrastruktur för en hållbar tillväxt 
(prop. 2008/09:35) konstaterades att andelen av 
de korta resorna som genomförs per cykel och 
till fots bör öka och att möjligheten att 
kombinera sådana resor med kollektivtrafik bör 
underlättas. Boverket har på regeringens upp-
drag redovisat hur cykelparkering vid järnvägs-
stationer och resecentra kan hanteras i den 
fysiska planeringen i rapporten Gör plats för 
cykeln – Vägledning och inspiration för 
planering av cykelparkering vid stationer och 
resecentra. 

Trafikbuller 
Riksrevisionen företog 2009 en effektivitets-
revision avseende statens insatser för bedömning 
av buller vid planläggning och byggande av 
bostäder. I rapporten En effektiv och trans-
parent plan- och byggprocess? Exemplet buller 
(RiR 2009:5) påtalar revisionen att statens styr-
ning inte tillgodoser grundläggande krav på 
transparens och förutsebarhet i plan- och bygg-
processen. Riksrevisionen, som beslutat över-
lämna rapporten till riksdagen, har med anled-

ning av sina iakttagelser lämnat en rad 
rekommendationer (2009/10:RRS2). Regeringen 
lämnade i budgetpropositionen för 2010 en 
redogörelse för vidtagna och planerade åtgärder. 
Det finns nu skäl att redovisa några av de ytter-
ligare konkreta åtgärder som regeringen har 
vidtagit i syfte att åstadkomma en ökad trans-
parens och förutsebarhet i den fysiska plane-
ringen. 

De av riksdagen antagna propositionerna En 
ny plan- och bygglag (prop. 2009/10:170), 
Mark- och miljödomstolar (prop. 2009/10:184) 
samt Åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
(prop. 2009/10:215) innehåller ändringar som 
bl.a. syftar till att åstadkomma en ökad trans-
parens och tydlighet i hur lagstiftningen ska 
tillämpas.  

Regeringen har vidare i propositionen Svenska 
miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 
2009/10:155) redovisat förslag under miljö-
kvalitetsmålet God bebyggd miljö som innebär 
ett tydliggörande av målets innebörd vad avser 
”buller”. Således har begrepp som ”frihet från 
buller” och att människor inte utsätts för 
”bullerstörningar” utgått och ersatts med att 
människor inte utsätts för ”skadliga ljudnivåer”.  

Det delmål för buller som har fastlagts, dvs. 
att antalet människor som utsätts för trafikbuller 
i bostäder som överstiger de riktvärden som 
riksdagen ställt sig bakom ska minska med 5 
procent till 2010 jämfört med 1998, har inte 
kunnat uppnås. Regeringen föreslår att det nu-
varande delmålet omformuleras så att det lägger 
ett större fokus på hälsoeffekter och antalet 
människor som är störda av buller från olika 
slags källor. Regeringen poängterar vidare att 
ökade insatser bör vidtas för att minska bullret 
vid källan. Riksdagen har behandlat förslagen i 
juni 2010 (bet. 2009/10:MJU25, rskr. 
2009/10:377). 

När det gäller tillämpningen av riktvärdena för 
trafikbuller har regeringen i propositionen klar-
lagt dels att värdena ska ligga fast, dels att de ska 
tolkas just som riktvärden. Regeringen har vidare 
preciserat när, var och under vilka omständig-
heter som avvikelser från riktvärdena ska kunna 
övervägas. Regeringen har också klarlagt att det 
inte finns någon anledning att omvandla rikt-
värdena till gränsvärden eller att föreslå en när-
mare precisering av den målsättning som miljö-
kvalitetsnormen för omgivningsbuller utgör.  

Vad gäller de statliga myndigheternas ansvar 
inom bullerområdet har regeringen i den nya 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 18  

38 

förordningen (2009:1476) med instruktion för 
Naturvårdsverket förtydligat avgränsningen för 
verkets roll till att samordna myndigheternas 
arbete avseende omgivningsbuller.  

Regeringen gav i september 2008 Boverket i 
uppdrag att utarbeta ett fördjupat underlag och 
klargörande vägledning för tillämpningen av de 
av riksdagen behandlade riktvärdena för buller i 
samband med kommunal planering och lov-
prövning för byggande av bostäder inom flyg-
bullerutsatta områden. Boverket har med anled-
ning av uppdraget i december 2009 utarbetat 
allmänna råd (2009:1) om lokalisering av 
bostäder i områden utsatta för flygbuller. I sam-
band härmed har verket också utarbetat en 
handbok Flygbuller i planeringen.  

De tydliggöranden, klarlägganden och proces-
ser som har redovisats ovan torde utgöra viktiga 
steg för att åstadkomma en sådan ökad 
transparens och förutsebarhet som Riksrevi-
sionen efterlyst i sin under 2009 företagna 
effektivitetsrevision. Riksdagen har i juni 2010 
beslutat att lägga Riksrevisionens redogörelse till 
handlingarna (bet. 2009/10:CU26, rskr. 
2009/10:367). 

Förköpslagen 

Regeringen har i propositionen Upphävande av 
förköpslagen (prop. 2009/10:82) föreslagit att 
förköpslagen (1967:868) ska upphävas. Riks-
dagen har sedermera beslutat i enlighet med 
regeringens förslag (bet. 2009/10:CU18, rskr. 
2009/10:216).  

Bakgrunden till upphävandet är att lagen har 
spelat ut sin roll som ett medel att tillgodose 
kommunernas behov av mark för tätbebyggelse. 
Även i fråga om de övriga ändamål för vilka 
kommunen har kunnat utöva förköp har lagen 
endast haft en marginell betydelse. Kommun-
ernas, domstolarnas och de statliga myndig-
heternas administrativa kostnader för att pröva 
frågor med anknytning till förköpslagen har varit 
betydande. Samtidigt har lagen medfört att ett 
stort antal fastighetsöverlåtelser fördröjts och att 
det uppkommit olägenheter och kostnader för 
fastighetsmarknaden och dess parter. Med hän-
syn till att endast ett litet antal fastigheter för-
köpts varje år har nyttan av regleringen inte 
ansetts överstiga de kostnader och olägenheter 
som tillämpningen medfört. 

Lagen upphörde att gälla den 1 maj 2010. 

Utvecklingen i landet inom plan- och 
byggnadsväsendet 

Boverket och länsstyrelserna arbetar kontinu-
erligt för att förbättra och utveckla uppsikten 
och tillsynen över plan- och byggnadsväsendet i 
landet. Den årliga rapporten – Boverkets upp-
siktsrapport, planering och byggande under 2009 
– som Boverket gör på uppdrag av regeringen är 
en central del i detta utvecklingsarbete.  

Rapporten redovisar uppgifter kring kom-
munernas planering samt uppmärksammar vissa 
brister i kommunernas tillsynsarbete.  

De kommunala planerna  

Översiktsplaneringens omfattning m.m. 
I Boverkets uppsiktsrapport konstateras att mer 
än en tredjedel av landets kommuner saknar en 
aktuell översiktsplan trots att de enligt plan- och 
bygglagen är skyldiga att ha en sådan. I storleks-
ordningen 40 kommuner har översiktsplaner 
som antogs år 1990. I dessa kommuner har det 
således inte antagits någon ny översiktsplan efter 
den som utarbetades omedelbart efter plan- och 
bygglagens ikraftträdande 1987.  

En betydelsefull del i översiktsplaneringen är 
att kommunen där ska beakta statliga intressen, 
däribland sådana områden som bedöms vara av 
riksintresse. Översiktsplanen ska utgöra ett 
politiskt aktuellt och väl förankrat dokument 
som är vägledande för kommunens beslut och 
planering i markanvändningsfrågor. När kom-
munen saknar en aktuell översiktsplan fungerar 
inte detta lagsystem. Eftersom det kommunala 
planmonopolet bygger på förutsättningen att 
kommunerna har en fungerande översikts-
planering behöver kommunerna generellt sett 
förbättra efterlevnaden av lagstiftningen och sin 
tillämpning av bestämmelserna om översikt-
planering i plan- och bygglagen.  

Antalet antagna och ändrade översiktsplaner 
under de senaste fem åren redovisas i tabell 4.2. 

 
Tabell 4.2 Antalet antagna och ändrade översiktsplaner  

Årtal Antal översiktsplaner Antal ändringar av  
översiktsplaner 

2005 10 11 

2006 25 21 

2007 12 20 

2008 6 26 

2009 13 56 
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I uppsiktsrapporten konstaterar Boverket att 
kommunernas användning av tillägg till över-
siktsplan har ökat markant jämfört med tidigare 
år. Detta torde i huvudsak bero på planerings-
stödet för vindkraft och på möjligheten att i 
översiktsplanen redovisa områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen där lättnader i 
strandskyddet gäller. Boverket och länsstyrel-
serna har noterat att det i samband med 
utarbetande av tillägg till översiktsplaner är ett 
problem att kommunernas översiktsplaner i 
många fall är inaktuella.  

Av Boverkets årsredovisning framgår att det 
regionala perspektivet fortfarande är relativt 
outvecklat i många översiktsplaner. Flera kom-
muner har dock insett vikten av att se sin plane-
ring i ett regionalt perspektiv. 
 
Detaljplaneläggningens omfattning m.m.  
Lantmäterimyndigheterna har ansvaret för att 
registrera lagakraftvunna detaljplaner och områ-
desbestämmelser i fastighetsregistret. I tabell 4.3 
redovisas antalet sådana planer för åren 2005–
2009.  

 
Tabell 4.3 Antal lagakraftvunna detaljplaner och områdes-
bestämmelser  

Årtal Antal  
detaljplaner 

Antal  
områdesbestämmelser 

2005 2131 23 

2006 2188 23 

2007 2065 28 

2008 2084 15 

2009 1922 13 

 
Av tabellen framgår att planeringsaktiviteten hos 
kommunerna har minskat när det gäller rätts-
verkande planer under de senaste åren. 

Fastighetsregistret är en viktig informations-
källa för bl.a. fastighetsmarknaden, värderings-
verksamheten, fastighetsförvaltande organisa-
tioner och inte minst för fastighetsbildnings-
verksamheten. Det är därför angeläget att laga-
kraftvunna planer registreras i så nära anslutning 
till att de vunnit laga kraft som möjligt. Det 
finns emellertid en betydande eftersläpning när 
det gäller registreringen. Lantmäteriets mål är att 
planerna ska vara registrerade senast tre veckor 
efter att de har vunnit laga kraft. För att detta 
ska vara möjligt krävs såväl att leveranstiden från 
kommunerna förkortas som att Lantmäteriets 
registrering kommer till stånd utan onödigt 
dröjsmål. Lantmäteriet anger i årsredovisningen 
att insatser har gjorts för att informera 

kommunerna om skyldigheten att underrätta 
Lantmäteriet när planerna vinner laga kraft.  

Länsstyrelsernas handläggningstider för över-
klagade detaljplaner och ingripande mot detalj-
planer  
Av Boverkets uppsiktsrapport framgår bl.a. att 
av de detaljplaner som har antagits av kommun-
erna under 2005–2009 så överklagades cirka 
23 procent. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för 
länsstyrelsernas prövning av sådana över-
klaganden ligger på drygt tre månader, (se 
tabellen 4.4). Länsstyrelsernas handläggnings-
tider varierar emellertid mycket.  

Av Boverkets uppsiktsrapport framgår vidare 
att av de detaljplaner som har antagits av 
kommunerna under 2005–2009 var det endast 
knappt två procent som upphävdes till följd av 
länsstyrelsernas prövning av överklagandet. 

Den statliga kontrollen över kommunal plan-
läggning sker bl.a. med stöd av bestämmelserna i 
nuvarande 12 kap. plan- och bygglagen. Där 
anges att länsstyrelsen på eget initiativ ska pröva 
kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva 
en detaljplan eller områdesbestämmelse under 
vissa förutsättningar om det finns brister i 
hanteringen.  

Enligt Boverkets uppsiktsrapport beslutade 
länsstyrelserna under 2009 att pröva 29 detalj-
planer enligt 12 kap. plan- och bygglagen, vilket 
motsvarar drygt en procent av alla detaljplaner 
som antogs. I 13 fall hänvisade länsstyrelsen till 
risken för att ett eller flera riksintressen inte 
tillgodosetts och i 19 fall till risk för hälsa och 
säkerhet. Av de av länsstyrelserna prövade 
planerna har åtta upphävts helt eller delvis. Läns-
styrelsernas handläggningstider för överklagade 
planer samt antalet helt eller delvis av länsstyrel-
serna på eget initiativ upphävda planer redovisas i 
tabell 4.4. 

 
Tabell 4.4 Länsstyrelsens handläggningstider för över-
klagade planer och antal beslut om upphävda detaljplaner 

Årtal Handläggningstider för över-
klagade planer i antal dagar 

Antal upphävda detaljplaner 
enl. 12 kap. PBL 

2006 82 5 

2007 95 24 

2008 85 8 

2009 99 8 
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Länsstyrelsernas ingripanden mot de kommu-
nala planerna inskränker sig således till i storleks-
ordningen en halv procent. 

Till regeringen överklagade detaljplaner m.m.  
Kommunernas beslut enligt plan- och bygglagen 
om att anta detaljplaner, områdesbestämmelser 
och fastighetsplaner kan överklagas till läns-
styrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagas till 
regeringen. 

Antalet detaljplaner och områdesbestämmel-
ser som har överklagats till regeringen under de 
senaste fem åren redovisas i tabell 4.5.  
 
Tabell 4.5 Överklagade detaljplaner och områdes-
bestämmelser  

Årtal Antal överklagade 
detaljplaner 
Totalt 

Antal överklagade 
detaljplaner varav 
bostadsplaner1 

Antal överklagade 
områdes-
bestämmelser 

2005 299 130 3 

2006 302 140 8 

2007 249 96 6 

2008 251 95 3 

2009 291 98 4 
1 Med bostadsplaner avses planer med mer än tio bostadslägenheter. 

 
Ställt i relation till antalet lagakraftvunna planer 
(se ovan) kan konstateras att i storleksordningen 
10-15 procent av de antagna detaljplanerna har 
prövats av regeringen under de gångna åren. För 
områdesbestämmelser är andelen betydligt hög-
re. Handläggningstiderna för de till regeringen 
överklagade detaljplanerna redovisas i tabell 4.6. 

 
Tabell 4.6 Handläggningstiden för till regeringen över-
klagade planer  
 

Årtal Andel ärenden avgjorda  
inom 6 månader  

Andel ärenden avgjorda  
inom 12 månader  

2005 51% 90% 

2006 61% 86% 

2007 27% 70% 

2008 29% 78% 

2009 26% - 

 
I genomsnitt för de fem senaste åren avgjordes 
39 procent av ärendena inom sex månader. För 
de ärenden som behandlades 2005–2008 hade 
81 procent avgjorts inom ett år. 

Regeringens beslut i detaljplaneärenden kan 
bli föremål för rättsprövning enligt lagen 
(2006:304) om rättsprövning av vissa regerings-
beslut. Antalet rättsprövningsärenden har ökat 
successivt under de senaste åren och uppgick 

2009 till 42. De senaste åren har i storleksord-
ningen 10-15 procent av regeringens beslut i 
planärenden kommit till Regeringsrättens pröv-
ning. Som har nämnts ovan har riksdagen beslu-
tat att länsstyrelsens beslut i överklagade plan-
ärenden i fortsättningen ska överklagas till mark- 
och miljödomstolar i stället för till regeringen. 
Reformen träder i kraft den 2 maj 2011. 

Digital detaljplaneprocess  

Boverket har på regeringens uppdrag lämnat en 
lägesrapport vad avser ett projekt som benämns 
”Digital detaljplaneprocess”. Målet för projektet 
har varit att skapa förutsättningar för en natio-
nellt harmoniserad digital hantering av detalj-
planeprocessen. Verket har initierat ett standar-
diseringsarbete för detaljplaneinformation. Ar-
betet har bedrivits som ett projekt inom SIS 
(Swedish Standards Institute). I lägesrapporten 
anger Boverket bl.a. att takten i standardiserings-
arbetet bör öka och att arbetet bör ha en tydlig 
koppling till den nya plan- och bygglagen och 
verkets digitala handböcker. 

Tryggare städer och tätorter ur ett 
jämställdhetsperspektiv 

Regeringen har uppdragit åt Boverket att på 
nationell nivå leda, samordna och i samverkan 
med länsstyrelserna stödja ett konkret utveck-
lingsarbete för att stärka tryggheten i stads- och 
tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan för 
att bekämpa mäns våld mot kvinnor, heders-
relaterat våld och förtryck samt våld i sam-
könade relationer. Insatsen innebär både att 
stödja kommunala insatser och andra projekt för 
att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det 
operativa arbetet och en metodutveckling om 
hur man bör arbeta med frågan om trygghet ur 
ett jämställdhetsperspektiv i utformningen av 
stads- och tätortsmiljöer. Inom insatsen ska även 
befintlig kunskap och befintliga projekt 
sammanställas. Boverket har i samverkan med 
länsstyrelserna anordnat regionala seminarier i 
syfte att sprida kunskap och nå kommuner, för-
valtare och andra nyckelaktörer.  

Stöd har kunnat sökas för såväl fysiska som 
strategiska och metodutvecklande åtgärder. 
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Totalt har 45 miljoner kronor avsatts till upp-
dragets genomförande. 

Under de två ansökningsomgångarna har 
sammanlagt 264 ansökningar kommit in och 134 
projekt har beviljats medel. Boverket har beviljat 
19 av dessa projekt stöd eftersom de har ansetts 
som principiellt viktiga. Resterande stöd har 
beviljats av länsstyrelserna. Det finns en stor 
spridning i projekten, såväl vad gäller deras 
inriktning som geografiska spridning. Initierade 
projekt återfinns i samtliga län och i storstäder, 
mellanstora städer och småorter. Majoriteten av 
projekten är sökta av kommunala förvaltningar 
men även fastighetsbolag, bostadsbolag och 
ideella föreningar har sökt och beviljats stöd.  

Ungefär häften av projekten är strategiska och 
metodutvecklande och gäller projekt som 
handlar om att ta fram planeringsunderlag, 
genomföra trygghetsvandringar och trygghets-
inventeringar, utbilda personal i jämställdhets-
frågor, genomföra medborgardialoger och 
kunskapssammanställning. Den andra hälften av 
projekten är antingen fysiska åtgärder eller en 
kombination av strategiska, metodutvecklande 
och fysiska åtgärder. De fysiska åtgärderna 
handlar t.ex. om ny belysning, röjning och 
omplantering i grönområden, åtgärder för att få 
tunnlar mer tilltalande och för att öka fram-
komlighet och tillgänglighet i bostadsområdena. 
Inom projekt som kombinerar strategiska, 
metodutvecklande och fysiska åtgärder kan ett 
resultat av trygghetsvandringar eller medborgar-
dialoger leda till att belysningsplaner tas fram 
som sedan innebär att åtgärder för att förbättra 
belysningen genomförs.  

En viktig del i insatsen är att dra nytta av 
erfarenheterna för framtiden. Därför behöver 
praktiska metoder utvecklas som är baserade på 
erfarenheter från kommunerna och projekten. 
Boverket kommer att i samverkan med läns-
styrelserna utveckla och redovisa sådana metoder 
och redovisa konkreta fysiska åtgärder med ett 
jämställdhetsperspektiv samt ge ut en handbok 
om trygghetsvandringar.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 
december 2010. 

Samhällsbyggandet i Malmfälten 

Boverket har haft regeringens uppdrag att inom 
myndighetens ansvarsområde följa och stödja 
utvecklingen avseende den fysiska planeringen, 

plangenomförandet och byggandet i Gällivares 
och Kirunas kommuner (Malmfälten).  

Boverket slutredovisade uppdraget den 
15 december 2009. Boverkets rapporter har 
översänts till berörda myndigheter, kommuner 
och organisationer för kännedom och erforder-
ligt beaktande. Boverkets material har i övrigt 
bl.a. legat till grund för vissa av de förslag som 
lämnats i regeringens proposition En enklare 
plan- och bygglag (prop. 2009/10:170) – se ovan. 

Samhällsplanering och klimatet  

Hållbart samhällsbyggande innebär bl.a. att 
klimatpåverkan från transporter och energi-
användning ska minska. Såväl minskad klimat-
påverkan som klimatanpassning måste ses i ett 
helhetsperspektiv som inbegriper alla skeden i 
processen från planering och byggande till 
förvaltningen av anläggningar och byggnader. 

Flera utredningar under de gångna åren har 
framhållit att samhällsplaneringen i större 
utsträckning måste främja utvecklingen av en 
klimat- och energieffektiv samhällsstruktur.  

I den nya plan- och bygglagen som träder 
ikraft den 2 maj 2011 (se ovan) återfinns en helt 
ny bestämmelse som tydliggör att planläggning 
ska ta hänsyn till behovet av minskad klimat-
påverkan. Det förändrade regelverket ska också 
medverka till att samhällsplaneringen och 
byggandet i ökad utsträckning beaktar de 
konsekvenser som klimatförändringarna kom-
mer att medföra. Det gäller inom alla delar av 
plan- och byggprocessen – från översiktsplanen 
till bygglovet. 

Länsstyrelserna har en viktig uppgift att 
samordna det regionala arbetet med klimat- och 
energistrategier. För detta arbete har läns-
styrelserna i de tre storstadslänen fått 2,2 miljo-
ner kronor vardera och de övriga länsstyrelserna 
1,3 miljoner kronor vardera för 2010. För att i 
övrigt samordna klimatanpassningsarbetet på 
regional nivå har länsstyrelserna anvisats 
25 miljoner kronor per år under perioden 2009–
2011.  

På regeringens uppdrag har Boverket i 
december 2009 utarbetat en rapport som inne-
håller exempel på hur samhällsplaneringen kan 
fungera som styrmedel för minskad klimat-
påverkan – Planer som styrmedel för att minska 
samhällets klimatpåverkan. I rapporten fram-
håller verket bl.a. att fysisk planering enligt plan- 
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och bygglagen kan utgöra ett verktyg av stor 
betydelse för att minska utsläppen av växthus-
gaser. Planering är också nödvändig för att 
hantera den ökade konkurrensen om marken 
både som en följd av energiomställningen och 
klimatförändringen. Genom en strategisk plane-
ring av bebyggelse, trafikinfrastruktur, energi-
försörjning och grönområden i översikts-
planeringen kan samhällets klimatpåverkan 
minskas. Lokalisering av verksamheter, handel, 
infrastruktur m.m. påverkar transportarbetet och 
därmed utsläppen. Attraktiva boendemiljöer i 
och nära tätorterna med bl.a. rekreations-
möjligheter och väl utvecklade mötesplatser 
skulle också kunna bidra till att begränsa fritids-
resandet. Även i detaljplaner finns det enligt 
rapporten möjligheter att minska utsläppen av 
växthusgaser genom fysiska åtgärder. 

Regeringen har i regleringsbrevet för 2010 
givit Boverket i uppdrag att utföra en fördjupad 
analys av hur planering och byggande kan främja 
anpassningen till ett förändrat klimat. Uppdraget 
innefattar bl.a. att redovisa praktiskt användbara 
metoder för planeringen av områden i olika delar 
av landet. I uppdraget ingår också att sprida 
information om resultatet av verkets arbete och 
att under uppdragets utförande samråda med 
berörda myndigheter m.fl. Uppdraget ska redo-
visas senast den 31 december 2010. 

Geotekniska frågor 

Statens geotekniska instituts (SGI) övergripande 
mål är att vara pådrivande i frågor som syftar till 
en säker, ekonomisk och miljöanpassad sam-
hällsutveckling inom det geotekniska området. 
SGI:s verksamhet omfattar forskning och 
teknikutveckling samt förmedling av geoteknisk 
och miljögeoteknisk kunskap så att den kommer 
till praktisk nytta. SGI:s arbete har bidragit till 
att minska riskerna för ras, skred och strand-
erosion bl.a. genom: 
• remissvar avseende stabiliseringsfrågor, 
• stöd i säkerhetsfrågor i planeringen, 
• stöd avseende ansökningar om statsbidrag 

till förebyggande åtgärder mot natur-
olyckor, 

• stöd till kommuner och räddningstjänst 
vid inträffade ras och skred, samt 

• kartläggning av omfattningen av strand-
erosion.  

Myndigheten har också bedrivit FoU-verk-
samhet, cirka 100 projekt, varav de flesta 
projekten har varit kopplade till pågående miljö-, 
bygg- eller anläggningsverksamhet. SGI har 
satsat på ett aktivt engagemang i den inter-
nationella forskningen främst inom EU. Vidare 
har SGI genomfört ett 30-tal miljöinriktade 
FoU-projekt där ny kunskap har tagits fram om 
bl.a. efterbehandling av förorenade områden och 
bio-massaproduktion på förorenade områden. 
SGI har också bedrivit rådgivningsverksamhet i 
form av utredningar, granskning av projek-
teringar, kontroll av entreprenadarbeten samt 
klarläggande av omgivningspåverkan till 
kommuner, myndigheter och privata aktörer. 
Verksamheten har bidragit till att effektivisera 
plan- och byggprocessen.  

SGI har påbörjat uppdraget att kartlägga ras- 
och skredrisker i Göta Älvdalen. Myndigheten 
har tagit fram en projektbeskrivning och inlett 
ett samarbete med Sjöfartsverket, Chalmers 
tekniska högskola, Statens geologiska under-
sökning, Lunds tekniska högskola, SMHI och 
Deltares. SGI har också upphandlat konsulter 
för batymetriska mätningar, fält- och labora-
torieundersökningar samt stabilitetsberäkningar 
för att kunna sätta igång själva kartläggnings-
arbetet under 2010. 

Planering för vindkraft 

För att underlätta en utbyggnad av vindkraft 
förlängde riksdagen 2009 det särskilda stödet för 
att påskynda och utveckla planeringsarbetet för 
vindkraft. Stödet uppgick till 30 miljoner kronor 
per år 2007–2009 och 20 miljoner kronor 2010. 
Boverket administrerar stödet och t.o.m. maj 
2010 har 88 ansökningar motsvarande 83 miljo-
ner kronor i stöd beviljats. Den geografiska 
spridningen över landet är god och eftersom en 
ansökan kan innefatta fler än en kommun 
innebär detta att det nu är närmare 200 kom-
muner som arbetar med att klarlägga förut-
sättningarna för utbyggnad av vindkraftsan-
läggningar med hjälp av det statliga stödet. 

I första hand handlar det om att skapa bered-
skap för en utbyggnad av vindkraft genom de 
kommunala översiktsplanerna. Även planerings-
underlag som har betydelse för översikts-
planeringen kan få stöd. Tretton länsstyrelser har 
sökt stöd, främst för att ta fram planerings-
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underlag i form av t.ex. landskapsanalyser och 
fördjupad vindkartering. 

Stödet går till planeringsinsatser som har 
beslutats efter utgången av 2006 och som avses 
slutföras före utgången av 2011. Fram till maj 
2010 är det cirka 30 kommuner som har lämnat 
in sina slutredovisningar. Enligt Boverkets 
bedömning finns det redan nu goda planmässiga 
förutsättningar att utvinna energi motsvarande 
över 25 TWh el per år i Sverige, vilket ska ses i 
relation till den planeringsram för vindkraft på 
30 TWh till 2020 som riksdagen har beslutat om.  

 Se vidare under utgiftsområde 21 Energi för 
ytterligare redovisningar av regeringens sats-
ningar på vindkraft. 

Planering av havsområden 

En särskild utredare ska lämna förslag till hur en 
reformerad fysisk planering av större delen av 
det svenska territorialhavet och den svenska 
ekonomiska zonen kan utformas. Syftet med att 
införa en ökad samhällelig styrning av dessa 
havsområden är att med ekosystemansatsen som 
grund bevara och restaurera de marina eko-
systemen samtidigt som havsbaserade verk-
samheter fortsatt ska kunna utvecklas. Upp-
draget ska redovisas senast den 1 december 2010. 
Ansvaret för den nya reformerade havs-
planeringen ska ingå i de arbetsuppgifter som 
åläggs den nya myndigheten för havs- och 
vattenmiljö. En särskild utredare (dir. 2010:68) 
ska förbereda och genomföra bildandet av den 
nya myndigheten. 

I EU:s havspolitik framhålls havsplanering 
som ett viktigt verktyg och kommissionens 
färdplan för fysisk planering i kust- och havs-
områden diskuterades på ett antal internationella 
seminarier varav det senaste anordnades i 
Stockholm under det svenska EU-ordföran-
deskapet. Sverige deltar aktivt i arbetet med 
Östersjöländernas samarbete om havsplanering 
inom såväl EU som HELCOM och VASAB 
liksom i det Nordiska ministerrådets samarbete 
om havsplanering. 

Boverkets rapportering angående uppdrag om 
Östersjöstrategin 
Boverket har lämnat en delredovisning av sitt 
regeringsuppdrag att medverka i genomförandet 
av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess 
handlingsplan. När det gäller frågor om havs-

planering anger Boverket att det finns goda 
förutsättningar att bygga upp ett långsiktigt 
samarbete med övriga Östersjöländer och att 
verket deltar i en projektansökan under ledning 
av HELCOM avseende pilotprojekt om gräns-
överskridande havsplanering av Bottenhavet 
tillsammans med Finland. 

Hållbar stadsutveckling 

Hållbar utveckling av städer och tätorter bidrar 
till att motverka klimatförändringar och andra 
miljöhot och samtidigt uppnå hållbar tillväxt och 
goda livsvillkor. Den fortsatta urbaniseringen 
och städernas betydelse för ekonomisk utveck-
ling och konkurrenskraft, fattigdomsbekämp-
ning, social sammanhållning och miljö upp-
märksammas allt mer i samarbete inom EU och 
andra internationella sammanhang. Regeringen 
genomför flera olika satsningar nationellt och 
internationellt. 

Delegationen för hållbara städer arbetar med 
att verka för hållbar stadsutveckling genom att 
bl.a. främja tillkomsten av goda exempel, sprida 
information, underlätta export av miljöteknik 
och beslutar om ett statliga stöd till hållbara 
städer för att främja hållbar stadsutveckling i 
syfte att väsentligen minska utsläppen av växt-
husgaser. Intresset för de medel som finns inom 
Hållbara städer har varit stort och ansökningarna 
har varit av hög kvalitet. Se vidare utgiftsområde 
20, Allmän miljö- och naturvård. 

Boverket, Arkitekturmuseet, Formas och 
Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att med-
verka till en ökad samverkan inom miljö- och 
kulturpolitiken. I uppdraget ingår att myndig-
heterna tillsammans ska arbeta långsiktigt för att 
tydligare knyta samman olika miljöaspekter med 
kulturmiljö, arkitektur och stadsutveckling, 
inom ramen för statens ansvar för samhälls-
byggande. Arkitekturens samlande och inno-
vativa roll i processerna för en hållbar utveckling 
av städerna ska lyftas fram, liksom värdet av 
social mobilisering. En delrapport om upp-
dragets genomförande lämnades in i juni 2010 
(Ku2010/1096/KV). Uppdraget ska slutredo-
visas senast den 1 mars 2011. 

Regeringen arbetar med hållbar utveckling på 
lokal nivå inom ramen för det urbana utveck-
lingsarbetet. Detta arbete redogörs för under 
Utgiftsområde 13, Integration och jämställdhet. 
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Regeringens olika bilaterala samarbeten kring 
hållbar stadsutveckling och miljöteknik har ut-
vecklats vidare. Det svensk-kinesiska miljö-
tekniksamarbetet under ledning av högnivå-
samordnaren och det särskilda miljöteknik-
kontoret vid ambassaden i Peking innefattar nära 
samarbete med flera kinesiska städer. Svenska 
företag är involverade i planering och utveckling 
av ekostäder i bl.a. Tangshan och Wuxi. 

Under det svenska EU-ordförandeskapet 
genomfördes högnivåkonferensen European 
Cities and the Global Climate Challenge för att 
ytterligare lyfta stadsutvecklingens roll i relation 
till klimat och hållbar utveckling.  

Det informella samarbetet kring hållbar stads-
utveckling inom EU sker framförallt genom 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Sverige har 
under året deltagit i ett samarbetsprojekt under 
fransk ledning som är en del i en process för att 
stärka förutsättningarna för medlemsstaternas 
genomförande av Leipzigstadgan för hållbara 
europeiska städer. En svensk nationell referens-
grupp för projektet har bildats, med deltagande 
av ett antal kommuner samt företrädare för 
myndigheter och samarbetsorganisationer.  

I samband med världsutställningen i Shanghai 
som genomfördes på temat ”Bättre stad, bättre 
liv” undertecknades ett samarbetsavtal mellan 
Sverige och Kina kring hållbar stadsutveckling 
och miljöteknik med det kinesiska bostads- och 
stadsbyggnadsministeriet. 

FN-organet UN-HABITAT arrangerade till-
sammans med Brasilien i mars 2010 den femte 
upplagan av konferensen World Urban Forum i 
Rio de Janeiro på temat ”The Right to the City: 
Bridging the Urban Divide”. Forumet besöktes 
av 13 800 deltagare från 150 nationer och blev 
därmed det största hittills. En svensk utställning 
arrangerad av Exportrådet med utgångspunkt i 
SymbioCity där deltagande organisationer förde 
fram budskap. I Sverige genomfördes flera 
seminarier, med erfarenheter av hållbar stads-
utveckling, uppgradering av slumområden och 
innovativa metoder för landfrågor och finan-
siering.  

4.4.2 Resultat – Byggande och förvaltning 

Målet för byggande och förvaltning är: 
• Långsiktigt hållbara byggnadsverk. 
• Effektiva regelverk och andra styrmedel 

som utifrån ett livscykelperspektiv verkar 

för effektiv resurs- och energianvändning 
samt god inomhusmiljö i byggande och 
förvaltning. 

• En väl fungerande konkurrens i bygg- och 
fastighetssektorn. 

Byggnaders tekniska utformning 

Boverket har, i redovisningen hösten 2009 av 
regeringsuppdraget om byggnaders tekniska 
utformning, i rapporten, Så mår våra hus, angett 
att i 20 procent av byggnader uppförda före 1976 
noteras förekomst av mögel, mögellukt och 
höga fuktnivåer. Vidare noteras en ökning de 
senaste 20 åren av mögel på vindar främst i hus 
med självdragsventilation. Fuktskadorna i skolor 
och förskolor anges bero på bristande underhåll. 
Av redovisningen framgår att under de senaste 
tio åren har cirka 13 000 byggnader uppförts 
med putsade odränerade träregelväggar.  

Boverket har bedömt kostnaderna för att 
komma till rätta med de tekniska bristerna, 
identifierade skador och för att tillgodose 
underhållsbehovet till 230-330 miljarder kronor. 
Som jämförelse kan nämnas att underhålls- och 
reparationskostnader i flerbostadshus och 
lokaler 2007 uppgick till cirka 50 miljarder 
kronor. Inberäknas småhus uppgick åtgärds-
kostnader detta år till 95 miljarder kronor. 
Boverket kompletterar sin huvudredovisning 
med ett antal fördjupningsrapporter under 2010. 

Under den gångna vintern har åtskilliga tak 
rasat. Mot den bakgrunden fick Boverket i mars 
2010 regeringens uppdrag att i samråd med 
berörda myndigheter och organisationer utreda 
och närmare klargöra orsakerna till de inträffade 
takrasen med syfte att finna åtgärder som lång-
siktigt leder till att dylika takras kan undvikas 
framöver. Boverket lämnade en delredovisning 
av uppdraget den 1 juni 2010. Slutrapportering 
ska ske senast den 1 juni 2011.  

Av delredovisningen framgår att totalt cirka 
3 000 takras har inträffat och att analysen av 
orsakerna till de olika rasen har påbörjats. Några 
av orsakerna anges vara brister i dimensione-
ringskontroll vid projektering av byggnader, 
brister i utförandekontroll vid uppförande av 
byggnader och brister i underhåll vid förvaltning 
av byggnader. Regler vid ändring av byggnader 
behandlas olika i kommunerna. Krav på att taken 
ska uppfylla gällande snö och vindlaster vid total 
ombyggnad ställs inte alltid. Kunskapen om hur 
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snöskottning ska utföras är bristfällig. Avsaknad 
av täta diffusionsspärrar i tak kan ge isbildning i 
undertak och därmed extra last. Vidare anges 
som orsaker bristande uppvärmning av växthus 
och plasthallar, upphängningar av extra last, 
såsom fläktar och belysning, i undertak eller på 
yttertak. Boverket föreslår vissa regeländringar.  

Utvecklingen inom bygg- och fastighetssektorn  

I Sverige utgör bygginvesteringarna 8 procent av 
BNP medan den genomsnittliga nivån inom EU 
är drygt 10 procent. Beträffande utvecklingen av 
byggandet så har bostadsinvesteringarna nu vänt 
upp efter den kraftiga minskningen 2009. Detta 
gäller både nybyggnationer samt ombyggnads-
investeringar, vilka började växa redan mot slutet 
av 2009. Investeringarna i lokaler och anlägg-
ningar och i ombyggnad av bostäder bedöms 
också öka. 

Den förbättrade byggmarknaden bedöms leda 
till att utvecklingen inom byggindustrin blir 
något gynnsammare än tidigare har befarats. 
Sysselsättningen inom byggande bedöms öka. 
Enligt Konjunkturinstitutet är byggföretagen 
optimistiska och räknar med stigande bygg-
aktivitet. Enligt Riksbanken har efterfrågan på 
bostäder ökat medan byggandet av kommersiella 
fastigheter tycks vara trögare. Infrastruktur-
byggen fortsätter att vara en stark marknad. Den 
låga räntan tillsammans med ROT-avdraget har 
stimulerat efterfrågan på byggmaterial. Priserna 
på bl.a. trä har stigit. 

Utveckling av effektiva byggregler 

Boverket reviderar successivt byggreglerna, 
(BBR). En strävan vid översynen har varit att 
utveckla och formulera kraven som verifierbara 
funktionskrav. Just nu ser Boverket över 
reglerna om brandskydd. Arbetet utförs i nära 
samarbete med aktörerna på byggområdet. De 
nya bestämmelserna bedöms kunna träda i kraft 
under 2011.  

Ändrade konstruktionsregler trädde i kraft 
den 31 januari 2010 (BFS 2010:2). Regel-
samlingen för konstruktion (BKR) ska ersättas 
av europeiska beräkningsmetoder, s.k. euro-
koder. Boverket har ändrat aktuella föreskrifter 
om energihushållning (BFS 2008:20) för att be-
gränsa användningen av el för uppvärmnings-

ändamål samt effektkrävande lösningar i nya 
bostäder. Informationskampanjer om ändrade 
byggregler avseende säkerhet, tillgänglighet, 
bostadsutformning och energi har avslutats 
under 2009.  

Energieffektivisering i bebyggelsen 

I december 2009 redovisade Boverket sin upp-
följning av hur energikraven i Boverkets bygg-
regler (BFS 2006:1) i nya byggnader uppfylls. I 
rapporten dras slutsatsen att kraven till stor del 
uppfylls. Kommuner som har deltagit i under-
sökningen har förklarat att de kräver och får in 
energiberäkningar i stor utsträckning för nya 
byggnader. Det verkliga utfallet finns det dock 
inte mycket uppgifter om.  

Det reviderade EU-direktivet om byggnaders 
energiprestanda som antogs 2010 (Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU 
om byggnaders energiprestanda) medför att 
energikrav ska införas för alla nya byggnader 
samt i vissa fall för befintliga byggnader vid 
större renoveringar. I direktivet står att energi-
system baserade på förnybar energi ska analy-
seras när nya byggnader uppförs, att tekniska 
installationer ska uppfylla effektivitetskrav och 
att införande av individuell mätning per lägenhet 
vid större renoveringar bör främjas.  

Energideklarationer m.m. 

Boverket ansvarar för administrationen av 
energideklarationer enligt lagen om energi-
deklarationer. Vid årsskiftet 2009–2010 hade 
Boverket registrerat cirka 211 000 energi-
deklarationer, motsvarande 230 000 byggnader 
av de totalt cirka 350 000 byggnader som 
omfattas av lagen om energideklarationer. 
Systemet med energideklarationer behöver nu 
utvecklas för att bättre tjäna sitt syfte, vilket 
framkommit under 2009 bl.a. i slutsatserna av 
Riksrevisionens granskning och Boverkets egen 
utvärdering av systemet. Boverket m.fl. fick 
våren 2010 i uppdrag att föreslå hur ändringarna 
i direktivet om byggnaders energiprestanda kan 
genomföras i Sverige och hur oklarheter i syste-
met med energideklarationer kan förtydligas. 

Ett omarbetat EU-direktiv om energi-
märkning beslutades under våren 2010 (Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU 
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om märkning och standardiserad produkt-
information som anger energirelaterade produk-
ters användning av energi och andra resurser). 
Direktivet som ursprungligen avsåg produkter 
som behöver tillföras energi vid användningen, 
t.ex. hushållsapparater har nu utvidgats till att 
gälla även produkter som påverkar energi-
användningen. Vissa byggprodukter såsom 
isoleringsmaterial kommer att omfattas av 
kraven på energimärkning.  

För ytterligare resultat om energieffektivi-
sering i bebyggelsen se under utgiftsområde 21 
Energi. 

Bygga-bo-dialogens kompetensutvecklings-
program  

Bygga-bo-dialogens sekretariat vid Boverket 
upphörde vid utgången av 2009. Regeringen gav i 
regleringsbrevet för 2010 Boverket i uppdrag att 
fortsätta driva kompetensutvecklingsprogram-
met under 2010 och att förbereda ett över-
lämnande till en framtida förvaltare. En rapport 
med förslag på lämpliga aktörer som kan ta över 
drift och förvaltning av kompetensutvecklings-
programmet har redovisats till Miljödeparte-
mentet i juni 2010. Förslaget bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Miljöklassad Byggnad är en intresseförening 
som skapades i Bygga-bo-dialogen. Syftet med 
föreningen är att fortsätta utveckla och förvalta 
miljöklassningssystemet. Intresset för och efter-
frågan på miljöklassning av byggnader i Sverige 
har ökat kraftigt tack vare Bygga-bo-dialogen. 

Inomhusmiljö m.m. 

I 25 procent av energideklarationerna anges 
radonmätning ha utförts. Alla byggnader som 
energideklareras omfattas inte av kraven på 
obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Av de 
energideklarerade byggnader som omfattas av 
kraven på OVK noterades godkänd ventilation i 
75 procent av fallen. I september 2009 redo-
visade Boverket regeringsuppdraget avseende 
byggnaders tekniska utformning, benämnd Så 
mår våra hus. Av redovisningen framgår bl.a. att i 
skolor och förskolor bedöms radonvärdet kunna 
understiga 200 Bq per kubikmeter luft 2010. I 
flerbostadshus bedöms ytterligare cirka tio år 
krävas för att 200 Bq per kubikmeter ska under-

stigas, medan saneringstakten i småhus fort-
farande är alltför låg och tidpunkten för att 
understiga 200 Bq därmed mycket svårbedömd. 
Vidare anges att godkänd ventilation, enligt 
OVK, kan noteras i 60 procent av flerbostads-
husen, i 70 procent av vårdbyggnaderna samt i 
40 procent av skolor och förskolor. I sistnämnda 
kategori är dock ventilationen i de byggnader 
som har byggts efter 1980 generellt sett god. 
Slutligen anges ventilationssystemen i 30 procent 
av byggnader för kultur, bad och sport vara god-
kända. 

Enligt en enkätundersökning till boende, som 
genomförts inom ramen för projektet Så mår 
våra hus, är det vanligare med upplevda hälso-
besvär i bostäder med fukt- och mögelskador än 
i de hus som inte har sådana skador.  

Fungerande inre marknad 

Som en följd av det i Sverige genomförda 
tjänstedirektivet har tidigare bestämmelser om 
personcertifiering ändrats så att certifiering 
framöver enbart ska ske genom ackrediterade 
certifieringsorgan. Samtidigt har s.k. ömse-
sidighetsklausuler införts. 

Arbetet inom EU rörande hållbart byggande 
med utgångspunkt i pionjärmarknadsinitiativet 
fortsätter och beräknas slutföras inom ett år. 
EU-kommissionen har påbörjat ett arbete med 
att klarlägga i vad mån EU:s medlemsländer har 
genomfört åtgärder i den år 1997 beslutade 
Handlingsplanen för bättre konkurrenskraft 
inom byggsektorn. Många frågor som berör 
bygg- och fastighetssektorn hanteras inom 
skilda direktorat i EU-kommissionen. Ingen 
sammanhållen funktion finns för närvarande 
som kan ge sektorn en samlad information om 
sektorns frågor. För att tillgodose detta behov 
har EU-kommissionen påbörjat ett arbete med 
att upprätta en plattform med information till 
bygg- och fastighetssektorn. 

Arbetet inom ramen för det 1988 beslutade 
byggproduktdirektivet (89/106/EEG) fortsätter. 
Arbetet består i första hand av en uppföljning 
och komplettering av befintliga harmoniserade 
standarder för gemensamma provningsmetoder 
och produktbeskrivningar. Ett förhandlings-
arbete pågår dessutom för att ersätta bygg-
produktdirektivet med en EU-förordning om 
byggprodukter (se vidare nedan). För att åstad-
komma en fungerande fri rörlighet av varor och 
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tjänster ska medlemsländerna bedriva marknads-
kontroll. 

På byggområdet ansvarar Boverket för mark-
nadskontrollen av vissa byggprodukter, hissar 
och linbanor för persontransport samt för vissa 
värmepannor. Marknadskontrollen ska ske i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ack-
reditering och marknadskontroll i samband med 
saluföring av produkter. EU-förordningen 
trädde i kraft den 1 januari 2010. Boverkets 
arbete med marknadskontroll utövas genom en 
fältverksamhet, som består i att det aktuella 
produktområdet kartläggs, produkter köps in, 
provas och provresultatet rapporteras. Under 
2009 valdes följande produktområden ut för 
kontroll: taktäckningsmaterial, ved- och pellets-
kaminer, plastmaterial (plaströr) i kontakt med 
dricksvatten samt konstruktionsbultar. Under 
2008 och 2009 omfattade marknadskontrollen 
även laboratorieundersökningar. Resultatet 
kommer att redovisas under 2010.  

Tillgänglighet  

Tillgänglighet i den byggda miljön handlar om 
rätten att kunna röra sig fritt och verka i 
samhället även för personer med funktions-
nedsättning. Handikappolitiken riktar fokus 
på samhällets förmåga att undanröja hinder för 
delaktighet. 

Den 31 mars 2010 överlämnade regeringen i 
skrivelsen 2009/10:166 Uppföljning av den 
nationella handlingsplanen för handikappolitiken 
och grunden för en strategi framåt. Mål om 
förbättrad tillgänglighet i lokaler dit allmänheten 
har tillträde och på allmänna platser sattes i den 
nationella handlingsplanen för handikappolitiken 
Från patient till medborgare (prop. 
1999/2000:70). Det konstaterades att många av 
de fysiska hinder som finns i samhället är enkelt 
avhjälpta. Därmed sattes målet att dessa hinder 
skulle undanröjas under tiden för handlings-
planen. Arbetet med att avhjälpa hindren har 
gått i positiv riktning, men utvecklingen har gått 
långsammare än förväntat. Boverket har i sin 
rapport ”Tydligare bestämmelser om enkelt 
avhjälpta hinder” lyft fram att kunskapen om 
reglerna måste öka hos de aktörer som är 
ansvariga för att åtgärda hindren.  

Regeringen har uppmärksammat att arbetet 
bör intensifieras och har gjort satsningar för att 

öka takten. År 2008 anvisade regeringen 
12 miljoner kronor till en informationskampanj 
under 2009–2010 om enkelt avhjälpta hinder. 
Boverket gavs i uppdrag att tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting och i samråd 
med länsstyrelserna bedriva en uppsökande 
informationsverksamhet om enkelt avhjälpta 
hinder riktad till kommuner och fastighetsägare. 
Boverket slutredovisar uppdraget senast den 
31 december 2010. 

I det av riksdagen antagna förslaget till ny 
plan- och bygglag anges att byggnaders och 
tomters tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienter-
ingsförmåga ska bedömas redan vid bygg-
lovsprövningen. Dessutom ska hinder mot 
tillgänglighet till eller användbarhet av lokaler dit 
allmänheten har tillträde alltid avhjälpas, om 
hindret med hänsyn till de praktiska och ekono-
miska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 

Arbete med byggproduktförordningen  

Förhandlingarna mellan medlemsstaterna om 
EU-kommissionens förslag KOM (2008) 311 
och KOM (2009) 579 slutlig till byggprodukt-
förordning fortsatte under 2010. Beslut om 
politisk överenskommelse fattades i maj 2010 på 
Konkurrenskraftsrådet.  

EU-parlamentet röstade om förslaget i 
plenum den 24 april 2009 med 123 ändrings-
förslag. Nu inväntas rådets gemensamma stånd-
punkt i första behandlingen. 

Byggproduktförordningen avses ersätta det 
nu gällande byggproduktdirektivet. Syftet är att 
förtydliga, förenkla och modernisera reglerna för 
CE-märkning av byggprodukter samt att bidra 
till att effektivare undanröja kvarstående 
handelshinder för byggprodukter och därmed 
förbättra konkurrensen och den inre mark-
nadens funktion. Förordningsförslaget inne-
håller förenklade förfaranden för microföretag 
för vissa produktgrupper. Detta gäller bl.a. om 
produkten är ett hantverk, gjord för enstaka 
projekt eller tillverkad på byggplatsen och som 
inte innebär konsekvenser för säkerheten. 
Kommissionen erhåller en rätt att besluta i vissa 
frågor under fem år. Rätten kan när som helst 
återkallas av EU-parlamentet. 
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4.4.3 Resultat – Lantmäteriverksamhet 

Målet för lantmäteriverksamheten är: 
• En effektiv rättssäker förrättningsverk-

samhet och en ändamålsenlig fastighets-
indelning. 

• En god försörjning med grundläggande 
geografisk information och fastighets-
information som utvecklas utifrån sam-
hällets behov och bidrar till ökad samhälls-
nytta. 

• En effektiv och rättssäker inskrivnings-
verksamhet som bidrar till en väl fun-
gerande fastighetsmarknad. 

Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning 

Trots lågkonjunkturen har förrättningsverksam-
heten inte visat någon nedgång, men situationen 
ser olika ut i olika delar av landet. Som en följd 
av konjunkturen har dock ärendestrukturen 
ändrats.  

Lantmäteriförrättningar för bostadsändamål 
har minskat men statens och näringslivets sats-
ningar på infrastrukturen har ökat efterfrågan på 
t.ex. förrättningar för tryggande av mark-
åtkomsten för järnvägsutbyggnad och kraft-
ledningar samt för trädsäkring av ledningar och 
järnvägar.  

Kostnaderna för förrättningarna liksom 
leveranstiderna har ökat under 2009.  

En justering av taxan har gjorts för att få full 
kostnadstäckning i verksamheten. Lantmäteriet 
har under året startat ett särskilt arbete med att 
få en enhetligare och effektivare handläggning av 
lantmäteriförrättningar.  

De undersökningar som görs av kundnöjd-
heten pekar på ett fortsatt gott förtroende för 
verksamheten.  

Fastighetsbildning i flera plan 
År 2004 ändrades lagstiftningen så att det blev 
möjligt att bilda fastigheter avgränsade även i 
vertikalled, så kallade 3D-fastigheter. Samman-
taget har det under 2009 bildats 51 fastigheter i 
49 ärenden. Den tredimensionella fastighets-
bildningen omfattar i cirka två tredjedelar av 
fallen befintlig bebyggelse och i cirka en tredje-
del en byggnad eller anläggning som inte ännu är 
uppförd. Förrättningar med tredimensionell 
fastighetsbildning förekom mest i större för-
rättningar och i tätortsområden. 

Ägarlägenheter 
Sedan den 1 maj 2009 är det möjligt att bilda 
ägarlägenhetsfastigheter (ägarlägenheter) vid 
nyproduktion eller vissa fall av ombyggnad 
(prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 
2008/09:170). Det finns ett intresse för bildande 
och förvaltning av sådana fastigheter. Fram till 
augusti 2010 har det bildats 149 stycken ägar-
lägenheter och ansökningar om bildande av 
ytterligare cirka 500 ägarlägenheter har lämnats 
in till Lantmäteriet. Anledningen till att inte fler 
ägarlägenheter bildades under 2009 kan till stor 
del förklaras av det rådande konjunkturläget och 
en viss osäkerhet bland marknadens aktörer 
kring den nya ägandeformen. För att klargöra 
förutsättningarna kring fastighetsbildning, finan-
siering och försäkring av ägarlägenheter har 
samtal förts med företrädare för bank- och 
försäkringsbranschen. Se vidare under avsnitt 3, 
Bostadsmarknad. 

Uppdragsverksamhet i anslutning till fastig-
hetsbildning 
Omfattningen av den uppdragsverksamhet som 
bedrivs i anslutning till fastighetsbildning har 
ökat i förhållande till 2008. Uppdragsverksamhe-
ten avser främst myndighetssamverkan, vilken 
till största delen kan hänföras till uppdrag åt 
Naturvårdsverket (naturvårdsuppdrag) och 
Skatteverket (underlag för fastighetstaxeringen). 
Denna verksamhet omfattar cirka 63 procent av 
omsättningen. I övrigt dominerar arbetet med 
att upprätta fastighetsförteckningar och arkiv-
utredningar samt MBK-verksamhet (mätning, 
beräkning och kartläggning) i glesbygdskom-
muner. Genom den samverkan som finns 
etablerad mellan Lantmäteriet och vissa gles-
bygdskommuner kan en sammantaget bättre 
samhällelig servicenivå gentemot allmänheten 
upprätthållas i dessa kommuner.  

Inskrivningsverksamhet 

Sveriges ekonomiska läge och insatta åtgärder 
har gett ett direkt avtryck i inskrivnings-
verksamheten som i hög grad är kopplad till 
aktiviteter på fastighetsmarknaden. I början av 
konjunkturnedgången märktes en klar nedgång i 
ärendemängden. De kraftigt sänkta räntorna 
samt införandet av stimulansåtgärder, såsom rot-
avdraget fick ett snabbt genomslag vad gäller 
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aktiviteten på fastighetsmarknaden och därmed 
ärendemängden inom inskrivningsverksamheten.  

Lantmäteriet har fortsatt arbetet med att 
förändra arbetsprocessen hos inskrivnings-
myndigheten så att den blir mer enhetlig både 
avseende arbetssätt och rättstillämpning. Antalet 
ködagar under 2009 uppgick i medeltal till tio. 
Detta är en försämring jämfört med 2008. Den 
ökade ärendemängden under 2009 var en av-
görande orsak. Under 2010 har kötiderna kortats 
väsentligt, även under semesterperioden. 

I februari 2010 beslutade regeringen om nya 
rutiner för att förhindra lagfartskapningar, dvs. 
när någon otillbörligen övertar lagfarten på en 
fastighet. Inskrivningsmyndigheten ska under-
rätta överlåtaren om att lagfart har beviljats för 
förvärvaren eller att lagfartsansökan har för-
klarats vilande. En underrättelse behövs dock 
inte om det är fråga om en professionell ingivare, 
t.ex. en bank, en registrerad fastighetsmäklare 
eller en myndighet. Genom denna åtgärd ökar 
möjligheterna att agera mot lagfartskapningar. 
Åtgärden ska vara genomförd den 1 oktober 
2010.  

Informationsförsörjning 

Användningen av geografisk information och 
fastighetsinformation har utvecklats under de 
senaste åren och är i dag inte begränsad till 
enbart professionella användare. Kartan har t.ex. 
fått nya användare och användningsområden 
med hjälp av Hitta.se, Eniro och Googles 
tjänster på Internet samt genom GPS:ens 
utbredning. Infrastrukturen för Lantmäteriets 
GPS-positioneringstjänst (SWEPOS Nätverks-
RTK-tjänst) har byggts ut så att hela Sverige nu 
täcks av tjänsten. 

Den finansiella krisen har inte märkbart 
påverkat efterfrågan på fastighetsinformationen 
såsom befarades, utan efterfrågan har snarare 
ökat, bl.a. genom en ökad aktivitet kring bo-
lånen, vilket har påverkats av bl.a. den låga ränte-
nivån, rotavdraget och benägenheten att byta 
bank. 

Utvecklingen när det gäller informationens 
användning, bl.a. inom nya användningsområ-
den, har inneburit nya krav på informationens 
kvalitet. Särskilda insatser har därför gjorts för 
att kvalitetsutveckla informationen i fastighets-
registret. Inom verksamhetsområdet pågår även 
ett antal stora utvecklingsprojekt, bl.a. för att 

modernisera IT-plattformen och utveckla nya 
lagringsmiljöer. 

Den nationella geodetiska infrastrukturen är 
basen för den grundläggande informationen. 
Denna består av de nationella och över tiden 
hållbara referenssystemen i såväl plan, som höjd 
och tyngdkraft samt det nationella nätet av 
permanenta referensstationer för positionering – 
GNSS (GPS/GLONASS) som kallas för 
Swepos®. Vid 2009 års utgång har närmare 160 
kommuner gått över till det nya geodetiska 
referenssystemet i plan, Sweref 99 och 25 
kommuner har genomfört byte till Sveriges 
höjdsystem RH 2000. Vid utgången av 2009 
hade även åtta statliga myndigheter och bolag 
genomfört en övergång till Sweref 99. Detta är 
ett prioriterat arbete inom ramen för den 
nationella geodatastrategin och underlättar 
informationsutbyte såväl nationellt som inter-
nationellt. För att möjliggöra en noggrann 
positionering med Swepos® har Lantmäteriet 
byggt ut ett tätt nät över hela Sverige som i 
december 2009 består av 186 stationer. 

Den nationella geodatastrategin 
Under året har Lantmäteriet tillsammans med 
Geodatarådet, inom ramen för samordnings-
rollen, arbetat med genomförandet av geodata-
strategin. Flertalet av strategins insatsområden 
har tagits omhand i ett gemensamt projekt – 
Geodataprojektet. Projektet ska fram till 2010 ta 
fram en verksamhetsmodell och teknisk infra-
struktur för hur geodata och tjänster ska till-
handahållas till det svenska samhället och till 
Europa (dvs. det är en del av det praktiska 
genomförandet av Inspiredirektivet). Arbetet 
med den tekniska infrastrukturen har bl.a. lett 
till en ny och utvecklad version av Geodata-
portalen – geodata.se. Ett förslag till verksam-
hetsmodell för framtidens geodataförsörjning 
har tagits fram och remitterats till drygt 100 
olika intressenter. Verksamhetsmodellen består 
av två huvuddelar – en samverkansmodell som 
beskriver hur samverkan mellan berörda parter 
ska organiseras, styras och förvaltas samt en 
affärsmodell som beskriver principerna för 
utbyte av information mellan myndigheter och 
kommuner och för nyttjande av information hos 
vidareförädlare och slutanvändare. 

Sedan 2005 använder Lantmäteriet åter-
försäljare för att tillhandahålla grunddataproduk-
ter till slutanvändare. Med anledning av lagen 
(2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar 
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från den offentliga förvaltningen, Inspiredirek-
tivet och geodatastrategin kommer återförsäljar-
modellen att avslutas den 31 december 2010.  

Ny nationell höjdmodell 
Lantmäteriet har påbörjat arbetet med upp-
byggnaden av en ny nationell höjdmodell. Efter 
intressentdialog och upphandling under första 
halvåret 2009 har ramavtal tecknats med extern 
leverantör avseende bl.a. laserskanning från flyg-
plan och inmätning av stödytor. Skanning för 
40,8 miljoner kronor har avropats, för andra 
halvåret 2009 och hela 2010. Det innebär att 
150 000 km2 eller cirka en tredjedel av Sveriges 
yta beräknas ha skannats av vid 2010 års utgång. 
Särskilt prioriterade områden är Vänernområdet 
och Göta Älvdalen, Mälardalen samt Torne älv 
med tillflöden. Väderförhållandena under hösten 
medförde dock att utfallet av skanningen under 
2009 blev något mindre än förväntat och att de 
högst prioriterade områdena inte kunde skannas. 
Från och med den 1 januari 2010 kan höjddata 
tillhandahållas till externa användare.  

Uppdragsverksamhet 

Lantmäteriet inriktar uppdragsverksamheten 
mot tjänster som breddar och ökar använd-
ningen av den offentliga lägesbundna informa-
tionen och som samtidigt gör det lättare att 
komma åt den. Bland annat omfattar verksam-
heten uppdrag för att anpassa myndigheters 
systemlösningar m.m. till Inspiredirektivets krav.  

Uppdragsverksamheten kan delas in i mätning 
– datafångst, data – förädlade data, GIT-system 
(störst omfattning) och övrigt (t.ex. e-handel). 
De största kundgrupperna är statliga myndig-
heter följt av företag och kommuner. Enligt en 
översiktlig bedömning är cirka 53 procent av 
uppdragen konkurrensupphandlade, cirka 41 
procent utförs inom ramen för myndighets-
samverkan och resterande, cirka 6 procent kom-
mer från övriga uppdrag. Av de kundundersök-
ningar som har gjorts framgår att kunderna över-
lag är nöjda med tjänsterna och hur de utförs. 

I september 2009 beslutade regeringen 
(dir. 2009:86) att ge en särskild utredare upp-
giften att utreda förutsättningarna för att 
ombilda vissa verksamheter vid Lantmäteriet till 
aktiebolagsform. Utredaren presenterade sin 
rapport, Metria – förutsättningar för att ombilda 
Division Metria vid Lantmäteriet till ett statligt 

ägt aktiebolag (SOU 2010:3), i januari 2010. 
Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen 
beslutade den 23 september 2010 om att utse en 
särskild utredare för att påbörja förberedelserna 
för att, efter riksdagens beslut, genomföra ett 
överförande av delar av verksamheten vid 
Lantmäteriets division Metria till ett av staten 
helägt aktiebolag, se dir. 2010:101, Förberedelser 
inför ett överförande av Lantmäteriets division 
Metria till ett av staten helägt aktiebolag. Rege-
ringen avser att senare under hösten återkomma 
till riksdagen med en särskild proposition med 
förslag om att bl.a. bemyndiga regeringen att 
under 2011 vidta de åtgärder som krävs för en 
bolagisering. 

Internationell verksamhet 

Inom Lantmäteriverksamheten bedrivs tjänste-
export dels genom Lantmäteriet, dels genom det 
statliga bolaget Swedesurvey AB. Verksamheten 
sker ofta i form av institutionellt samarbete och 
är en del av bidraget till den svenska politiken för 
global utveckling. 

Verksamheten omfattar frågor som rör grund-
läggande politiska och juridiska förhållanden, 
utveckling av system etc. för fastighetsbildning, 
fastighetsregistrering och inskrivning, värdering 
och geodetisk mätning, aktiviteter för att skapa 
en infrastruktur för samhällets informationsför-
sörjning av fastighets- och geografisk informa-
tion samt olika former av samhällsplanering. 

Landfrågornas betydelse för fattigdoms-
bekämpning och långsiktigt hållbar utveckling 
har fortsättningsvis varit i fokus. Bland annat är 
landfrågorna och dess betydelse för urban 
utveckling en av de frågor som uppmärksammas 
av UN-Habitat. Inom UN-Habitat drivs 
frågorna inom en särskild arbetsgrupp, Global 
Land Tool Network, med syftet att bidra till 
fattigdomsbekämpning och uppfyllelse av 
millenniummålen genom bl.a. landreformer, 
transparenta fastighetssystem och säker besitt-
ningsrätt till fastigheter. Global Land Tool 
Network har tagit fram 18 s.k. land tools som 
ska kunna användas i arbetet med fattigdoms-
bekämpning och landfrågor i olika delar av 
världen. Vid World Urban Forum (WUF) i Rio 
de Janerio, Brasilien, genomförde Lantmäteriet 
och Statens bostadskreditnämnd ett möte där 
vikten av att länka administration av land med 
finansiering av bostäder för att skapa ett rättvist 
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tryggt och långsiktigt boende för utsatta 
människor belystes.  

Arbetet med införandet av Inspiredirektivet 
Regeringen beslutade den 27 maj 2010 om 
propositionen Ett sammanhängande system för 
geografisk miljöinformation (prop. 2009/10:224) 
med de författningsförslag som krävs för att 
genomföra Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/2/EG från den 14 mars 2007 om 
upprättande av en infrastruktur för rumslig 
information i Europeiska gemenskapen (Inspire) 
i nationell rätt.  

Utöver detta har genomförandebestämmelser 
avseende tillgången för gemenskapens institu-
tioner och organ till medlemsstaternas infor-
mation och tjänster på harmoniserade villkor 
samt vissa nättjänster trätt i kraft. 

Det praktiska genomförandet av direktivet 
sker inom ramen för arbetet med den nationella 
geodatastrategin i samverkan mellan Lant-
mäteriet, Geodatarådet samt ett 20-tal myndig-
heter och kommuner. 

4.4.4 Analys och slutsatser – Samhälls-
planering och bebyggelseutveckling  

Riksdagen beslutade i juni 2010 om den nya 
plan- och bygglagen (prop. 2009/10:170, bet. 
2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366). Den nya 
lagen är en omarbetning och modernisering av 
den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) 
(PBL) samt lagen (1994:847) om tekniska egen-
skapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL). Syftet 
med de nya reglerna för plan- och byggprocessen 
är att de ska vara enkla, tydliga och väl 
fungerande för att skapa goda förutsättningar för 
olika intressenter att bygga och tillhandahålla 
såväl bostäder och lokaler som infrastruktur-
anläggningar. Till följd av klimatförändringarna 
har flera nya bestämmelser tillkommit i den nya 
lagstiftningen. Bland annat ska hänsyn tas till 
miljö- och klimataspekter vid planläggning och 
annan prövning.  

Genom de ändringar som har skett i reglerna 
om ersättning vid tvångsvis markåtkomst 
(prop. 2009/10:162) har äganderätten stärkts. De 
nya ersättningsnivåerna och skyddet för ägande-
rätten får ett brett genomslag i de situationer där 
mark måste tas i anspråk för allmännyttiga 
ändamål. 

Arbetet med att stärka statens samlande roll och 
ansvar enligt plan- och bygglagen fortsätter. En 
avgörande förutsättning för att åstadkomma en 
tydlig roll- och ansvarsfördelning är en 
fungerande samverkan mellan Boverket och 
länsstyrelserna. Arbetet med att samordna reg-
leringsbreven för Boverket och länsstyrelserna 
har fortsatt vilket bidragit till en ökad sam-
verkan. Regeringen har också gett myndig-
heterna ett gemensamt uppdrag att fortsätta den 
samordnade satsningen på kompetensutveckling 
för att förbättra tillämpningen av plan- och 
bygglagstiftningen.  

Arbetet med att stärka Boverkets verksamhet 
gällande uppsikt och tillsyn och förbättra läns-
styrelsernas tillsyn fortsätter. Inom ramen för 
den nya plan- och bygglagstiftningen förtydligas 
de statliga myndigheternas tillsynsansvar för att 
ge en bättre och mer tillförlitlig rapportering av 
planeringen och tillämpningsproblemen i landet. 
Enligt regeringens proposition En enklare plan- 
och bygglag (prop. 2009/10:170) ska ansvars- 
och uppgiftsfördelningen för Boverkets och 
länsstyrelsernas tillsyn regleras på förord-
ningsnivå. Ett förslag till plan- och bygg-
förordning bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet.  

Kommunal översiktsplanering bedrivs inte i 
alla kommuner på ett sådant sätt att varje 
kommun har en aktuell översiktsplan. Alla 
kommuner uppfyller inte heller det lagstadgade 
kravet att minst en gång per mandatperiod ta 
ställning till översiktsplanens aktualitet. Nya 
incitament har dock påverkat arbetet med över-
siktsplanering positivt. Planeringsstödet för 
vindkraft och möjligheten att i plan redovisa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen har medfört att användningen av tillägg till 
översiktsplan har ökat kraftigt jämfört med 
tidigare år. Planeringsstödet för vindkraft har 
också lett till att många kommuner som har 
beviljats stöd för att ta fram en fördjupning av 
eller ett tillägg till översiktsplanen med fokus på 
vindkraft också har påbörjat ett arbete med att 
revidera den kommunomfattande översikts-
planen. Detta gäller även för kommuner i mindre 
expansiva delar av landet med en stagnerande 
eller vikande befolkningsutveckling. Även flera 
av dessa kommuner har påbörjat arbetet med att 
uppdatera sin översiktsplan.  

Regeringen bedömer att översiktsplanens nya 
strategiska funktion där den fysiska planeringen i 
kommunerna ska ta hänsyn till nationella och 
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regionala mål samt planer och program kommer 
att bidra till att stärka förutsättningarna för 
regional och nationell tillväxt. Med en ömsesidig 
hänsyn mellan översiktsplaner och de regionala 
utvecklingsprogrammen ökar möjligheterna till 
fokuserade och gemensamma prioriteringar 
lokalt och regionalt. Därmed kan synergieffekter 
skapas både lokalt och regionalt från de insatser 
som görs för att främja tillväxten.  

Den nya plan- och bygglagen ska introduceras 
genom den av regeringen beslutade kommittén 
för Kompetensinsatser gällande ny plan- och 
bygglag (dir. 2010:55). Syftet är bl.a. att stärka 
kompetensen och därmed effektiviteten hos 
kommuner, länsstyrelser samt andra statliga 
myndigheter, skapa förutsättningar för en 
nationellt harmoniserad tillämpning av lag-
stiftningen och utveckla förutsättningar för ett 
förbättrat samspel på plan- och byggområdet. 
Av särskild betydelse för ett bättre samspel är att 
knyta samman den regionala utvecklings-
planeringen med den kommunala översiktliga 
fysiska planeringen. 

De förtydliganden som regeringen har gjort 
när det gäller tillämpningen av de riktvärden för 
trafikbuller som riksdagen behandlat samt de 
övriga åtgärder som företagits när det gäller 
bulleranknutna frågor bör på ett effektivt sätt 
kunna bidra till att undanröja den brist på 
transparens och förutsebarhet i plan- och bygg-
processen som Riksrevisionen uppmärksammar. 
Åtgärderna torde också underlätta för såväl 
planerande och granskande myndigheter som de 
enskilda personer och företag som önskar få 
klarhet i frågan om möjligheterna att bebygga ett 
visst markområde med hänsyn till förekomsten 
av bullrande verksamhet. 

Regeringen har i förslaget till ny plan- och 
bygglag redovisat flera förslag som syftar till att 
den fysiska planeringen i ökad utsträckning ska 
sträva efter en högre energieffektivitet och en 
begränsad klimatpåverkan. Regeringen har vidare 
genom uppdrag till Boverket sökt skapa bättre 
förutsättningar för kommunerna att i sin 
planering bl.a. minska bebyggelsens klimat-
påverkan och att anpassa bebyggelsemiljön till de 
pågående klimatförändringarna. Även den råd-
givnings- och stödverksamhet m.m. som Statens 
geotekniska institut bedriver inom detta område 
utgör värdefulla instrument i detta arbetet. 

4.4.5 Analys och slutsatser – Byggande 
och förvaltning 

I den av riksdagen nyligen beslutade proposi-
tionen om en ny plan- och bygglag tydliggörs att 
byggherren oförändrat har det fulla ansvaret för 
att byggnadsverk uppfyller de tekniska egen-
skapskraven samt har huvudansvaret för att 
erforderliga kontroller av byggarbeten sker. 
Tyngdpunkten i kontrollen ligger således även 
fortsatt på byggherrens egenkontroll. De 
verktyg som anges i lagen för att bistå bygg-
herren att infria sina ålägganden har nu tydlig-
gjorts liksom innebörden och innehållet i 
bygglov, kontrollplan, startbesked, tekniskt 
samråd, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slut-
besked. Detta gäller också den kontroll-
ansvariges roll och åtaganden samt att de 
nuvarande särskilda sakkunniga ska kunna 
bekräfta sin kompetens med ett personcertifikat 
utfärdat av ett ackrediterat certifieringsorgan.  

På EU-nivå har många initiativ tagits inom 
energiområdet och flera av de reviderade 
direktiven fastställer ambitiösa mål för energi-
effektivisering och förnybar energi. Sverige har 
högst andel förnybar energi i EU, till stor del 
tack vare den väl utbyggda fjärrvärmen och den 
goda tillgången på bioenergi.  

Möten med företrädare för byggbranschen 
har hållits i juni och september 2009, som en 
uppföljning av slutsatserna i Statskontorets 
rapport 2009:6 Sega gubbar där Statskontoret 
konstaterar att byggsektorn inte har genomgått 
några varaktiga eller genomgripande för-
ändringar sedan 2002. Som ett resultat av de 
genomförda mötena har parterna i branschen 
enats om att driva ett femårigt utvecklings-
projekt för samhällsbyggnadssektorn. Se vidare 
under avsnitt 3, Bostadsmarknad.  

I juni 2010 lämnade Boverket en delredo-
visning av sitt uppdrag om takras. Av den 
framgår att cirka 3 000 takras har inträffat och 
att analysen av orsakerna till de olika rasen har 
påbörjats. Boverket konstaterar bl.a. att 
orsakerna torde kunna vara en brist på kunskap 
hos många byggherrar och fastighetsägare vad 
gäller att de själva ansvarar för att de tekniska 
kraven på byggnadsverk uppfylls. Detta ansvar 
innebär även att uppfyllelsen av kraven ska 
vidmakthållas med erforderligt underhåll. 
Boverket menar att denna brist skulle kunna 
förebyggas med bättre information för att öka 
kunskapen och fler kontroller samt vissa 
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regeländringar. På samma sätt visar den stora 
undersökningen av byggnaders tekniska utform-
ning som Boverket utfört på regeringens upp-
drag, att flera brister även torde bero på 
okunskap om hur brister i byggnader kan av-
hjälpas. Bland annat framgår det av Boverkets 
rapport, Så mår våra hus, att felaktigt utförda 
energieffektiviseringsåtgärder är en förklaring till 
en ökad förekomst av mögel på vindar. Boverket 
konstaterar att det således är av stor vikt att ha 
kännedom om hur tekniska egenskaper påverkar 
varandra och det är viktigt med information om 
och i vilken ordningsföljd åtgärder ska ske. 

4.4.6 Analys och slutsatser – Lantmäteri-
verksamhet 

Användningen av geografisk information och 
fastighetsinformation går alltmer mot att infor-
mationen integreras i kundanpassade lösningar 
som även innehåller annan information än 
Lantmäteriets. Inom många områden kommer 
Lantmäteriets information om bl.a. läge, adress 
och ägare även i fortsättningen att vara grund-
läggande. E-tjänster med Lantmäteriets informa-
tion samt leveranser av informationen efterfrågas 
alltmer vilket till stor del beror på ökad 
användning av geodata på Internet och av GPS-
utrustningar. Samtidigt ökar standardisering och 
samverkan mellan myndigheter och organisa-
tioner, vilket ger utrymme för att utveckla nya 
samverkanstjänster. 

Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av 
handlingar från den offentliga förvaltningen 
baserad på PSI-direktivet och Inspiredirektivet 
har stor betydelse för myndigheternas uppgift 
att tillhandahålla information till allmänhet, 
företag och myndigheter. Båda direktiven inne-
bär att tydliga regelverk och förutsättningar för 
myndigheternas informationsförmedling tas 
fram. Inspiredirektivet innebär också att sam-
arbetet mellan ett stort antal myndigheter 
underlättas och effektiviseras. Direktiven sätter 
även tydliga gränser mellan vad myndighetens 
åtagande är och vad allmänhet och företag 
förväntas göra. Med anledning av bl.a. bestäm-
melserna i PSI-direktivet och Inspiredirektivet 
kommer Lantmäteriets återförsäljarmodell att 
avslutas den 31 december 2010. I stället kommer 
en ny modell för tillhandahållande och ett nytt 
koncept med vidareförädlare att introduceras 
den 1 januari 2011. Utvecklingen för marknads-

aktörerna kommer att gå från dataförmedling 
och i viss utsträckning bearbetning (för att göra 
grunddataprodukterna mer användbara) till 
förädling av data, uppbyggnad av applikationer 
och system till slutanvändarna. Den nya 
modellen för tillhandahållande av information 
bör ytterligare underlätta tillgången till informa-
tion och leda till lägre kostnader för användarna. 

4.5 Regelförenkling avseende 
hållbart samhällsbyggande 

Regelförenklingsarbetet inom plan-, bygg- och 
fastighetsområdet bedöms bidra till regeringens 
mål att minska företagens administrativa kostna-
der. Även privatpersoner påverkas positivt av 
regelförenklingsåtgärder. Enligt Tillväxtverkets 
mätningar för 2009 uppgick de administrativa 
kostnaderna till cirka 7,1 miljarder kronor 2009.  

En prioriterad åtgärd har varit att förenkla och 
förtydliga bestämmelserna i plan- och bygg-
lagstiftningen. Genom propositionen En enklare 
plan- och bygglag (prop. 2009/10:170) har rege-
ringen förenklat och förtydligat plan- och 
bygglagstiftningen. De nya bestämmelserna 
kommer att öka transparensen, förkorta hand-
läggningstiderna samt öka rättssäkerheten. 
Sammantaget bör detta leda till ökad förutsäg-
barhet för enskilda och företag. 

En annan åtgärd som syftar till att underlätta 
utbyggnaden av vindkraft och att minska före-
tagens administrativa kostnader är att kravet på 
bygglov har tagits bort i de fall ett vindkraftverk 
omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. Kravet 
på detaljplan har också tagits bort utom inom 
områden där det råder en stor efterfrågan på 
mark för bebyggelse eller anläggningar. Dessa 
lagändringar har trätt i kraft under 2009.  

Förköpslagen upphörde att gälla vid utgången 
av april 2010. Det innebär att ett administrativt 
moment nu är borttaget vid överlåtelse av 
fastigheter. Upphävandet av lagen har positiva 
effekter för såväl företag och enskilda som för 
kommuner och andra myndigheter.  

Även upphävandet av mätningskungörelsen 
(1974:339) och ändringar i miljöbalken avseende 
strandskydd och utveckling av landsbygden har 
positiv inverkan på företagens administrativa 
kostnader. 

Andra beslutade regelförenklingsåtgärder 
kommer att innebära förbättrad information, 
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service, portaler och andra e-tjänster på myndig-
hetsnivå. Ett samrådsmöte med näringslivet har 
hållits i juni 2010 angående regelförenklings-
åtgärder som rör plan-, bygg- och fastighets-
frågor. För ytterligare redovisningar av rege-
ringens satsningar på regelförenkling, se under 
utgiftsområde 24 Näringsliv. 

4.6 Hållbar utveckling  

FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) 
följer upp medlemsländernas åtaganden från 
världskonferensen om miljö och utveckling i Rio 
de Janeiro 1992 och världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg år 2002. I maj 2010 
hölls en session för översyn av de teman som 
under innevarande tvåårsperiod står i fokus: 
transporter, gruvdrift, avfall, kemikalier, det 10-
åriga ramverket av program för hållbar kon-
sumtion och produktion samt tvärgående frågor. 
Mötet resulterade i en rapport som kommer att 
ligga till grund för de fortsatta diskussionerna 
och besluten om nya åtaganden vid policy-
sessionen i CSD i maj 2011. Sverige har lyft fram 
hållbar konsumtion och produktion, resurs-
effektivitet, hållbar kemikalieanvändning och 
avfallshantering samt en hållbar stadsutveckling. 
En integrerad stadsplanering baserat på ett hel-
hetsperspektiv och synergier mellan olika 
processer kan bidra till att minska negativ miljö-
påverkan inom aktuella temaområden. Utveck-
lingen i städerna har en stor inverkan på hur vi 
kan motverka klimatförändringar och andra 
miljöhot och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt 
och goda livsvillkor. Sverige arbetar även för att 
öka förståelsen för vikten av information om 
kemikalier i varor. 

I den resolution om hållbar utveckling och 
Agenda 21 som antogs under hösten 2009 i FN:s 
generalförsamling beslutades att en FN-konfe-
rens om hållbar utveckling, UNCSD - UN 
Conference on Sustainable Development, ska 
äga rum i Brasilien 2012. Syftet med konferensen 
är att säkra ett förnyat politiskt åtagande för 
hållbar utveckling och utvärdera de framsteg 
som hittills har gjorts. Konferensen kommer att 
omfatta grön ekonomi inom ramen för hållbar 
utveckling och fattigdomsbekämpning samt den 
institutionella ramen för hållbar utveckling. 
Under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 
2009 lyftes eko-effektiv ekonomi fram som ett 

samlat begrepp, med syfte att diskutera hur 
Europa kan öka konkurrenskraften och sam-
tidigt möta dagens utmaningar och gemen-
samma målsättningar inom klimat- och energi-
områdena. Vid EU:s miljörådsmöte och konkur-
renskraftsrådsmöte antogs rådsslutsatser på 
detta område. Miljörådet framhöll att miljö-
utmaningarna ska användas som en hävstång för 
att skapa nya affärsmöjligheter och betonade att 
marknadspriser på resurser, energi och utsläpp 
stödjer en hållbar utveckling.  

Agenda 21 för Östersjöregionen – Baltic 21 
har omvandlats till en expertgrupp inom Öster-
sjöstaternas råd och under Norges innevarande 
ordförandeskap kommer en strategi för arbetet 
att läggas fast. På det nordiska miljöminister-
mötet i oktober 2009 beslöt ministrarna att 
undersöka möjligheterna till ett gemensamt 
nordiskt initiativ om grön ekonomi i de inter-
nationella processer som pågår inom t.ex. CSD, 
FN:s miljöprogram (UNEP), OECD, FN:s 
kommission för Europa (UNECE) och inför 
UNCSD 2012. 

Länsstyrelserna har sedan 2008 i uppdrag att i 
bred samverkan arbeta med regionala klimat- 
och energistrategier. För att samordna det 
regionala klimat- och energistrategiarbetet har 
länsstyrelserna i de tre storstadslänen fått 
2,2 miljoner kronor och de övriga 1,3 miljoner 
kronor för 2010.  

Tre pilotlän för grön utveckling har under 
2010 utsetts för att under en treårsperiod stödja 
andra länsstyrelser och utveckla det regionala 
klimat- och energistrategiarbetet och därigenom 
utvecklingen mot en grön ekonomi. Länsstyrel-
serna i pilotlänen får ett extra stöd om sex mil-
joner kronor vardera under en treårsperiod 
2010–2013. Se vidare under utgiftsområde 21, 
Energi. 

4.7 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
revisionsberättelserna för 2009 avseende Bo-
verket, Statens geotekniska institut, Lant-
mäteriet och Statens va-nämnd. 

Riksrevisionen har granskat Statens geo-
tekniska instituts årsredovisning i syfte att 
bedöma om redovisningen och underliggande 
redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna 
rättvisande samt om ledningens förvaltning 
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följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut. 
Riksrevisionen har i sin granskning bl.a. funnit 
bristande redovisning av den avgiftsfinansierade 
verksamheten och rekommenderar SGI att ta 
kontakt med ESV vid framtida frågor angående 
bokföring av outredda differenser. Vidare har 
Riksrevisionen konstaterat en felaktig periodi-
sering av kostnader för anslaget till Göta Älv 
uppdraget på cirka 1,7 miljoner kronor och 
rekommenderar därför SGI att se över sina 
rutiner för periodisering av kostnader och intäk-
ter i samband med bokslut.  

Riksrevisionen har även granskat Lantmäte-
riets genomförande av förordningen (2007:603) 
om intern styrning och kontroll. Granskningen 
visar att det finns brister att åtgärda i arbetet 
med dokumentationen. Vidare har brister upp-
märksammats i den interna styrningen och 
kontrollen avseende registrering av stämpelskatt 
och expeditionsavgifter samt av den finansiella 
redovisningen. Lantmäteriet bör enligt Riksre-
visionen fortsätta arbetet med att stärka den 
interna styrningen och kontrollen. 

4.8 Politikens inriktning 

Vid planering och samhällsbyggnad ska en 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar 
utveckling vara grund för verksamheten. För-
bättrade möjligheter måste skapas för ekono-
misk utveckling, social välfärd, miljöhänsyn och 
miljöförbättringar med ett samtidigt värnande av 
rättsäkerhet och medborgarinflytande. Hållbar 
utveckling bygger på ett samspel mellan många 
olika aktörer, både privata och offentliga på 
lokal, regional och nationell nivå. Hållbara livs-
miljöer förutsätter utveckling av både stad och 
landsbygd. Tätorter och gles- och landsbygder 
har ömsesidiga beroendeförhållanden. Politiken 
måste kunna hantera och främja ett samspel 
mellan landsbygder, tätorter och städer, samt 
mellan offentlig sektor, näringsliv och det civila 
samhället. I täta städer behövs grönska och 
fungerande ekosystem för en god och hållbar 
livsmiljö. En stor del av samhällsutvecklingen 
avgörs på lokal nivå, och det är därför viktigt 
med ett väl fungerande ramverk och att statens 
aktörer har ett bra samarbete i dessa frågor. Ett 
väl fungerande system för fysisk planering och 
tillståndsgivning är en viktig förutsättning för ett 
hållbart samhällsbyggande. 

Klimatutmaningarna kräver att samhälls-
strukturen ger förutsättningar för livsmönster 
med betydligt lägre klimatpåverkan än de 
samhället har i dag. Det finns en stor håll-
barhetspotential i den täta och mångfunktionella 
staden med levande och trygga stadsmiljöer, gott 
underlag för klimatvänlig kollektivtrafik, möjlig-
heter till effektiv uppvärmning och låga utsläpp 
av växthusgaser per capita. Ett hållbart samhälls-
byggande vilar på en effektiv energianvändning. 
Miljö och klimat ska belastas i minsta möjliga 
utsträckning samtidigt som energiförsörjningen 
kan ske på ett tryggt sätt. Samhällsbyggandet 
måste samtidigt vara hållbart även ur social och 
ekonomisk synvinkel. Det ställer stora krav på 
bl.a. planering, byggprodukter och utförande i 
såväl ny som befintlig bebyggelse. I detta 
sammanhang spelar kvalitet, kunskap och 
kompetens i byggnadssektorn en mycket viktig 
roll. Bostäder och lokaler står för cirka 30 
procent av Sveriges slutliga energianvändning 
och den byggda miljön utgör också en mycket 
stor andel av landets nationalförmögenhet.  

Ett antal studier och utredningar har pekat på 
brister i byggsektorn och hinder för utveckling 
mot mer energieffektivt byggande och för-
valtande. Samtidigt skärper EU kraven bl.a. 
genom det omarbetade direktivet om bygg-
naders energiprestanda från 2010. Alla nya 
byggnader ska vara nära-noll energibyggnader 
från den 31 december 2020. För byggnader som 
offentliga myndigheter använder och äger gäller 
detta redan från den 31 december 2018. Skärpta 
krav på energiprestanda ska tillämpas inte bara 
för nya byggnader från våren 2012, utan även för 
befintliga byggnader som genomgår större reno-
veringar eller utbyte av viktiga byggnadsdelar.  

De skärpta målen ställer stora krav på utveck-
ling av det hållbara samhällsbyggandet. Samtidigt 
erbjuds en tillväxtchans för den svenska sam-
hällsbyggnadssektorn, om Sverige kan gå i fram-
kant med att utveckla kunnande och produkter. 
Marknaden för energieffektivt och hållbart sam-
hällsbyggande växer och kommer inom kort att 
vara omfattande, både i EU och globalt. Den 
svenska relativt goda utgångspositionen inom 
hållbart stadsbyggande och miljöteknik kan 
ytterligare stärkas genom aktivt och framsynt 
agerande.  

Satsningen på hållbara städer förlängs under 
två år, främst för att säkerställa kunskaps-
spridning, uppföljningen av projekten och att 
erfarenheterna ska kunna tas tillvara och 
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utvecklas inom forskning och miljöteknik-
utveckling. 

Energieffektiviseringsprogrammet för 2010–
2014, fortlöper med stöd och information till 
användare (kommuner, landsting, allmänhet och 
företag) om energianvändning samt introduk-
tion av ny teknik inom andra sektorer än 
bostäder och lokaler.  

För att underlätta utveckling mot en grön 
ekonomi har regeringen under 2010 utsett tre 
pilotlän för grön utveckling. Pilotlänen är 
Dalarnas, Skånes och Norrbottens län och de ska 
stödja andra länsstyrelser och utveckla det regio-
nala klimat- och energistrategiarbetet. Arbetet 
ska ske i nära samarbete med det kommunala 
samverkansorganet Region Dalarna respektive 
regionala självstyrelseorganet Region Skåne samt 
med övriga berörda aktörer (såsom kommuner, 
landsting, privata och offentliga företag samt 
högskolor och ideella organisationer) i respek-
tive län. 

Regeringens arbete med att förbättra och för-
enkla regelverket för samhällsbyggnad har lett 
till att en ny enklare plan- och bygglag har tagits 
fram och beslutats (prop. 2009/10:170) som bl.a. 
ersätter den nuvarande plan- och bygglagen 
(1987:10). Den nya lagen syftar till att genom 
tydligare regler lägga grunden för en ökad förut-
sägbarhet för enskilda och företag samt ökade 
förutsättningar för lika behandling. En förut-
sättning för att olika intressenter ska kunna 
bygga och tillhandahålla såväl bostäder och 
lokaler som infrastrukturanläggningar är att 
reglerna för plan- och byggprocessen är enkla, 
tydliga och väl fungerande. Behovet av för-
enkling och effektivisering har varit en åter-
kommande fråga i olika utredningar om plan- 
och bygglagstiftningen under de senaste åren. 
Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal 
ändringsförslag från flera utredningar. PBL-
kommittén, Byggprocessutredningen och Bover-
ket m.fl. har under de senaste fem åren föreslagit 
över 250 ändringar i plan- och bygg-
lagstiftningen. Det är dessa förslag som ligger till 
grund för den nya plan- och bygglagen.  

De grundläggande syftena i plan- och bygg-
lagen förändras inte, vilket innebär att det 
kommunala självstyret och kommunernas ansvar 
för planeringen ligger fast, att staten, via läns-
styrelsen, fortsatt ska ha en stark roll, att inga 
ändringar ska ske i bygglovplikten samt att 
formerna för medborgarinflytande och enskildas 
rättigheter ska värnas. Genom den nya lagen har 

regeringen betonat att kommunens planering 
bör kunna spela en viktig roll i klimatarbetet och 
i lagen tydliggörs att miljö- och klimataspekter 
ska beaktas i planering och annan prövning. I 
lagen förtydligas att det som huvudregel krävs 
detaljplan om ett byggnadsverk får betydande 
miljöpåverkan. Det införs även en möjlighet för 
kommunerna att i detaljplaner ställa krav på 
skyddsåtgärder för att motverka markförore-
ning, olyckor, översvämning och erosion.  

Översiktsplanen får en tydligare strategisk 
funktion. Kravet på att en särskild plan-
beskrivning ska fogas till planen tas bort då själva 
planen oftast innehåller både beskrivande delar 
och konkreta ställningstaganden. Kommunens 
aktualitetsprövning av översiktsplanen förtyd-
ligas och skärps. Regeringen menar att den lokala 
nivåns roll i den kommunala översiktsplanen är 
viktig. Dessutom ska länsstyrelserna på eget 
initiativ till kommunerna redovisa ett samlat 
underlag om statliga intressen en gång under 
mandatperioden. En möjlighet för enskilda att få 
ett s.k. planbesked införs. Av planbeskedet, som 
ska fattas inom fyra månader från ansökan, ska 
framgå om kommunen avser att påbörja ett 
planarbete eller inte. Kommunen kan ta ut en 
avgift av sökanden för planbeskedet. Plan-
läggningen förenklas genom att kravet på plan-
program tas bort och att handlingar till en 
detaljplan kan samordnas.  

För att underlätta införandet av en ny plan- 
och bygglag har regeringen utsett en särskild 
utredare som ska organisera, samordna, koordi-
nera och genomföra utbildnings- och kompe-
tensinsatser (dir. 2010:55). Syftet med kompe-
tensinsatsen är att påskynda introduktionen av 
lagen, stärka kompetensen, skapa förutsättningar 
för en nationellt harmoniserad tillämpning samt 
utveckla ett förbättrat samspel inom området. 

Regeringen har länge drivit på arbetet med 
enkelt avhjälpta hinder för att öka tillgäng-
ligheten för personer med funktionshinder. 
Enligt den nya plan- och bygglagen ska en 
bedömning beträffande byggnadens tillgänglig-
het och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga göras redan 
vid bygglovsprövningen, vilket ökar sanno-
likheten för att hinder kan observeras i ett tidigt 
skede. Även i övrigt tydliggörs vilka krav som 
ska ställas på byggnadsverk vid nybyggnad, 
ombyggnad och annan ändring.  

Landsbygdens möjligheter till utveckling och 
tillväxt ska förbättras. Det ska även i mindre 
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tätorter finnas förutsättningar att utveckla 
attraktiva boendemiljöer och verksamheter. De 
nya strandskyddsbestämmelserna som trätt i 
kraft under 2009 och 2010 tar bättre hänsyn till 
lokala och regionala förutsättningar genom att 
de stärker strandskyddet i många områden med 
hög exploatering samtidigt som de öppnar för 
utveckling av landsbygden genom att möjlig-
heterna till strandnära bebyggelse utvecklas i 
särskilt utpekade områden i översiktsplanen.  

Prövningssystemet för miljömål och ärenden 
enligt plan- och bygglagen ska bli tydligare och 
samordnas bättre enligt propositionen Mark- 
och miljödomstolar (prop. 2009/10:215). Det 
nuvarande systemet innebär att regeringen över-
prövar vissa ärenden och de allmänna för-
valtningsdomstolarna andra. Instanskedjan är i 
flera fall lång, bygglovsärenden kan överklagas 
hos fyra instanser. Med den nya prövnings-
organisationen skapas en ny instansordning som 
är mer sammanhållen, och har i möjligaste mån 
färre instanser men med fortsatt stark rätts-
säkerhet. Handläggningen och domstolspröv-
ningen förenklas och effektiviseras genom att 
det ska bildas fem nya mark- och miljödom-
stolar. Till de nya domstolarna ska föras de mål 
som enligt nuvarande ordning handläggs i miljö-
domstol, huvuddelen av målen enligt plan- och 
bygglagen samt huvuddelen av målen som hand-
läggs i fastighetsdomstol. Genom detta ska över-
prövning av planer och bygglov bli snabbare så 
att samhällsbyggnadsprocessen effektiviseras.  

Jämställdhetsperspektivet behöver beaktas i 
samhällsplaneringen. Särskilt måste den fysiska 
utformningen av miljön i många städer och 
tätorter förbättras för att möta både kvinnors 
och mäns behov. Regeringen är angelägen att 
förbättra tryggheten för framförallt kvinnor i 
stads- och tätortsmiljöer. Boverket har i uppdrag 
att i samverkan med länsstyrelserna stödja ett 
konkret utvecklingsarbete med att stärka trygg-
heten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställd-
hetsperspektiv. 

Regeringen ser införandet av Inspiredirektivet 
som ett stort steg framåt. Målet är att skapa en 
infrastruktur för rumslig (geografisk) informa-
tion i Europa. Bakgrunden är behovet av bättre 
tillgång till information för att utforma och 
genomföra EU:s miljöpolitik. Medlemsstaterna 
ska skapa och driva infrastrukturer med enkelt 
användbara elektroniska tjänster som gör infor-
mationen tillgänglig via Internet för dels allmän-
heten inom EU, dels myndigheter, kommuner 

och enskilda organ som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter inom EU i deras arbete 
som rör miljön. Inspiredirektivet bygger på att 
de infrastrukturer för rumslig information som 
redan finns i medlemsländerna utnyttjas och 
omfattar befintlig elektronisk information som 
innehas av offentliga myndigheter. De offentliga 
myndigheter som innehar den information som 
träffas av direktivet, informationsansvariga myn-
digheter, ska enligt direktivet bli skyldiga att 
tillgängliggöra informationen för allmänheten 
och att dela informationen med andra myndig-
heter inom Sverige och övriga EU (datadelning). 
Genom uppbyggnaden av Inspire i Sverige 
skapas förutsättningar för uppbyggnad, beskriv-
ning och åtkomst till rumslig information på ett 
standardiserat sätt, till gagn för såväl den 
offentliga sektorn som övriga delar av samhället.  

Klimatförändringarna kommer att ställa ökade 
krav på anpassning. Regeringen anser att sek-
torsmyndigheterna bör få ett mer uttalat ansvar 
för klimatanpassning inom sina respektive 
områden och att länsstyrelserna, som ansvarar 
för den statliga samordningen på regional nivå, 
samordnar myndigheternas arbete. Flera myn-
digheter inom samhällsbyggnadsområdet kom-
mer att bli allt mer involverade i att bygga upp 
kunskap kring klimatanpassning och åtgärder för 
att minska klimatförändringarna. Kommunernas 
ansvar för att beakta klimatförändringarna i 
planeringen har förtydligats i plan- och 
bygglagen. Klimatanpassningsarbetet är ytter-
ligare beskrivet i utgiftsområde 20, Allmän 
miljö- och naturvård. 
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4.9 Budgetförslag 

4.9.1 2.1 Boverket 

Tabell 4.7 Anslagsutveckling 2:1 Boverket 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
204 049 

 

  
Anslags- 
sparande 10 580

 
2010 

 
Anslag 

 
198 991 

 

1 
Utgifts- 
prognos 200 190

2011 Förslag 175 449   

2012 Beräknat 177 254 2 

2013 Beräknat 179 744 3 

2014 Beräknat 182 473 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 175 450 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 175 449 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 174 175 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Boverkets förvaltnings-
kostnader. Boverket är förvaltningsmyndighet 
för frågor om byggd miljö och hushållning med 
mark- och vattenområden, för fysisk planering, 
byggande och förvaltning av bebyggelsen och för 
boendefrågor. Enligt instruktionen svarar verket 
också för den centrala administrationen av olika 
förekommande statliga stöd inom sitt verksam-
hetsområde. Inom ramen för anslaget finansieras 
även visst internationellt arbete. 

Regeringens överväganden 

För fortsatt finansiering av fortsatt arbete med 
en informationsportal om boende ökas anslaget 
med 1 030 000 kronor per år 2011–2013. Ansla-
get 1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att 
ordna bostad minskas i motsvarande omfattning. 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhetsstö-
det för den statliga budgetprocessen.  

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner på-
verkar beräknade anslagsramar för 2011–2014. 

Regeringen föreslår därmed att 175 449 000 
kronor anvisas under anslaget 2:1 Boverket för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 177 254 000 
kronor, för 2013 till 179 744 000 kronor och för 
2014 till 182 473 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 be-
räknats enligt följande: 

 

Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:1 
Boverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 198 991 198 991 198 991 198 991

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 479 3 541 6 386 11 030

Beslut -24 942 -25 198 -25 553 -27 209

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 21 21 22 -234

Förslag/beräknat 
anslag  175 449 177 254 179 744 182 473

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.9.2 2.2 Bidrag till åtgärder mot radon i 
bostäder 

Tabell 4.9 Anslagsutveckling 2:2 Bidrag till åtgärder mot 
radon i bostäder 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
33 318 

 

  
Anslags- 
sparande 468

 
2010 

 
Anslag 

 
32 802 

 

1 
Utgifts- 
prognos 32 070

2011 Förslag 32 802   

2012 Beräknat 32 802   

2013 Beräknat 32 802   

2014 Beräknat 32 802   

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för bidrag till åtgärder mot 
radon i småhus samt informationsinsatser om 
radon i egnahem och möjligheten att erhålla 
stöd. Bidragsbestämmelserna finns i förord-
ningen (1988:372) om bidrag till åtgärder mot 
radon i egnahem. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 2:2 Bidrag till åtgärder 
mot radon i bostäder ingå ekonomiska förplik-
telser som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
15 000 000 kronor under 2012. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att skapa 
goda förutsättningar för beslut om bidrag är det 
nödvändigt att kunna fatta beslut som medför 
utfästelser om utgifter kommande år. Bemyn-
diganderamen för 2011 föreslås ligga på oför-
ändrad nivå jämfört med innevarande år. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår därmed att 32 802 000 kro-
nor anvisas under anslaget 2:2 Bidrag till åtgärder 
mot radon i bostäder för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget till 32 802 000 kronor, för 2013 till 
32 802 000 kronor och för 2014 till 32 802 000 
kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats 
enligt följande: 

 
Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 32 802 32 802 32 802 32 802

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/beräknat 
anslag  32 802 32 802 32 802 32 802

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 4.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden - anslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Ingående åtaganden 14 127 16 044 15 000   

Nya åtaganden 16 044 15 000 15 000   

Infriade åtaganden -14 127 -16 044 -15 000 -15 000 0 

Utestående åtaganden 16 044 15 000 15 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 16 000 15 000 15 000   

 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 18  

60 

4.9.3 2:3 Statens geotekniska institut 

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 2:3 Statens geotekniska 
institut 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
26 369 

 

  
Anslags- 
sparande 3 863

 
2010 

 
Anslag 

 
31 929 

 

1 
Utgifts- 
prognos 32 113

2011 Förslag 32 102   

2012 Beräknat 32 412 2 

2013 Beräknat 32 867 3 

2014 Beräknat 33 570 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 32 101 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 32 102 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 32 057 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Statens geotekniska 
institut (SGI) förvaltningskostnader. SGI har ett 
sektorsövergripande ansvar för miljögeotekniska 
och geotekniska frågor. Detta innebär att SGI 
ska upprätthålla och utveckla kunskap inom 
området samt tillhandahålla geoteknisk kunskap 
och rådgivning till statliga myndigheter med 
ansvar för olika områden med koppling till miljö, 
infrastruktur, fysisk planering och byggande 
samt till övriga aktörer inom branschen. 
Institutet har ett särskilt ansvar för ras- och 
skredfrågor och för stranderosion. Verksam-
heten finansieras dels av anslag, dels av avgifter 
från uppdragsverksamhet.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.13 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 45 178 42 827 2 351

(varav tjänsteexport)  

Prognos 2010 51 000 49 036 1 964

(varav tjänsteexport)  

Budget 2011 48 600 46 779 1 821

(varav tjänsteexport)  

 
Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksam-
heten disponeras av SGI. Av SGI:s verksamhets-
grenar är det geoteknisk och miljögeoteknisk 
rådgivning samt delar av geoteknisk och miljö-
geoteknisk forskning, utveckling och kunskaps-
förmedling som finansieras med avgifter. Avgif-

ternas storlek bestäms av SGI, dock ej i de fall 
som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår därmed att 32 102 000 
kronor anvisas under anslaget 2:3 Statens geotek-
niska institut för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget till 32 412 000 kronor, för 2013 till 
32 867 000 kronor och för 2014 till 
33 570 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 be-
räknats enligt följande: 

 
Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:3 Statens geotekniska institut 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 31 929 31 929 31 929 31 929

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 233 544 999 1 751

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt   -47

Förslag/beräknat 
anslag  32 102 32 412 32 867 33 570

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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4.9.4 2:4 Lantmäteriet 

Tabell 4.15 Anslagsutveckling 2:4 Lantmäteriet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
490 933 

 

  
Anslags- 
sparande 12 179

 
2010 

 
Anslag 

 
473 377 

 

1 
Utgifts- 
prognos 462 439

2011 Förslag 489 135    

2012 Beräknat 492 953 2  

2013 Beräknat 499 983 3  

2014 Beräknat 504 441 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 489 609 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 489 891 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 482 842 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget finansierar vissa delar av det som utgör 
Lantmäteriets kärnverksamhet och grund-
läggande uppgifter, framförallt viss verksamhet 
som berör ansvaret för frågor om fastighets-
indelning, inskrivningsverksamhet och för 
grundläggande geografisk information. Lant-
mäteriet är förvaltningsmyndighet för frågor om 
fastighetsindelning, grundläggande geografisk 
information och fastighetsinformation samt 
frågor om inskrivning enligt jordabalken. Lant-
mäteriet har ett nationellt samordningsansvar för 
produktion, samverkan, tillhandahållande och 
utveckling inom geodataområdet. I verkets upp-
gift ingår även att utöva tillsyn över de kommu-
nala lantmäterimyndigheterna. Lantmäteriets 
totala omsättning uppgick 2009 till 
2 056 miljoner kronor, varav cirka 26 procent 
utgjordes av anslag.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.16 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 303 854 658 443 638 100 20 343

Prognos 2010 306 000 654 000 645 000 9 000

Budget 2011 310 000 647 000 644 000 3 000

 

 
 

Tabell 4. 17 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 497 656 474 061 23 595

(varav tjänsteexport) 56 683 54 244 2 439

Prognos 2010 482 000 478 000 4 000

(varav tjänsteexport) 58 000 56 000 2 000

Budget 2011 505 000 500 000 5 000

(varav tjänsteexport) 60 000 57 000 3 000

 
Lantmäteriets verksamhet finansieras till 74 

procent av avgifter. De offentligrättsliga av-
gifterna består dels av avgifter för lantmäteri-
förrättningar, dels expeditionsavgifter för 
inskrivning enligt jordabalken m.m. (vilka inte 
disponeras av myndigheten). Vidare finansieras 
informationsförsörjningsverksamheten (fastig-
hetsinformation och geografisk information) 
delvis av användaravgifter. Användarfinansie-
ringen fick 2009 uppgå till 250 miljoner kronor.   

Lantmäteriet bedriver även uppdrags-
verksamhet inom sitt område, dels i anslutning 
till fastighetsbildning, dels inom uppdragsdivi-
sionen Metria. Uppdragsverksamheten bedrivs 
på kommersiella villkor på en helt eller delvis 
konkurrensutsatt marknad. Vidare bedrivs 
tjänsteexport inom Lantmäteriområdet. 

Regeringens överväganden 

Till följd av riksdagens godkännande av 
regeringens förslag i 2010 års ekonomiska 
vårproposition (prop. 2009/10:100, bet. 
2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332) om över-
föring av ett antal verksamheter vid Sveriges 
Domstolar till olika förvaltningsmyndigheter 
överförs vissa delar av verksamheten med 
dödande av förkommen handling (enligt Lag 
(1927:85) om dödande av förkommen handling) 
till Lantmäteriet. Anslaget ökas 2011 med 
2 825 000 samt 3 300 000 kronor per år fr.o.m. 
2012. Anslaget 1:5 Sveriges Domstolar under 4 
Rättsväsendet minskas i motsvarande om-
fattning.  

För arbete med havsgränsutredningen tillförs 
anslaget 8 miljoner kronor 2011 och 7 miljoner 
kronor per år 2012–2013. 
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Anslaget minskas med 280 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår därmed att 489 135 000 
kronor anvisas under anslaget 2:4 Lantmäteriet 
för 2011. För 2012 beräknas anslaget till 
492 953 000 kronor, för 2013 till 499 983 000 
kronor och för 2014 till 504 441 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 be-
räknats enligt följande: 

 
Tabell 4.18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:4 Lantmäteriet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 473 377 473 377 473 377 473 377

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 3 384 6 640 13 206 24 711

Beslut 8 000 7 055 7 151 0

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 612 3 091 3 133 3 207

Övrigt 3 1 762 2 791 3 116 3 145

Förslag/beräknat 
anslag  489 135 492 953 499 983 504 441

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.9.5 2:5 Statens va-nämnd 

Tabell 4.19 Anslagsutveckling 2:5 Statens va-nämnd 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
7 215 

 

  
Anslags- 
sparande 1 100

 
2010 

 
Anslag 

 
8 500 

 

1 
Utgifts- 
prognos 8 547

2011 Förslag 8 519   

2012 Beräknat 8 603 2 

2013 Beräknat 8 722 3 

2014 Beräknat 8 911 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 8 519 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 8 519 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 8 508 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Statens va-nämnds förvalt-
ningskostnader. Statens va-nämnd är special-
forum för tvistemål om vatten- och avlopp enligt 
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

För nämndens verksamhet gäller lagen 
(1976:839) om Statens va-nämnd. Nämnden är 
första instans för mål från hela landet. Nämn-
dens beslut kan överklagas till Miljööver-
domstolen och vidare till Högsta domstolen. 

Under 2009 kom 241 nya mål in, vilket är en 
35-procentig ökning från 2008. Ökningen för-
klaras av att den nya va-lagstiftningen har börjat 
påverka nämndens verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår därmed att 8 519 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:5 Statens va-nämnd för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 8 603 000 
kronor, för 2013 till 8 722 000 kronor och för 
2014 till 8 911 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 be-
räknats enligt följande: 
 
Tabell 4.20 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:5 Statens va-nämnd 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 8 500 8 500 8 500 8 500

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 19 103 222 423

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   -12

Förslag/beräknat 
anslag  8 519 8 603 8 722 8 911

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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5 Konsumentpolitik 

5.1 Omfattning  

Konsumentpolitikens uppgift är att stärka 
konsumenternas makt och möjlighet att göra 
aktiva val samt erbjuda ett högt konsument-
skydd. Marknadsdomstolen, Konsumentverket 
inklusive Konsumentombudsmannen, Allmänna 
reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarnämn-
den och Resegarantinämnden är de myndigheter 
som ansvarar för att verkställa regeringens 
konsumentpolitik. Även det statligt ägda före-
taget Miljömärkning Sverige Aktiebolag verkar 
inom konsumentpolitiken. 

 
 
Konsumentpolitiken är sektorsövergripande och 
har nära koppling till andra områden såsom 
finansmarknadspolitiken, konkurrenspolitiken 
och IT-politiken. 

5.2 Utgiftsutveckling  

De sammanlagda utgifterna för konsument-
politiken motsvarade 174 miljoner kronor 2009. 
Prognosen för utfallet 2010 uppgår till 
180 miljoner kronor vilket är cirka 2 miljoner 
lägre än anvisade medel.  

 
Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom konsumentpolitiken 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Konsumentpolitik   

3:1 Marknadsdomstolen 10 10 10 10 10 11 11

3:2 Konsumentverket 102 107 107 111 113 115 117

3:3 Allmänna reklamationsnämnden 27 29 28 30 30 31 31

3:4 Fastighetsmäklarnämnden 14 14 14 15 15 15 15

3:5 Åtgärder på konsumentområdet 16 17 17 17 17 17 17

3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter 4 4 4 4 4 4 4

Summa Konsumentpolitik 174 182 180 187 190 193 197

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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5.3 Mål 

Målet för konsumentpolitiken är: 
- Konsumenterna har makt och möjlighet 

att göra aktiva val. 
Målet beslutades av riksdagen i samband med 

budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, 
bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118). 

5.4 Resultatredovisning 

5.4.1 Resultat 

För att konsumenter ska ha makt och möjlighet 
att göra aktiva val behöver de dels lättillgänglig 
och tillförlitlig information, dels ett starkt och 
ändamålsenligt konsumentskydd. Resultat-
redovisningen har delats upp i enlighet med 
dessa båda områden, även om skiljelinjen dem 
emellan inte alltid är helt tydlig. 

Konsumentskydd 

Konsumentavtal 
Under det svenska ordförandeskapet i Euro-
peiska unionens råd hösten 2009 tog arbetet med 
direktivet om konsumenträttigheter betydande 
steg framåt. Direktivförslaget syftar till att skapa 
ett starkt och mer enhetligt skydd i samband 
med köp av varor och tjänster på den inre mark-
naden. Arbetet med direktivförslaget inbegriper 
bl.a. konsumenters villkor vid telefonförsäljning 
och gatuförsäljning. För att i ett tidigare skede 
på nationellt plan kunna möjliggöra förbättringar 
av konsumenternas villkor vid gatuförsäljning 
förbereds för närvarande i Regeringskansliet ett 
förslag som innebär att konsumenten ska ha rätt 
att ångra ett avtal som ingåtts utanför närings-
idkarens fasta affärslokal.  

Som ett led i att närmare utreda konsument-
skyddet i samband med köp av produkter med 
digitalt innehåll, såsom spel eller filmer, 
anordnades under det svenska ordförandeskapet 
en konferens om konsumenters rättigheter vid 
köp av sådana produkter. 

Privatekonomi och finansiella tjänster 
Nya regler för konsumentens ansvar och rättig-
heter vid obehöriga transaktioner med konto-
kort har införts genom lagen (2010:738) om 

obehöriga transaktioner med betalningsinstru-
ment. Regler om tillhandahållande och utförande 
av betaltjänster som t.ex. överföringar mellan 
bankkonton har införts genom en ny lag 
(2010:751) om betaltjänster. Lagen innebär 
bland annat skärpningar när det gäller hur lång 
tid en betalning får ta och förbjuder närings-
idkare att ta ut avgifter från konsumenten vid 
kortbetalningar. 

Regeringen fortsatte under 2009 arbetet med 
en ny konsumentkreditlag. En proposition 
lämnades till riksdagen i juni 2010 (prop. 
2009/10:242). Problemen med sms-lån förväntas 
kunna åtgärdas inom ramen för den nya lagen. 
Denna typ av små och snabba lån kommer att 
omfattas av samma krav på information och 
kreditprövning som andra krediter, vilket inte 
var fallet tidigare. Den nya lagen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2011. 

Kommunerna är skyldiga att erbjuda 
kommuninvånarna budget- och skuldrådgivning. 
Konsumentverket (KOV) är enligt skuld-
saneringslagen (2006:548) skyldigt att stödja 
kommunernas budget- och skuldrådgivare med 
utbildning. KOV:s senaste kartläggning visar att 
de allra flesta kommuner erbjuder budget- och 
skuldrådgivning men att den tid som kommun-
invånarna erbjuds rådgivning har minskat. 
KOV:s anslag ökades engångsvis med 
0,5 miljoner kronor 2010 på budget-
propositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 
2009/10:CU1, rskr. 2009/10:160) för att för-
stärka utbildningsverksamheten för budget- och 
skuldrådgivare.  

Offentligt finansierade tjänster 
En utredare fick under 2007 i uppdrag att utreda 
om konsumenttjänstlagens tillämpningsområde 
skulle kunna utvidgas till att omfatta dels offent-
liga tjänster, dels andra privata tjänster än de 
lagen omfattar idag. Utredarens förslag har 
remitterats och bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet (Ds 2008:55 och Ds 2009:13). 

En utredare anlitades också för att utreda om 
produktsäkerhetslagens tillämpningsområde 
borde utvidgas till att omfatta offentliga tjänster. 
Utredarens förslag har remitterats och bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet 
(Ds 2009:16). 

Övrigt 
I arbetet med att främja konsumenternas in-
flytande i standardiseringen har KOV på rege-
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ringens uppdrag tagit fram en strategi för det 
framtida arbetet.  

Direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre 
marknaden (tjänstedirektivet), som har införts 
genom lagen (2009:1079) om tjänster på den inre 
marknaden, har föranlett följdändringar i mark-
nadsföringslagen (2008:486), resegarantilagen 
(1972:204), produktsäkerhetslagen (2004:451) 
och lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning. 
KOV har fått i uppdrag av regeringen att ge råd 
och stöd till konsumenter när det gäller de lag-
ändringar som tjänstedirektivet föranleder. 

Myndigheternas arbete  

Marknadsdomstolen 
Marknadsdomstolen (MD) handlägger mål och 
ärenden enligt ett antal lagar inom konsument- 
och konkurrensområdet. MD redovisade under 
2009 minskade ärendebalanser och fler avgjorda 
mål. Antalet inkomna mål och ärenden har ökat i 
jämförelse med förra året och marknadsförings-
målen dominerar. MD har under 2009 även av-
gjort ett stort konkurrensmål för vilket myndig-
heten fick förstärkta resurser under året. MD 
uppger att tendensen att fler mål avgörs efter 
huvudförhandling och färre genom föredragning 
håller i sig. 

Konsumentverket 
Myndigheten har prioriterat tillsynsverksam-
heten under 2009. Omfattningen av KOV:s till-
syn ökade och ett antal bredare granskningar 
genomfördes bl.a. om korttidskrediter, e-handel 
och elhandlares prisinformation på webbplatser. 
Antalet avgjorda tillsynsärenden ökade markant 
under 2009 och antalet egeninitierade ärenden 
mer än tredubblades. Även antalet tillsyns-
ärenden som lett till att näringsidkare utlovat 
rättelse har mer än dubblerats. 

En stor andel av de avgjorda ärendena (cirka 
40 procent) avsåg produktsäkerhet. Myndighe-
ten genomförde bl.a. 14 marknadskontroller vil-
ka exempelvis ledde till att vissa farliga produkter 
slutade säljas, att tillverkare och importörer kräv-
des på rättelse eller att förhandlingar om 
överenskommelser med branschen inleddes. 
Bland annat kontrollerades gungor, barnvagnar 
och dykarutrustningar. Myndigheten har till stor 
del inriktat sina insatser på standardiserings-
området till produkter avsedda för barn. 

KOV har för 2009 redovisat att arbetet med 
branschöverenskommelser minskat något i 
omfattning vilket delvis anses sammanhänga 

med att det på vissa marknader helt saknas 
branschorganisationer eller att dessa har ett 
begränsat inflytande inom branschen.  

Allmänna reklamationsnämnden 
Under 2009 hade Allmänna reklamations-
nämnden (ARN) en fortsatt ökad ärende-
tillströmning. Antalet inkomna ärenden ökade 
under 2009 med cirka åtta procent jämfört med 
2008. Sedan 2007 har ärendetillströmningen ökat 
med 17 procent. Det ökade inflödet uppges 
delvis bero på de s.k. ”massärenden” orsakade av 
företeelser som haft stor uppmärksamhet i 
media. Exempelvis föranledde ett videoklipp på 
webbplatsen YouTube, om hur snabbt ett visst 
lås kunde brytas upp, ett stort antal ärenden. 

Andelen ärenden som ARN avvisat ligger 
alltjämt på en relativt hög nivå. Den vanligaste 
orsaken har varit att tvisten understigit värde-
gränsen. Den näst vanligaste orsaken har varit att 
den anmälda tvisten inte ansetts vara en 
konsumenttvist. ARN bedömer att många av 
dessa ärenden inte skulle ha anmälts om konsu-
menterna bättre hade känt till förutsättningarna 
för ARN:s prövning.  

Efterlevnaden av nämndens rekommen-
dationer låg under 2009 fortfarande kring 
75 procent. Generellt är det branscher med 
många aktörer och svaga branschorganisationer 
som har sämst efterlevnad, exempelvis gäller 
detta bygg- och hantverkstjänster.  

En ändring av förordningen (2007:1041) med 
instruktion för Allmänna reklamationsnämnden 
trädde i kraft den 1 juli 2009. Ändringen innebär 
att nämnden kan pröva ärenden i en utökad 
sammansättning som består av tre domare, i 
stället för en domare, och två representanter från 
konsument- respektive näringslivssidan. Detta 
förväntas leda till en mer rättssäker och effektiv 
tvistlösningsverksamhet för ARN.  

Fastighetsmäklarnämnden 
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) fick 2009 ett 
nära oförändrat antal ansökningar om regist-
rering jämfört med 2008. Antalet fastighets-
mäklare som ansökte om registrering med hjälp 
av direktansökan via Internet ökade till cirka 20 
procent. Myndighetens mål är att direkt-
ansökningarna ska uppgå till minst 50 procent. 
FMN:s registreringsverksamhet minskade något 
i effektivitet under 2009. Myndighetens storlek 
gör verksamheten sårbar vid exempelvis sjuk-
frånvaro. Styckkostnaden per registrerat ärende 
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ökade som en följd av bemanningsproblem inom 
registreringsverksamheten.  

Myndigheten har avsatt mindre resurser för 
tillsyn. Detta för att kunna upprätthålla skäliga 
handläggningstider för registrering och för att 
utöka informationsverksamheten till fastighets-
mäklare i anledning av den nya lagen (2009:62) 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Antalet avgjorda tillsynsärenden 
minskade med fem procent och den genom-
snittliga handläggningstiden ökade med tolv 
procent. Därmed har FMN inte uppfyllt sitt eget 
mål om att tillsynsärenden ska avgöras inom sex 
månader. Färre egeninitierade ärenden påbör-
jades 2009. Myndigheten har under året gjort två 
tillsynsbesök hos mäklarföretag. 

Antalet mäklare som fått någon disciplinär 
påföljd minskade något.  

Information 

Den nya Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 
2009 om EU-miljömärket beslutades i november 
2009. Förordningen medför bl.a. ett nytt avgifts-
system för EU-miljömärket, som skärper 
konkurrenssituationen mellan EU-systemet och 
det nordiska miljömärket Svanen. Statskontoret 
har mot denna bakgrund fått i uppdrag att se 
över organiseringen av miljömärkningen och 
statens roll. Uppdraget redovisades i april 2010 
och behandlas för närvarande inom Regerings-
kansliet. 

KOV:s rapport om kommunernas resurser till 
konsumentvägledningen uppmärksammades i 
riksdagen och fick till följd att KOV fick i 
uppdrag att undersöka kvaliteten i konsument-
vägledningen. Uppdraget ska slutredovisas i 
november 2010. 

Myndigheternas arbete  
Myndigheternas webbplatser är viktiga kanaler 
för att nå konsumenterna. Betydande resurser 
har lagts ned på att utveckla dessa.  

Marknadsdomstolen 
Myndigheten har under året utvecklat sin 
webbplats. Antalet unika besökare till myndig-
hetens webbplats har ökat något. Även intresset 
för att ladda ner MD:s avgöranden har ökat 
under 2009.  

Konsumentverket 
KOV har under 2009 lanserat en ny webbplats 
där all information uppdaterats och strukturerats 
om för att bli mer lättillgänglig för konsumenter, 
men även för företag som söker information om 
konsumentfrågor. Även en särskild webbplats 
riktad till ungdomar, ungkonsument.se, lanse-
rades under 2009. Myndigheten har dessutom 
fortsatt sitt samarbete med Boverket vad gäller 
webbportalen OmBoende, som togs i bruk i 
början av 2009. I utvärderingen av OmBoende 
(dnr Fi2009/7958) framkommer att portalens 
första år har varit framgångsrikt (se avsnitt 
3.5.1).  

Antalet besökare på KOV:s webbplats min-
skade kraftigt under 2009 jämfört med 2008. 
KOV uppger att detta främst beror på att 
myndigheten på uppdrag av regeringen renodlat 
webbinformationen och överlämnat flera webb-
applikationer till andra myndigheter eller orga-
nisationer. 

KOV har fördubblat sina utbildningsinsatser 
till kommunala konsumentvägledare och 
budget- och skuldrådgivare. Antalet deltagare 
har mer än fördubblats. Av kursdeltagarna anger 
98 procent att de är nöjda eller mycket nöjda 
med utbudet och innehållet i kursverksamheten. 

KOV:s arbete inom ramen för myndighetens 
sektorsansvar för handikappolitiken har kon-
centrerats till att integrera funktionshinders-
perspektivet i den ordinarie verksamheten. 
Myndigheten har även uppmärksammat till-
gänglighetsfrågorna genom olika informations-
insatser som broschyrer, utställningar och 
seminarier. Vissa av dessa har genomförts i 
samråd med handikapprörelsen och Handisam. 

KOV fördelade 2009 med stöd av 
förordningen (2007:954) om statligt stöd till 
organisationer på konsumentområdet närmare 
11 miljoner kronor. Intresset för stödet var 
stort. En stor del av stödet till organisationer 
avsåg informationsinsatser. 

Allmänna reklamationsnämnden 
ARN har under 2009 minskat sina resurser för 
information. Det har bl.a. att göra med att en del 
av resurserna avsedda för information använts till 
IT-utveckling. 

Under 2009 hade ARN:s webbplats 
270 000 besökare vilket motsvarar antalet 
besökare 2008. Av det totala antalet var 
69 procent förstagångsbesökare och 71 procent 
var unika.  
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Myndigheten har medverkat i utbildningen av 
konsumentvägledare i högre utsträckning än 
föregående år.  

Fastighetsmäklarnämnden 
Myndigheten har under 2009, främst mot bak-
grund av den nya lagen (2009:62) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 
prioriterat information till fastighetsmäklare. 
Under 2009 har en något större andel fastighets-
mäklare än under 2008 uppgivit att de hämtat 
information om praxis och god fastighets-
mäklarsed från myndighetens webbplats. Under 
året har också andelen fastighetsmäklare som 
gett sitt medgivande till att uppgifter om dem 
publiceras på webbplatsen ökat och ligger nu på 
86 procent. 

FMN:s webbplats är myndighetens viktigaste 
kanal för att nå konsumenter som står i begrepp 
att byta bostad och därvid anlita fastighets-
mäklare. Antalet besökare till FMN:s webbplats 
ökade med närmare tio procent till 2 300 unika 
besökare per dag. Ungefär en fjärdedel av dessa 
är konsumenter. Under 2009 fördubblades 
antalet mäklarföretag som hade en länk till 
FMN:s webbplats (från 29 till 57).  

Nära 70 procent av myndighetens telefontid 
ägnades åt att besvara frågor från konsumenter. 

Miljömärkning Sverige Aktiebolag 
Miljömärkning Sverige Aktiebolag har under 
2009 fortsatt sitt arbete med att vidareutveckla 
den nordiska och europeiska miljömärkningen. 
Nya kriterier har utvecklats, ett stort antal nya 
licenser beviljats och marknadsinsatserna har 
varit omfattande. Ökat fokus har lagts på 
produktområden med stor bäring på klimat-
frågan, bl.a. har en förstudie om livsmedel inletts 
inom Svanen. Kännedomen om Svanen är 
fortsatt mycket hög och allt fler konsumenter 
känner till EU:s miljömärke Blomman.  

5.4.2 Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att konsumenternas makt 
och möjlighet att göra aktiva val har förstärkts 
genom de insatser som regeringen och dess 
myndigheter genomfört inom konsument-
politiken under 2009. Inom konsumentskyddet 
har tillsyns- respektive tvistlösningsverksam-
heten generellt varit effektiva och ändamåls-
enliga. Informationen till konsumenter har också 

förbättrats främst genom utvecklingen av 
myndigheternas webbplatser. 

Marknadsdomstolen  
Regeringen bedömer att Marknadsdomstolen 
(MD) har ökat sin produktivitet under 2009. En 
närmare effektivitetsbedömning av verksam-
heten försvåras dock av vissa brister i myndig-
hetens indikatorer avseende handläggningstider 
och styckkostnader. Dessa brister har även 
uppmärksammats av Riksrevisionen i en särskild 
revisionsrapport om MD:s årsredovisning. 
Myndigheten kommer därför att se över sina 
verksamhetsindikatorer och använda sig av 
enhetliga principer vid beräkning av dessa. 

Konsumentverket 
Regeringen konstaterar att Konsumentverkets 
(KOV) prioritering av tillsynsverksamheten 
inneburit att myndighetens tillsynsarbete ökat 
kraftigt i omfattning och att den blivit mer aktiv 
och träffsäker. Tillsynsverksamheten har således 
utvecklats och förbättrats.  

Regeringen bedömer att den utveckling 
myndigheten observerat med svagare bransch-
organisationer kan föranleda ett ökat behov av 
tillsynsåtgärder på områden som tidigare kunnat 
hanteras genom olika branschers egenåtgärder. 
Det finns anledning att särskilt följa denna 
utveckling. 

Informationsverksamheten har utvecklats 
genom det omfattande arbetet med webb-
platserna. Regeringen konstaterar dock att anta-
let konsumenter som besöker KOV:s webbplats 
kraftigt minskat. Även om det till viss del finns 
relevanta förklaringar till detta så finns behov av 
åtgärder för att öka kännedomen om myndighe-
tens webbplats.  

Regeringen bedömer att det av myndighetens 
resultatredovisning bör framgå vilka strategiska 
överväganden som gjorts utifrån omvärldsanalys 
och analys av konsumenternas ställning och 
situation på marknaderna. Regeringen har därför 
gett KOV i uppdrag att utveckla en metod för 
att bevaka konsumenternas ställning på relevanta 
marknader. Metoden bedöms kunna ge en bättre 
grund för myndighetens prioritering inom verk-
samheten. Uppdraget ska rapporteras senast den 
1 oktober 2010. 

Regeringen bedömer att myndigheten i övrigt 
har upprätthållit verksamheten med relativt 
oförändrad effektivitet. Driftskostnaderna per 
anställd ökade avsevärt men detta förklaras av de 
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stora satsningar på webbplatsen som myndighe-
ten gjorde 2009. 

Allmänna reklamationsnämnden 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har 
2009 ökat ärendeavverkningen med bibehållna 
resurser. På grund av ett fortsatt ökat 
ärendeinflöde har dock ärendebalanserna blivit 
större och handläggningstider längre. Tillgången 
till en snabb och opartisk tvistlösning är av 
avgörande betydelse för ett fungerande och hel-
täckande konsumentskydd. Regeringen föreslår 
därför att anslaget till Allmänna reklamations-
nämnden förstärks (se avsnitt 5.7.3). 

ARN har för avsikt att under 2010 ta fram en 
kommunikationsstrategi som bl.a. bör leda till en 
minskning av antalet avvisade ärenden. 

Myndigheten har även som ett prioriterat mål 
för 2010 att försöka öka följsamheten av sina 
rekommendationer hos näringsidkarna. 

Fastighetsmäklarnämnden 
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) har under 
2009 prioriterat informationsinsatser riktade till 
fastighetsmäklare. Dessa har tagit stora resurser 
från övrig verksamhet. Trots att FMN under 
2009 överskridit sina tilldelade budgetramar (se 
avsnitt 5.7.4) fick myndigheten ett försämrat 
resultat inom de flesta delarna av sin verksamhet, 
inklusive kärnområdet tillsyn. Myndigheten är 
liten och därmed känslig för hög sjukfrånvaro. 
Sjukfrånvaron vid myndigheten var hög under 
2009 och uppgick till 8,2 procent att jämföra 
med 3,1 procent för staten totalt, vilket har 
påverkat verksamheten negativt. Regeringen har, 
med syfte att effektivisera FMN:s verksamhet, 
gett Statskontoret i uppdrag att göra en djupare 
myndighetsanalys av FMN. Statskontoret redo-
visade sitt uppdrag den 30 augusti 2010. 
Statskontoret pekar bl.a. på brister i myndighe-
tens verksamhet vad avser tillsynen, informa-
tionsinsatserna till konsumenter och den interna 
mål- och resultatuppföljningen. Statskontorets 
bedömning är att det finns flera möjliga 
alternativ att föra över Fastighetsmäklarnämn-
dens verksamhet till annan myndighet. Rege-
ringen avser att överväga rapportens slutsatser 
och återkomma med eventuella åtgärder. 

Regeringen bedömer att FMN:s informa-
tionsinsatser till fastighetsmäklare bör begränsas 
och effektiviseras eftersom det i första hand bör 
vara fastighetsmäklarbranschens eget ansvar att 
inhämta information om hur regelverk och god 
fastighetsmäklarsed utvecklas. 

5.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen (RiR) har inte haft några invänd-
ningar på revisionsberättelserna avseende 
Marknadsdomstolen (MD), Konsumentverket 
(KOV), Allmänna reklamationsnämnden 
(ARN) eller Fastighetsmäklarnämnden (FMN). 

RiR har i december 2009 lämnat gransknings-
rapporten Omlokalisering av myndigheter (RiR 
2009:30). I rapporten redovisas effekterna av de 
omlokaliseringar av myndigheter som genom-
fördes för att kompensera regioner som förlora-
de arbetstillfällen till följd av försvarsomställ-
ningen 2004. RiR har bl.a. granskat flytten av 
Konsumentverket (KOV) från Stockholm till 
Karlstad.  

För KOV innebar omlokaliseringen ett 
omfattande produktionsbortfall under framför 
allt perioden 2006–2008. Produktionsbortfallet 
berodde bl.a. på att större delen av personalen på 
myndigheten slutade vilket krävde ett om-
fattande rekryteringsarbete. Omlokaliseringen 
sammanföll med att KOV:s uppdrag renodlades. 
I dag, fem år senare, har verksamheten åter-
hämtat sig. Vissa av myndighetens arbetsupp-
gifter har försvunnit eller överförts till annan 
myndighet som en del av renodlingen. KOV har 
efter omlokaliseringen ett fortsatt högt för-
troende bland enskilda, vilket har visat sig bl.a. i 
en undersökning som genomfördes 2009 där 
myndigheten utsågs till den myndighet som 
medborgarna hade högst förtroende för. 

KOV har redovisat kostnader för om-
lokaliseringen till cirka 97 miljoner kronor. RiR 
har inte kunnat beräkna KOV:s kostnader för 
produktionsbortfall men genom en grov upp-
skattning av dessa bedömer RiR att den totala 
kostnaden för omlokaliseringen borde uppgå till 
cirka 173 miljoner kronor. Regeringen bedömer 
att Konsumentverkets produktivitet nu åter-
ställts helt efter omlokaliseringen. Riksrevi-
sionens rapport (RiR 2009:30) är i den del den 
berör Konsumentverket slutbehandlad. 

5.6 Politikens inriktning 

Konsumentpolitikens målsättning är att konsu-
menter har makt och möjlighet att göra aktiva 
val. En stark ställning för konsumenterna bidrar 
till en väl fungerande marknad. Konsument-
verkets (KOV) uppdrag att utveckla ett bevak-
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ningsverktyg av konsumentmarknader kommer 
att underlätta bedömningen av vilka konsu-
mentmarknader som behöver analyseras närmare 
samt i övrigt stärka myndighetens omvärlds-
bevakning och beslutsunderlag till regeringen.  

 Konsumentpolitikens inriktning har en stark 
EU-prägel genom den nära kopplingen till den 
fria rörligheten av varor och tjänster på EU:s 
inre marknad. Arbetet med direktivförslaget om 
konsumenträttigheter för att uppnå ett lik-
formigt och högt skydd i samband med 
konsumentköp inom EU har fortsatt hög 
prioritet. 

Produktsäkerhet  
En central uppgift för konsumentpolitiken är att 
verka för säkra produkter på marknaden. Den 
omarbetning av lagen (1992:1327) om leksakers 
säkerhet som nu görs med anledning av det 
reviderade direktivet om leksakers säkerhet 
(Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers 
säkerhet) kommer att förbättra förutsätt-
ningarna för en säker leksaksmarknad. En 
departementspromemoria, Ny lag om leksakers 
säkerhet, (Ds 2010:018) har remitterats. Före-
komsten av farliga produkter på den inre 
marknaden blir allt mer tydlig. Regeringen 
kommer att verka för höga säkerhetsnivåer och 
ett förbättrat system för marknadskontroll i 
samband med den kommande översynen av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän 
produktsäkerhet. Även situationen på den 
svenska marknaden kommer att undersökas 
närmare. Vidare kommer regeringen att verka 
för att konsumentaspekter beaktas i standardi-
seringsarbetet. 

Tillsyn 
Det är av högsta prioritet för konsument-
politiken att se till att regler på konsument-
området efterlevs. Förutom en effektiv mark-
nadskontroll av produkters säkerhet kommer en 
effektiv tillsyn av reglerna om marknadsföring, 
information och avtalsvillkor, såväl nationellt 
som gränsöverskridande, även fortsättningsvis 
att prioriteras.  

Tvistlösning 
När det gäller den enskilde konsumentens 
möjligheter att få sin sak prövad på ett enkelt, 
snabbt och billigt sätt är den tvistlösning utanför 
domstol som Allmänna reklamationsnämnden 

(ARN) erbjuder av stor vikt. På grund av en 
ökad tillströmning av ärenden och en ökad 
förekomst av mer komplexa ärenden behöver 
ARN:s verksamhet effektiviseras och förstärkas. 
Av samma skäl kommer villkoren och formerna 
för den utomrättsliga tvistlösningen även 
fortsättningsvis att bevakas. Vidare kommer 
lagen (1997:379) om försöksverksamhet avse-
ende medverkan av Konsumentombudsmannen i 
vissa tvister att utvärderas. 

Offentligt finansierade tjänster 
I takt med att offentliga tjänster konkurrens-
utsätts och erbjuds av icke offentliga aktörer 
ökar användarnas möjligheter att välja. Dessa 
valmöjligheter och en även i övrigt alltmer 
konsumentliknande situation motiverar att 
arbetet med att utvärdera konsumenternas 
ställning på detta område prioriteras. 

Information och stöd till konsumenter 
För att kunna göra väl avvägda val och tillvarata 
sina intressen måste konsumenter dels kunna 
bedöma olika erbjudanden på marknaden utifrån 
sina specifika behov och förutsättningar, dels ha 
tillräckliga kunskaper om sina rättigheter och 
skyldigheter. Av den anledningen är det viktigt 
att konsumentinformation görs tillgänglig i de 
miljöer och genom de kanaler som olika mål-
grupper söker sig till. En särskild uppgift blir att 
öka kännedomen om KOV:s webbplats som nav 
för konsumentinformation. Därigenom kommer 
även kännedomen om det stöd som ges av 
kommunernas konsumentvägledare och de fyra 
konsumentbyråerna att öka. Konsument-
byråerna har expertkunskap på sina respektive 
områden och kan därför förmedla kvalificerade 
råd till konsumenter.1 Deras arbete är också 
viktigt för KOV och de kommunala konsument-
vägledarna.  

Kommunernas konsumentvägledare är ett 
viktigt stöd för konsumenterna och det är 
angeläget att KOV och ARN fortsätter att 
stödja dem med utbildning och information. 
Regeringen har gett KOV i uppdrag att genom-
föra en studie av kvaliteten i den kommunala 
konsumentvägledningen för att få ett underlag 
för eventuella insatser på området. Uppdraget 
 
 
                                                      
1Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas bank- och 

finansbyrå, Konsumenternas elrådgivningsbyrå och Konsumenternas tele-

, TV- och internetbyrå. 
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ska slutredovisas senast den 30 november 2010. 
Stödet till kommunernas budget- och skuld-
rådgivning är också av stor betydelse.  

När det gäller att ge stöd till konsumenter vid 
gränsöverskridande handel inom EU spelar 
Konsument Europa inom KOV en viktig roll. 

Finansiella tjänster 
Utvecklingen på de finansiella tjänstemark-
naderna präglas av en fortsatt hög innovations-
takt. Konsumenter erbjuds nya typer av 
produkter och formerna för kundkontakt har 
förändrats väsentligt. Det finns numera fler 
aktörer som ägnar sig åt förmedling och 
rådgivning när det gäller sparprodukter och 
andra finansiella tjänster. Den enskildes kun-
skaper och därmed möjligheter att bedöma 
villkor och risker är i många fall otillräckliga, 
vilket kan leda till att konsumenter väljer 
produkter som inte är väl anpassade till de egna 
behoven. I spåret av finanskrisen håller ett mer 
heltäckande tillsynssamarbete på att etableras 
inom EU. Inom EU pågår också en översyn av 
regelverket för ett antal finansiella tjänster och 
produkter, bl.a. strukturerade sparprodukter. 
Regeringen kommer att verka för att konsu-
mentaspekterna blir ordentligt belysta i dessa 
sammanhang. Vidare avser regeringen att bevaka 
utvecklingen när det gäller rådgivning och 
försäljning av finansiella tjänster samt fortsätta 
prioritera kunskapshöjande insatser om privat-
ekonomi med syftet att stärka konsumenternas 
ställning på finansmarknaderna (se även utgifts-
område 2, avsnitt 2.6.1). 

Informationsteknik 
Informationsteknikens område kännetecknas av 
en snabb teknikutveckling men också av ett 
snabbt växande tjänsteutbud. Telefoner och 
datorer används på helt andra områden än 
tidigare, t.ex. används mobiltelefoner för att 
beställa och betala olika varor och tjänster. 
Kraven på konsumenterna att behärska den nya 
tekniken ökar. Regeringen avser att bevaka att 
konsumenternas rättsliga ställning inte försämras 
när digital teknik används för att ingå avtal. 

Ideella sektorn 
Den ideella sektorn fyller en viktig funktion 
inom det konsumentpolitiska området både 
nationellt och inom EU. Regeringen fortsätter 
att följa utvecklingen och resultatet av organisa-
tionernas verksamhet till följd av förordningen 

(2007:954) om statligt stöd till organisationer på 
konsumentområdet. 

5.7 Budgetförslag 

5.7.1 3:1 Marknadsdomstolen 

Tabell 5.2 Anslagsutveckling för 3:1 Marknadsdomstolen 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
9 766 

 

  
Anslags- 
sparande 85

 
2010 

 
Anslag 

 
9 730 

 

1 
Utgifts- 
prognos 9 596

2011 Förslag 10 265   

2012 Beräknat 10 364 2 

2013 Beräknat 10 508 3 

2014 Beräknat 10 736 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 10 265 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 10 265 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 10 251 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget används för Marknadsdomstolens 
(MD) förvaltningskostnader. Enligt lagen 
(1970:417) om marknadsdomstol m.m. hand-
lägger MD mål och ärenden enligt framför allt 
konkurrenslagen (2008:579) och marknads-
föringslagen (2008:486).  

Regeringens överväganden  

Regeringen föreslår att 10 265 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:1 Marknadsdomstolen 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 10 364 000, 10 508 000 respektive 
10 736 000 kronor. 
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Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 3:1 
Marknadsdomstolen 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 9 730 9 730 9 730 9 730

Förändring till följd av:   

Pris- och löne- 
omräkning 2 32 126 263 494

Beslut    

Överföring 
till/från andra 
anslag3 503 508 515 527

Övrigt4    -15

Förslag/ 
beräknat 
anslag  10 265 10 364 10 508 10 736

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Tillfällig minskning av anslaget 2010 med 500 tkr som nu återförs (prop. 
2009/10:1, utg. omr. 18, avsnitt 5.7.1). 
4 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

5.7.2 3:2 Konsumentverket 

Tabell 5.4 Anslagsutveckling för 3:2 Konsumentverket 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
102 177 

 

  
Anslags- 
sparande 3 359

 
2010 

 
Anslag 

 
107 432 

 

1 
Utgifts- 
prognos 106 865

2011 Förslag 110 669    

2012 Beräknat 113 133 2  

2013 Beräknat 114 985 3  

2014 Beräknat 117 424 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 112 031 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 112 293 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 112 136 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för att finansiera Konsument-
verkets och Konsumentombudsmannens för-
valtningskostnader och därmed arbetet med en 
hög efterlevnad av konsumentlagstiftningen, 
tillhandahållande av grundläggande konsument-
information och genomförande av övriga delar 
av den fastställda konsumentpolitiken.  

Regeringens överväganden  

Anslaget minskas fr.o.m. 2011 med 
100 000 kronor till följd av ändrad finansiering 

av verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen. Regeringen föreslår att 
110 669 000 kronor anvisas under anslaget 3:2 
Konsumentverket för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 113 133 000, 
114 985 000 respektive 117 424 000 kronor. 
 
Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 3:2 
Konsumentverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 107 432 107 432 107 432 107 432

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 582 1 645 3 171 5 676

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag3 -603 -609 -617 -631

Övrigt 4 3 258 4 665 4 999 4 948

Förslag/ 
beräknat 
anslag  110 669 113 133 114 985 117 424

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras.  
3 I överföring ingår bl.a. en tillfällig ökning av anslaget 2010 med 500 tkr som nu 
återförs (prop. 2009/10:1, utg. omr. 18, avsnitt 5.7.1). 
4 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

5.7.3 3:3 Allmänna 
reklamationsnämnden 

Tabell 5.6 Anslagsutveckling för 3:3 Allmänna 
reklamationsnämnden 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 26 825

 

  
Anslags- 
sparande -81

 
2010 

 
Anslag 28 999

 

1 
Utgifts- 
prognos 28 272

2011 Förslag 29 607    

2012 Beräknat 30 396 2  

2013 Beräknat 30 817 3  

2014 Beräknat 31 485 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 30 107 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 30 107 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 30 065 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Allmänna reklamations-
nämndens (ARN) förvaltningskostnader och 
därmed myndighetens arbete med att opartiskt 
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och utan avgift för parterna pröva tvister mellan 
konsumenter och näringsidkare. Nämnden har 
också till uppgift att informera konsumenter och 
näringsidkare om nämndens praxis samt att 
stödja den kommunala konsumentvägledningens 
hantering av konsumenttvister. 

Regeringens överväganden  

Regeringen bedömer att den kraftiga ökningen 
av antalet ärenden som ARN handlägger och 
som allt oftare innehåller frågeställningar av mer 
komplicerad natur inte kan hanteras inom 
befintligt anslag. Att ARN klarar av att hantera 
denna ökning och kan erbjuda konsumenterna 
en opartisk och snabb prövning vid tvister med 
näringsidkare är, inte minst för allmänhetens 
förtroende för marknaden, av stor betydelse. 
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att 
anslaget ökas med 1 500 000 kronor under 2011 
och med 2 000 000 kronor från och med 2012. 
Vidare har regeringen på hösttilläggsbudget för 
2010 föreslagit att anslaget ska ökas med 
1 000 000 kronor under innevarande år (prop. 
2010/11:2). 

Regeringen föreslår att 29 607 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:3 Allmänna 
reklamationsnämnden för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 30 396 000, 
30 817 000 respektive 31 485 000 kronor. 

 
Tabell 5.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 3:3 
Allmänna reklamationsnämnden 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 27 999 27 999 27 999 27 999

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 108 378 771 1 435

Beslut 1 500 2 019 2 047 2 095

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt3   -44

Förslag/ 
beräknat 
anslag  29 607 30 396 30 817 31 485

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

5.7.4 3:4 Fastighetsmäklarnämnden 

Tabell 5.8 Anslagsutveckling för 3:4 
Fastighetsmäklarnämnden 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
14 216 

 

  
Anslags- 
sparande -541

 
2010 

 
Anslag 

 
14 348 

 

1 
Utgifts- 
prognos 13 919

2011 Förslag 15 011   

2012 Beräknat 14 651 2 

2013 Beräknat 14 855 3 

2014 Beräknat 15 176 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 14 511 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 14 512 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 14 491 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget används för Fastighetsmäklarnämndens 
(FMN) förvaltningskostnader och därmed myn-
dighetens arbete med att registrera och utöva 
tillsyn över fastighetsmäklare enligt fastighets-
mäklarlagen (1995:400). FMN informerar även 
konsumenter och näringsidkare om praxis och 
god fastighetsmäklarsed. 

 
Tabell 5.9 Intäkter i form av ansöknings- och årsavgifter 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig 
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 
disponeras 

Kostnader Resultat 
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 
2009  

16 244   16 244 

Prognos 
2010 

16 650 

 

  16 650 

 

Budget 
2011 

16 250 0 0 16 250 

 
Antalet ansökningar om registrering som fastig-
hetsmäklare ökade något 2009 och därmed 
ökade intäkterna från ansöknings- och års-
avgifter med 1 procent. Utfallet för det första 
halvåret 2010 pekar på en fortsatt ökning av 
antalet ansökningar om registrering vilket med-
för en ökad prognos för avgiftsintäkter från 
16 244 000 kronor 2009 till 16 650 000 kronor 
2010. Prognosen för 2011 är osäker då flera 
faktorer på sikt kan påverka marknaden för 
fastighetsmäklartjänster exempelvis arbetslöshet 
och ränteutveckling vilka kan leda till minskade 
avgiftsintäkter under året. 
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Regeringens överväganden  

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) redovisade 
för 2009 utgifter för sammanlagt 14 216 000 kro-
nor. Detta innebär ett överskridande av de av 
regeringen tilldelade medlen inklusive anslags-
kredit med 135 000 kronor. Bakgrunden till 
överskridandet är att myndigheten fick tillfälliga 
anslagsökningar 2008 och 2009 på 2 500 000 
respektive 1 000 000 kronor samt en permanent 
anslagsökning på 1 400 000 kronor fr.o.m. 2010 
(prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:CU1, rskr. 
2007/08:106, prop. 2008/09:1, bet. 
2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118 samt prop. 
2009/10:1, bet. 2009/10:CU1, rskr. 
2009/10:160). Myndigheten hade under 2009 
inte anpassat sina verksamhetskostnader efter 
tilldelade medel. Regeringen förutsätter att 
myndigheten vidtar nödvändiga åtgärder för att 
få en ekonomi i balans så fort som möjligt. 

Regeringen bedömer vidare att införandet av 
en ny fastighetsmäklarlag under 2011 kommer 
att innebära ett merarbete för myndigheten. Den 
föreslagna lagen innebär att Fastighetsmäklar-
nämnden bl.a. behöver se över sina föreskrifter 
och sitt informationsmaterial. Mot denna bak-
grund föreslår regeringen att anslaget engångsvis 
ökas med 500 000 kronor 2011. 

Regeringen föreslår att 15 011 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:4 Fastighetsmäklar-
nämnden för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 14 651 000, 14 855 000 
respektive 15 176 000 kronor. 

 
Tabell 5.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
3:4 Fastighetsmäklarnämnden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 14 348 14 348 14 348 14 348

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 163 303 507 849

Beslut 500 0 0 0

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt3  -21

Förslag/ 
beräknat 
anslag  15 011 14 651 14 855 15 176

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

5.7.5 3:5 Åtgärder på konsumentområdet 

Tabell 5.11 Anslagsutveckling för 3:5 Åtgärder på 
konsumentområdet 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 16 255

 

  
Anslags- 
sparande 1 185

 
2010 

 
Anslag 17 459

 

1 
Utgifts- 
prognos 17 069

2011 Förslag 17 459    

2012 Beräknat 17 459    

2013 Beräknat 17 459    

2014 Beräknat 17 459    
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för stöd till kunskapsbyggande 
på konsumentområdet, stöd till kommuners 
konsumentverksamhet samt stöd till frivillig-
organisationer som på olika sätt främjar 
konsumenternas intresse, bl.a. för att företräda 
svenska konsumenter i EU. Under 2007 trädde 
förordningen (2007:954) om statligt stöd till 
organisationer på konsumentområdet i kraft. 
Konsumentverket ansvarar för fördelningen av 
detta stöd. 
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Regeringens överväganden  

Regeringen föreslår att 17 459 000 kronor 
anvisas under anslaget 3:5 Åtgärder på 
konsumentområdet för 2011. Även för åren 
2012–2014 beräknas anslaget till 
17 459 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 5.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
3:5 Åtgärder på konsumentområdet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 17 459 17 459 17 459 17 459

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/beräknat 
anslag  17 459 17 459 17 459 17 459

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

5.7.6 3:6 Bidrag till miljömärkning av 
produkter 

Tabell 5.13 Anslagsutveckling för 3:6 Bidrag till 
miljömärkning av produkter 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
4 374 

 

  
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
4 374 

 

1 
Utgifts- 
prognos 4 374

2011 Förslag 4 374   

2012 Beräknat 4 374   

2013 Beräknat 4 374   

2014 Beräknat 4 374   

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för bidrag till utveckling av 
miljömärkningskriterier för konsumentproduk-
ter. Bidraget går till Miljömärkning Sverige 
Aktiebolag (före detta SIS Miljömärkning 
Aktiebolag), som ansvarar för miljömärknings-
systemen Svanen samt Blomman i Sverige.  

Regeringens överväganden  

Regeringen föreslår att 4 374 000 kronor anvisas 
under anslaget 3:6 Bidrag till miljömärkning av 
produkter för 2011. Även för åren 2012–2014 

beräknas anslaget till 4 374 000 kronor för 
respektive år. 
 
Tabell 5.14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 4 374 4 374 4 374 4 374

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/beräknat 
anslag  4 374 4 374 4 374 4 374

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
besluta om bidrag som, inklusive tidigare 
gjorda åtaganden, medför behov av fram-
tida anslag på högst 2 400 000 000 kronor 
under 2012–2019 (avsnitt 2.8.1), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:3 Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden perioden 2007–2013 besluta 

om bidrag som, inklusive tidigare gjorda 
åtaganden, medför behov av framtida anslag 
på högst 4 150 000 000 kronor under 2012–
2016 (avsnitt 2.8.3), 

3. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt 
följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Regionala tillväxtåtgärder Ramanslag 1 515 837

1:2 Transportbidrag Ramanslag 448 864

1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 Ramanslag 1 545 000

Summa  3 509 701
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2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt omfattar 
huvudsakligen medel för hållbara regionala till-
växtinsatser i form av central och regional pro-
jektverksamhet och olika former av regionala fö-
retagsstöd, samt utbetalningar från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden. Dessutom omfattar 
utgiftsområdet vissa insatser med anledning av 
försvarsomställningen vilka är finansierade av 
äldreanslaget 33:6 Insatser med anledning av 
försvarsomställningen. 

Regionala hänsyn och tvärsektoriell styrning 
av resurser inom i princip samtliga utgifts- och 
politiska områden är av avgörande betydelse för 
att uppnå målet för den regionala tillväxtpoliti-
ken. Dessa resurser finns främst inom närings-
politik, de delar av forskningspolitiken som avser 
utveckling av innovationssystem, utbildningspo-
litik, arbetsmarknadspolitik, transportpolitik, 
politik för de areella näringarna, landsbygd och 
livsmedel, kulturpolitik, miljöpolitik, energipoli-
tik, bostadspolitik, politikområdet IT, elektro-
nisk kommunikation och post, utrikeshandel, 
handels- och investeringsfrämjande, politik för 
regional samhällsorganisation, integrationspoli-
tik samt allmänna bidrag till kommuner.  

Aktörer som har ansvar och uppgifter inom 
den regionala tillväxtpolitiken är bl.a. de regio-
nala självstyrelseorganen (Skåne läns landsting 
och Västra Götalands läns landsting), de kom-
munala samverkansorganen, länsstyrelserna1, 

 
 
                                                      
1 Fr.o.m. den 1 januari 2011 komdmer ansvaret för regional tillväxt i 

berörda län finnas hos landstingen i Hallands, Skåne och Västra 

Götalands län samt hos Gotlands kommun. 

Tillväxtverket, Verket för innovationssystem 
(Vinnova), Myndigheten för tillväxtpolitiska ut-
värderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens 
skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan, uni-
versitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, 
Trafikverket, Trafikanalys, Rikstrafiken, 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Luftfartsver-
ket, Statens jordbruksverk, Skogsstyrelsen, 
Fiskeriverket, Sametinget, Statens kulturråd, 
Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Svenska 
Filminstitutet, Naturvårdsverket, Statens ener-
gimyndighet, Boverket, Post- och telestyrelsen, 
ALMI Företagspartner AB, Innovationsbron 
AB, Myndigheten för utländska investeringar i 
Sverige samt Sveriges exportråd.  

Statliga myndigheter och statligt ägda bolag 
med uppgift att tillgodose särskilt formulerade 
och avgränsade samhällsintressen samverkar med 
varandra och med övriga aktörer för att uppnå en 
ökad samordning av service lokalt och regionalt. 
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2.2 Utgiftsutveckling  

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet 
Miljoner kronor 

 
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
Beräknat

2014

1:1 Regionala tillväxtåtgärder 1 516 1 496 1 497 1 516 1 516 1 516 1 516

1:2 Transportbidrag 376 499 411 449 449 449 449

1:3 Europeiska regionala utvecklings-
fonden perioden 2007-2013 1 300 1 425 1 447 1 545 1 415 1 200 1 000

Äldreanslag  

2009 1:3 Glesbygdsverket 8 0 0 0 0 0

2008 33:05 Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden perioden 2000-2006 -2 0 0 0 0 0

2006 33:06 Insatser med anledning av 
försvarsomställningen 6 0 6 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 19 Regional 
tillväxt 3 204 3 420 3 360 3 510 3 380 3 165 2 965

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i sam-
band med denna proposition.

 
Utfallet uppgick till cirka 3 204 miljoner kro-
nor för budgetåret 2009 och anslagna medel 
uppgick till cirka 3 502 miljoner kronor. 

Anslagna medel för 2010 uppgår till cirka 
3 420 miljoner kronor inklusive tilläggs-
budgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 
2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 
2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag 
till tilläggsbudget i samband med denna 
proposition. 

Utgiftsprognosen för 2010 uppgår till 
cirka 3 360 miljoner kronor. Ramen för ut-
giftsområdet föreslås för 2011 uppgå till cirka 
3 510 miljoner kronor samt beräknas för 2012 
uppgå till cirka 3 380 miljoner kronor, för 2013 
till cirka 3 165 miljoner kronor och för 2014 
till cirka 2 965 miljoner kronor. 

 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014, utgifts-
område 19 Regional tillväxt 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 3 420 3 420 3 420 3 420

Förändring till 
följd av: 

  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0

0

Beslut -5 -161 -55 -55

Överföring till/från 
andra utgiftsom-
råden   

Övrigt 95 121 -200 -400

Ny ramnivå  3 510 3 380 3 165 2 965
Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid 
med summan. 
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbud-
get. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar 
därmed pris- och löneomräkning. 
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Tabell 2.3 Ramnivå 2011 realekonomiskt fördelad, ut-
giftsområde 19 Regional tillväxt 
Miljoner kronor 

   2011 

Transfereringar1   3 210 022 

Verksamhetskostnader2   299 058 

Investeringar3   620 

Summa ramnivå   3 509 701 
Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända föränd-
ringar av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten er-
håller någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetskostnader avses resurser som statliga myndigheter 
använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och 
tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar 
såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella till-
gångar. 

2.3 Skatteutgifter 

Tabell 2.4 Skatteutgifter netto 
Miljoner kronor 

 Prognos 
2010 

Prognos 
2011 

Regional nedsättning av egenavgifter 70 70 

Regional nedsättning av arbetsgivar-
avgifter  

380 390 

Elförbrukning i vissa kommuner 992 891 

Bidrag till regionala utvecklingsbolag 0 0 

Summa 1 442 1 351 

 
Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt redovisas i 
huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid si-
dan av dessa stöd finns även stöd på budgetens 
inkomstsida i form av avvikelser från en likfor-
mig beskattning, s.k. skatteutgifter.  

Regional nedsättning av egenavgifter  

Vid beräkning av egenavgifter får en enskild 
näringsidkare med fast driftsställe i stödom-
råde A göra ett avdrag med 10 procent av av-
giftsunderlaget upp till 180 000 kronor, dvs. 
högst 18 000 kronor per år. Fiskeri-, vatten-
bruks-, jordbruks- och transportverksamhet är 
undantagna från nedsättningen på grund av 
EU-regler. Skatteutgiften avser egenavgifter. 

Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter  

Arbetsgivare med fast driftsställe i stödområde 
A får göra ett avdrag med 10 procent av 
avgiftsunderlaget, dock med högst 7 100 kro-
nor per kalendermånad. Nedsättningen gäller 
inte för kommuner, landsting, statliga myn-
digheter, statliga affärsdrivande verk eller regi-
strerade trossamfund. Vidare är fiskeri-, 
vattenbruks-, jordbruks- och transportverk-
samhet undantagna från nedsättningen på 
grund av EU-regler. Skatteutgiften avser ar-
betsgivaravgifter. 

Elförbrukning i vissa kommuner  

Normen för skatt på el utgörs av den skatte-
sats som merparten av de svenska hushållen 
betalar. Den uppgår till 28 öre/kWh 2010. I 
samtliga kommuner i Västerbottens, Norr-
bottens och Jämtlands län, samt kommunerna 
Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik i 
Västernorrlands län, Ljusdal i Gävleborgs län, 
Torsby i Värmlands län samt Malung, Mora, 
Orsa och Älvdalen i Dalarnas län är dock 
skattesatsen nedsatt till 18,5 öre/kWh. Skatte-
utgiften uppgår till 9,5 öre/kWh.  

Bidrag till regionala utvecklingsbolag  

Avdrag får göras för bidrag som lämnas till re-
gionala utvecklingsbolag. Skatteutgiften avser 
skatt på inkomst av näringsverksamhet och 
särskild löneskatt.  

2.4 Mål 

Målet för politiken är Utvecklingskraft i alla 
delar av landet med stärkt lokal och regional 
konkurrenskraft.  

Redovisningen fokuserar på resultat av 
genomförd politik som i huvudsak finansieras 
inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och 
dess medfinansiering. Regionala hänsyn och 
tvärsektoriell styrning av resurser inom i prin-
cip samtliga utgifts- och politiska områden är 
emellertid av särskild betydelse för målupp-
fyllelsen. Detta med tanke på att den regionala 
tillväxtpolitiken omfattar betydligt fler åtgär-
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der än de som finansieras inom utgiftsområde 
19 Regional tillväxt. 

En utförlig beskrivning av politikens mål 
finns i budgetpropositionen för 2008 (prop. 
2007/08:1), utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 

2.5 Resultatredovisning 

2.5.1 Resultat 

Resultatredovisningen är disponerad enligt föl-
jande: utvecklingen i Sveriges regioner, strate-
gier för hållbar regional tillväxt samt program 
och verktyg för hållbar regional tillväxt. Re-
sultaten redovisas, där så är möjligt, utifrån 
prioriteringar i den nationella strategin för re-
gional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007–2013. Slutsatserna från re-
sultatredovisningen återges samlat i avsnittet 
analys och slutsatser. 

Utvecklingen i Sveriges regioner 

Utvecklingen beskrivs för de sju s.k. region-
familjerna storstadsregioner, regionala centra 
med universitet, övriga regionala centra, lokala 
varuproducerande centra, lokala tjänsteprodu-
cerande centra, små varuproducerande regio-
ner och små tjänsteproducerande regioner. 
Regionfamiljerna är uppbyggda av lokala ar-
betsmarknadsregioner som har likartade ut-
vecklingsförutsättningar. I rapporten Regio-
nernas tillstånd 2008 (ITPS A2009:005) fram-
går vilka lokala arbetsmarknadsregioner som 
ingår i respektive regionfamilj. 

För att följa utvecklingen i landets olika re-
giontyper används huvudindikatorerna daglö-
nesumma (summerad lön för de som arbetar i 
regionen) per anställd. Dessutom används an-
talet arbetssökande inklusive personer i åtgär-
der som en s.k. snabb indikator för att mäta de 
regionala effekterna av den ekonomiska krisen. 
Dessutom refereras i texterna till ett antal indi-
katorer inom områden som bl.a. relaterar till 
prioriteringar i den nationella strategin. Två 
indikatorområden som studerats specifikt är 
servicenivå och miljö. I tabell 2.5 redovisas 
indikatorerna fördelat på indikatorområde/ 
prioritering i den nationella strategin. 

 

 
Tabell 2.5 Övergripande indikatorer  

 
Indikatorområde/ 
prioritering i den natio-
nella strategin 

Indikatorer 

Huvudindikatorer – Daglönesumma per 
anställd 
– Arbetssökande inkl. 
personer i åtgärder 

Innovation och förnyelse – Snabbväxande före-
tag per invånare 
– Nya arbetsställen per 
invånare 

Kompetensförsörjning 
och arbetskraftsutbud 

– Andel med eftergym-
nasial utbildning 
– Matchning på arbets-
marknaden (efter yrke) 
– Förvärvsintensitet 

Tillgänglighet – Arbetspendling över 
kommungräns 

Servicenivå – Restid till livsmedels-
butik 
– Restid till service-
ställe för post 
– Avstånd till grund-
skola 

Miljö – Koldioxidutsläpp per 
invånare 
– Kväveoxidutsläpp per 
invånare 

 
Indikatorerna belyser, där så är möjligt, den 
senaste tioårsperioden. Analysen baseras på en 
rapport från Institutet för tillväxtpolitiska stu-
dier (ITPS): "Indikatorer för uppföljning av 
regional utveckling" samt uppgifter från 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-
ringar och analyser 2010.  
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Huvudindikatorer 
 
Tabell 2.6 Daglönesumma per anställd 
 

 
Regionfamilj 

 
Förändring 

1999–2008 
 

% 

 
Belopp per 

förvärvsarbe-
tande 
2008 

1 000-tal Kr 

Storstadsregioner 19 317 

Regionala centra med universitet 17 271 

Övriga regionala centra 18 269 

Lokala varuproducerande centra 18 271 

Lokala tjänsteproducerande centra 18 254 

Små varuproducerande regioner 19 262 

Små tjänsteproducerande regioner 17 242 

Regionfamiljernas genomsnitt 18 270 
Källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 

 
Den genomsnittliga daglönesumman per an-
ställd, sett över regionfamiljerna har ökat med 
18 procent från 1999 till 2008. Ökningen av 
daglönesumman per anställd var störst i stor-
stadsregionerna och de små varuproducerande 
regionerna. Den lägsta ökningen under den 
aktuella tidsperioden återfinns hos regionala 
centra med universitet och små tjänsteprodu-
cerande regioner. För perioden 1999–2008 var 
ökningen större för kvinnor än för män i 
samtliga regionfamiljer. År 2008 var dock 
fortfarande lönesumman per anställd i genom-
snitt cirka 70 000 kronor lägre för kvinnor än 
för män. Sett till respektive regionfamilj var 
skillnaden som störst i storstadsregionerna, 
där skillnaden mellan kvinnor och män var 
nästan 100 000 kronor. Den minsta skillnaden 
återfinns i små tjänsteproducerande regioner.  

 
Tabell 2.7 Arbetslösa inkl. personer i konjunkturberoende 
program 
 

Regionfamilj Antal  
arbetslösa  
1 kvartalet 
2010  
(inskrivna 
Arbetsför-
medlingen) 

Procent 
av  
befolk-
ning 20-
64 år 

Föränd-
ring  
1 kvar-
talet 
2009 - 1 
kvar-
talet 
2010  
i % 

Storstadsregioner 170 808 6,3 40 

Regionala centra med  
universitet 

83 203 
9,1 30 

Övriga regionala centra 103 758 9,1 33 

Lokala varuproducerande 
centra 

16 172 
8,7 46 

Lokala tjänsteproducerande  
centra 

17 240 
10,1 25 

Små varuproducerande  
regioner 

13 448 
8,3 31 

Små tjänsteproducerande  
regioner 

15 779 
9,7 27 

Riket 420 408 7,7 35 
Källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 

 
Genom att studera antalet arbetslösa och 
deltagare i konjunkturberoende program vid 
Arbetsförmedlingen får man en bild av hur 
många som kan antas stå utanför arbetsmark-
naden. Statistiska centralbyråns arbetskrafts-
undersökningar (AKU) är den officiella ar-
betsmarknadsstatistiken, men då denna stati-
stik inte är nedbrytbar till arbetsmarknads-
regioner har Arbetsförmedlingens statistik i 
stället använts i detta sammanhang. Denna in-
dikator används med syftet att i någon mån 
försöka fånga regionala effekter av den eko-
nomiska krisen, vilken inleddes i slutet av 
2008. I statistiken finns ett mörkertal, vilket 
utgörs av exempelvis de personer som av olika 
anledningar inte anmält sig till Arbetsförmed-
lingen, men som ändå saknar sysselsättning.  

Jämförs första kvartalet för respektive år 
över en längre tidsperiod framgår det att 
Sverige haft en trend med ett minskat antal 
arbetssökande, även om vissa år visat på 
ökningar relativt föregående år. Det totala 
antalet arbetssökande i Sverige första kvartalet 
2010 var 420 408 individer, vilket innebar en 
ökning av antalet arbetssökande med 35 
procent jämfört med samma period 2009. 
Ökningen är generellt sett större för män än 
för kvinnor och gäller särskilt för de mer 
industribetonade delarna av landet.  
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Lokala varuproducerande regioner och stor-
stadsregioner står för den största procentuella 
ökningen av antalet arbetssökande över aktuell 
period samtidigt som de lokala och små 
tjänsteproducerande regionerna står för 
mindre ökningar än riksgenomsnittet. Att det 
förhåller sig på detta sätt torde kunna förklaras 
med att de varuproducerande regionerna är 
mer konjunkturkänsliga än de tjänsteproduce-
rande regionerna som ofta domineras av 
offentlig sektor. 

Nivån på arbetslösheten räknat som procent 
av befolkning 20 till 64 år är dock fortfarande 
högst i de lokala och små tjänsteproducerande 
regionerna, även om förändringarna under den 
ekonomiska krisen har jämnat ut förhållan-
dena mellan olika regiontyper. Stockholms-
regionen utgör dock ett undantag med klart 
lägre arbetslöshet än övriga regioner. 

Innovation och förnyelse 
Under detta tema används indikatorerna anta-
let snabbväxande företag och antalet nya arbets-
ställen per invånare i åldersgruppen 20–64 år.  

Snabbväxande företag indikerar nytänkande 
och kreativitet. Det är storstadsregionerna 
som har det största antalet arbetsställen tillhö-
rande snabbväxande företag per invånare. 
Gapet till övriga regionfamiljer är relativt stort. 
Sett till förändringen mellan 1998 och 2006 har 
antalet snabbväxande företag per invånare ökat 
i alla regionfamiljer, utom storstadsregionerna, 
där antalet sjunkit med 3 procent. Ökningen i 
små tjänsteproducerande regioner har varit 
markant störst.  

Antalet arbetsplatser som skapats på regio-
nal nivå ger en bild av marknadens dynamiska 
och innovativa kapacitet. Små tjänsteproduce-
rande regioner har haft flest nya arbetsställen 
2008 relativt befolkningens storlek, 27 nya 
arbetsställen per 1 000 invånare. Denna re-
giontyp är även den enda som anmärknings-
värt avviker från övriga regionfamiljer. 
Genomsnittet för regionfamiljerna 2008 är 21 
nya arbetsställen per 1 000 invånare, vilket 
innebär en ökning av antalet nya arbetsställen 
jämfört med 1999 med 27 procent.  

Kompetensförsörjning och ökat arbets-
kraftsutbud 
I detta tema används indikatorerna andel av 
befolkningen i åldern 20–64 år med eftergymna-
sial utbildning, svag matchning på arbetsmark-
naden och förvärvsintensitet.  

Storstadsregionerna hade 2008 den högsta 
andelen invånare med minst tre års eftergym-
nasial utbildning, 27 procent. Storstadsregio-
nerna stod även för den största ökningen mel-
lan 1999 och 2008. Nivån ökade i samtliga 
regionfamiljer under undersökningsperioden. 
Andelen kvinnor med minst tre års eftergym-
nasial utbildning är större än vad som är fallet 
för män i samtliga regionfamiljer.  

Matchningsindikatorn anger storleken på 
den regionala arbetsmarknadens bristande 
förmåga till matchning i förhållande till den 
regionala potentiella arbetskraften. Match-
ningen 2008 var som svagast i storstadsregio-
nerna. Övriga regionfamiljer ligger nära 
varandra och är väl samlade runt ett genom-
snitt.  

Förvärvsintensiteten visar respektive re-
gions befolkning som förvärvsarbetar i ålders-
gruppen 20–64 år i relation till regionens totala 
befolkning i denna åldersgrupp. Förvärvsin-
tensiteten var 2008 högst i lokala varuproduce-
rande centra, 82 procent, och lägst i storstads-
regioner och regionala centra med universitet, 
båda med 77 procent. I alla regionfamiljer är 
förvärvsintensiteten högre för män än för 
kvinnor. Det ska dock påpekas att skillnaden i 
små tjänsteproducerande regioner är mycket 
liten. Studeras förändringen sedan 1999 står 
det klart att de små tjänsteproducerande och 
små varuproducerande regionerna haft den 
största ökningen av förvärvsintensiteten, 7 
procent. 

Tillgänglighet 
Till detta tema används en indikator för arbets-
pendling över kommungräns. Således är det 
fråga om faktisk rörlighet och inte en möjlig 
tillgänglighet som studeras.  

Denna indikator visar på en fortsatt re-
gionförstoring, vilken stärker arbetsmarkna-
dernas funktionssätt och bidrar till en ökad re-
gional konkurrenskraft. Fler pendlare kan vara 
ett tecken på ett högt efterfrågetryck på ar-
betsmarknaden samt på allt mer specialiserade 
arbetsmarknader.  

Mellan 1999 och 2008 har antalet personer 
som arbetspendlar över kommungräns ökat 
med i genomsnitt 8 procent. Antalet pend-
lingsrörelser över kommungräns är störst i 
storstadsregioner och minst i små tjänstepro-
ducerande regioner. Detta har till viss del sin 
förklaring i att storstadsregioner generellt sett 
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består av till ytan mindre och fler kommuner 
än vad små tjänsteproducerande regioner gör. 
Män pendlar i större utsträckning än vad kvin-
nor gör. Detta även om ökningen från 1999–
2008 av pendlande kvinnor är större än ök-
ningen av pendlande män under samma tidspe-
riod.  

Tillgång till bredband redovisas under ut-
giftsområde 22 Kommunikationer. 

Servicenivå 
Till detta tema används indikatorerna restid till 
livsmedelsbutik, restid till serviceställe för post 
och avstånd till grundskola. 

Antalet dagligvarubutiker i landet har mins-
kat under flera decennier. Detta har inneburit 
längre avstånd till närmaste butik för många 
människor i många landsbygdsområden. 
Ungefär 8 000 personer har 2010 längre än 20 
minuters bilfärd till sin närmaste butik, vilket 
är en ökning med cirka 200 personer sedan 
2009. Av dessa hade cirka 1 250 personer dess-
utom längre än 30 minuter till närmaste butik, 
vilket är nästan 100 personer fler än föregå-
ende år, och cirka 400 fler än 2002. 

Närmare hälften av de med mer än 20 mi-
nuter till närmaste butik är bosatta i små 
tjänsteproducerande regioner. Huvuddelen av 
de övriga bor i regionala centra med universitet 
eller i små varuproducerande regioner. Kom-
munerna inom regionfamiljen regionala centra 
med universitet är ytmässigt stora och omfat-
tar även gles- och landsbygdsområden, vilket 
kan förklara den relativt stora andelen med 
långa avstånd inom denna kategori. De allra 
längsta avstånden, 30 minuter eller mer, berör i 
huvudsak personer i små tjänste- eller varu-
producerande regioner i de nordligaste länen.  

I ovanstående underlag ingår inte de cirka 
31 600 personer som bor på öar utan fast 
landförbindelse i Sveriges skärgårdar. Av 
öborna saknar 23 procent, eller cirka 7 300 
personer, butik på den ö där de bor.  

Under de senaste åren har det skett stora 
förändringar på drivmedelsområdet och om-
struktureringen av marknaden pågår fortfa-
rande. Förändringarna har inneburit att antalet 
försäljningsställen för bensin och diesel mins-
kat kraftigt i både tätorter och i landsbygds-
områden. Mellan åren 2008 och 2010 minskade 
antalet kedjeanslutna försäljningsställen för 
bensin och diesel från knappt 3 600 till cirka 
2 940, vilket är en minskning med drygt 18 

procent. Sedan 2002 har antalet försäljnings-
ställen minskat med 27 procent2.  

Tillgängligheten har påverkats av föränd-
ringarna. År 2009 hade cirka 13 000 personer 
längre än 20 minuter till närmaste drivmedels-
station. Av dessa 13 000 personer var 47 pro-
cent bosatta i små tjänsteproducerande regio-
ner och 23 procent i regionala centra med 
universitet. Närmare 900 personer eller 7 pro-
cent av dem med längre än 20 minuter var bo-
satta i storstadsregioner. Samtidigt som antalet 
drivmedelsstationer minskat har möjligheten 
att tanka alternativa drivmedel förbättrats un-
der senare år, framför allt har antalet försälj-
ningsställen för drivmedlet ”E85” ökat väsent-
ligt.  

För de allra flesta är tillgängligheten till 
postservice god. År 2009 hade cirka 96 procent 
av landets befolkning kortare än 10 minuter till 
närmaste fasta serviceställe för postservice. 
Drygt 25 000 personer hade mellan 20 och 30 
minuter, och knappt 5 000 personer hade 30 
minuter eller längre till närmaste serviceställe. 
Förändringarna från tidigare år är marginella.  

Av dem med längre än 20 minuter till fast 
postservice är 38 procent bosatta i små tjänste-
producerande regioner och 34 procent är bo-
satta i regionala centra med universitet. Den 
stora andelen i den senare kategorin kan för-
klaras av de geografiskt stora kommunerna 
inom regionfamiljen.  

Utöver de med långa avstånd till ett fast ser-
viceställe för post där kunder kan skicka brev 
och paket, finns det drygt 12 100 personer på 
öar utan fast landförbindelse som inte har ett 
fast postserviceställe på den ö där de bor.  

Totalt betjänas knappt 777 000 hushåll och 
företag av lantbrevbärare 2009. Dessa hushåll 
är fördelade på knappt 2 200 lantbrevbärarlin-
jer3. I vissa områden och på vissa orter som 
omfattats av Post- och telestyrelsens (PTS) 
upphandling av grundläggande betaltjänster 
utför Posten AB:s lantbrevbäring betaltjänster 
på uppdrag av Ica Banken AB och KI 
Kuponginlösen AB. Äldre och funktionshind-
 
 
                                                      
2 Källa: Svenska Petroleum Institutet. I underlaget saknas uppgifter 

om de s.k. vita mackarna, dvs. mackar som inte tillhör någon kedja. 

Enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

kartläggning från hösten 2009, som även inrymmer mindre fristående 

försäljningsställen, uppgick antalet försäljningsställen till drygt 3 600. 
3 Post- och Telestyrelsens rapport Service och konkurrens 2010. 
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rade har på vissa villkor genom så kallad ut-
sträckt service rätt att få posten utdelad vid 
bostaden och tillgång till grundläggande betal-
tjänster även om de bor långt ifrån lantbrevbä-
rarens ordinarie färdväg. Under 2009 fick 
1 517 hushåll utsträckt service genom PTS 
upphandling4.  

Av de elever som gick i årskurs 1–6 i grund-
skolan 2008 hade knappt 8 100 elever, eller 
cirka 1,4 procent, en mil eller mer till sin skola. 
Det är drygt 1 600 elever färre än 2002, men 
cirka 350 fler än 2007. Drygt 900 elever hade 
mer än två mils resa till skolan, vilket är en 
minskning med cirka 100 elever sedan 2002. 
De längsta avstånden, 20 km eller längre, berör 
främst elever boende i små tjänsteproduce-
rande regioner, men även i regionala centra 
med universitet och i små varuproducerande 
regioner finns relativt många elever med långa 
avstånd till den närmaste skolan. De längsta 
avstånden finns framför allt i regioner i de 
nordligaste länen.  

Utöver dem fanns det 2008 även cirka 2 000 
elever i årskurs 1–6 som bodde på öar utan fast 
landförbindelse. Av dessa saknar cirka 21 pro-
cent, eller drygt 400 elever, skola på den ö där 
de bor.  

Miljö  
Till miljötemat används indikatorerna koldi-
oxidutsläpp per invånare och utsläpp av kväve-
oxider per invånare. Utsläppen av koldioxid 
ger en uppfattning om energiförbrukningen, 
även om mixen av energislag också är betydel-
sefull. Kväveoxidutsläppen ger en bild av mil-
jöpåverkan.  

Regionfamiljernas genomsnittliga utsläpp av 
koldioxid är i princip oförändrat mellan 2000 
och 2008. Detta kan till viss del förklaras av en 
minskad användning av olja för uppvärmning 
samt utbyggnad av fjärrvärmenätet. Emellertid 
har efterfrågan på råvaror som exempelvis stål 
och aluminium ökat och dessutom har flyg-
trafiken ökat. De absoluta utsläppen av kol-
dioxid är relativt koncentrerade till ett antal 
storstadskommuner och kommuner med tung 
industri. Dessa står för drygt en tredjedel av 
alla utsläpp.  

 
 
                                                      
4 Post- och Telestyrelsens rapport Service och konkurrens 2010. 

Merparten av kväveoxidutsläppen härrör 
från trafiken, främst från person- och lastbilar. 
Utsläppen till luft av kväveoxider har under 
perioden minskat med 21 procent, trots att 
trafiken har ökat. Detta har uppnåtts genom 
bland annat skärpta avgaskrav på personbilar 
och tunga fordon. Utsläppsminskningen mot-
verkas dock av att trafiken ökar. Utsläppen av 
kväveoxider är mindre koncentrerade till vissa 
regioner än koldioxidutsläppen. I början av 
1990-talet började utsläppen av kväveoxider 
minska och utsläppen förväntas fortsätta 
minska ytterligare i takt med att fordonspar-
ken byts ut.  

Internationell jämförelse  

Regeringen gav i mars 2008 OECD i uppdrag 
att genomföra en ”Territorial Review” av 
Sverige. En ”Territorial Review” innebär en 
genomlysning av förutsättningarna för regio-
nal tillväxt och ger både ett kunskapsunderlag 
och rekommendationer för den fortsatta poli-
tikutvecklingen. OECD inkom med den slut-
liga rapporten till Regeringskansliet (Närings-
departementet) i juli 2010. I studien görs bl.a. 
jämförelser mellan Sverige och övriga OECD-
länder avseende bl.a. balans mellan tillväxt och 
utjämning, geografisk koncentration av eko-
nomi och befolkning samt demografi och be-
folkningens åldersstruktur. 

Sverige har en god balans mellan tillväxt och 
utjämning. BNP per capita är jämnt fördelat 
mellan olika delar av landet. Sverige placerar 
sig därför högst upp bland OECD-länderna 
när det gäller att ha en jämn spridning av BNP 
per capita mellan länen. Alla Sveriges län har 
högre BNP per capita jämfört med genom-
snittet för regioner på motsvarande nivå i 
OECD-länderna. Samtidigt som andelen ny-
startade företag är högst i de tre storstadslänen 
visar OECD att tillväxttakten i nystartade fö-
retag kan vara minst lika hög i mer glest befol-
kade län. I flera län är tillväxttakten hos ny-
startade företag betydligt högre än i 
storstadslänen. Detta påvisar enligt OECD 
goda möjligheter för företagande i gles- och 
landsbygder. 

Jämfört med andra OECD-länder har 
Sverige en tydlig geografisk koncentration av 
befolkning och BNP till vissa län. Bara Korea 
har en starkare koncentration av befolkningen 
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och endast Portugal har en starkare koncent-
ration av BNP till vissa delar av landet. Ca 57 
procent av BNP produceras i de tre storstads-
länen. Koncentrationen av BNP till de tre 
storstadslänen beror delvis på att stora företag, 
som absorberar en stor del av arbetskraften, 
huvudsakligen är lokaliserade i dessa län (stora 
företag är definierade som företag med fler än 
250 anställda). Jämfört med andra OECD-
länder har Sverige relativt sett färre stora före-
tag, men de svenska storföretagen anställer en 
större andel av arbetskraften än storföretag i 
andra OECD-länder. Sverige har samtidigt fler 
småföretag än övriga OECD-länder, men de 
svenska småföretagen har färre antal anställda 
än genomsnittet i OECD. Även investe-
ringarna i forskning och utveckling är mycket 
geografiskt koncentrerade i Sverige jämfört 
med andra OECD-länder. Detta beror på att 
en stor andel av investeringarna i forskning 
och utveckling sker i storföretagen som åter-
finns i storstadsregionerna. 

Mer än halva Sveriges befolkning bor i de 
tre storstadslänen (Stockholm, Skåne och 
Västra Götaland), men samtliga län i Sverige är 
mer glesbefolkade än genomsnittet i OECD. 
De mer glest befolkade länen i Sverige har en 
mindre fördelaktig befolkningsstruktur, med 
en högre andel äldre av den totala befolk-
ningen.  

Jämfört med nästan alla övriga OECD-län-
der har Sverige en högre andel äldre i befolk-
ningen. Samtidigt visar OECD:s prognoser att 
ökningen av andelen äldre i Sverige kommer 
att gå långsammare än i övriga OECD-länder. 

Strategier för hållbar regional tillväxt 

Det regionala tillväxtarbetet baseras på regio-
nala utvecklingsprogram (RUP), vilka är 
långsiktiga regionala strategier för utveckling 
och hållbar tillväxt. Strategierna utarbetas och 
genomförs på regional nivå av de organ som 
har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i 
samverkan med andra aktörer. Strategierna 
omfattar bl.a. mål och inriktning för det 
regionala tillväxtarbetet. 

Det blir allt viktigare att på nationell nivå 
möta de regionala strategierna med nationella 
långsiktiga strategier. På så vis blir förut-
sättningarna för ett långsiktigt hållbart tillväxt-

arbete tydligare, vilket bidrar till att skapa 
effektivare lösningar och främja synergieffek-
ter mellan aktörer och sektorer. 

Den nationella strategin för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007–2013 

Strategisk uppföljning av den nationella 
strategin 

Under 2009 har Regeringskansliet (Närings-
departementet) genomfört en strategisk upp-
följning av den nationella strategin för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och syssel-
sättning 2007–2013 (Ds 2009:69). Syftet var 
att följa upp hur de av regeringen utpekade 
prioriteringarna och riktlinjerna fått genom-
slag i det regionala tillväxtarbetet. Vidare syf-
tade uppföljningen till att svara upp mot EU:s 
regelverk för Europeiska regionala utveck-
lingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden.  

Uppföljningen visade att den nationella 
strategin är styrande och vägledande för det 
regionala tillväxtarbetet. De nationella priori-
teringarna återspeglas i de regionala utveck-
lingsprogrammen (RUP) och de åtgärder som 
planeras i länen faller i stort inom ramen för 
insatsområdena i den nationella strategin. På-
gående utvärderingar av strukturfondspro-
grammen visar att genomförandet av pro-
grammen är i linje med den beslutade 
inriktningen. Den nationella strategin bidrar 
till att tydliggöra hur mål, prioriteringar, åt-
gärder och program hänger samman från den 
europeiska nivån till länsnivån och till kom-
munal och lokal nivå. Strategin utgör en grund 
för dialog med politiker i kommuner och 
landsting.  

I uppföljningen har aktörer med ansvar för 
regionalt tillväxtarbete pekat på vikten av en 
nationell strategi och av att behålla den na-
tionella strategins inriktning för att uppnå 
kontinuitet och möjlighet att inom ramen 
utveckla det regionala tillväxtarbetet. Upp-
följningen visar att det finns behov av att för-
tydliga och utveckla följande områden i det 
fortsatta genomförandet av den nationella 
strategin: 

 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 19  

18 

- De demografiska utmaningarna.  

- Hållbarhetsperspektivet i det regionala 
tillväxtarbetet. 

- Möjligheter som klimat- och energiarbe-
tet kan bidra till för utvecklandet av håll-
bar regional tillväxt.  

- Internationell utblick.  

- Myndighetssamverkan på och mellan na-
tionell nivå och regional nivå. 

- Regionalt ledarskap. 

- Dialog mellan aktörer på olika nivåer och 
i olika sektorer.  

- RUP som gemensamt verktyg för sam-
hällsplanering.  

- Arbete för innovation och förnyelse.  

- Kompetensförsörjning och ökat arbets-
kraftsutbud nationellt och regionalt.  

- Nationell och regional förankring av 
EU:s strategi för Östersjöregionen. 

- Implementering av ett landsbygds-
perspektiv.  

- Städernas betydelse för hållbar regional 
tillväxt. 

- Tillgång till gränsregional statistik. 

- Utveckla uppföljningssystemet för struk-
turfondsprogrammen. 

Strategiskt tillväxtarbete för regional kon-
kurrenskraft, entreprenörskap och sysselsätt-
ning 

Mot bakgrund av den strategiska uppfölj-
ningen av den nationella strategin för regional 
konkurrenskraft, entreprenörskap och syssel-
sättning 2007–2013 (Ds 2009:69) och 
OECD:s ”Territorial Review” av Sverige har 
regeringen i skrivelsen Strategiskt tillväxtar-
bete för regional konkurrenskraft, entrepre-
nörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221) 
tydliggjort inriktningen av den regionala till-
växtpolitiken.  

Strategi för att stärka utvecklingskraften i 
Sveriges landsbygder 

I mars 2009 överlämnade regeringen skrivelsen 
En strategi för att stärka utvecklingskraften i 

Sveriges landsbygder (skr. 2008/09:167) till 
riksdagen. I skrivelsen slog regeringen fast att 
Sveriges landsbygder är en viktig resurs för 
hela landets utveckling och hållbara tillväxt. 
Regeringen lyfter fram landsbygdernas resur-
ser och möjligheter inom olika områden men 
också de utmaningar de står inför. Dessutom 
var skrivelsen en summering av de konkreta 
åtgärder som regeringen tagit fram inom en 
mängd politiska områden från september 2006 
till mars 2009. Dessa åtgärder finns i en rad 
olika förslag till riksdagen liksom i utrednings-
direktiv, myndighetsuppdrag och andra re-
geringsbeslut. Regeringen slog dessutom fast 
att arbetet med landsbygdsfrågor måste bedri-
vas fortlöpande inom alla politiska områden. 
För att stödja detta har bland annat en arbets-
grupp skapats med deltagare från i princip alla 
departement inom Regeringskansliet.  

Som en uppföljning av det fortlöpande ar-
betet presenterades i maj 2010 skriften Ut-
vecklingskraft – 156 insatser som stärker ut-
vecklingskraften i Sveriges landsbygder. 
Denna skrift är en sammanfattning av skrivel-
sen från 2009, kompletterat med det arbete 
som har bedrivits under det senaste året fram 
till april 2010. 

EU:s strategi för Östersjöregionen 

I skrivelsen Genomförandet av EU:s strategi 
för Östersjöregionen (skr. 2009/10:159) redo-
gör regeringen för arbetet med genomförandet 
av strategin som antogs under Sveriges EU-
ordförandeskap 2009. Strategin ställer höga 
krav på medlemsstaterna i Östersjöregionen 
att samordna de åtgärder som berörs av strate-
gin. I skrivelsen redovisar regeringen bl.a. de 
krav som detta ställer på styrningen nationellt i 
Sverige respektive samverkan med medlems-
staterna runt Östersjön och med Europeiska 
kommissionen. Regeringen ger i skrivelsen 
också sin syn på de principiella grunderna för 
strategin och det mervärde som strategin ger 
såväl EU-samarbetet som utvecklingen i 
Sveriges närområde.  

Regeringen gav i december 2009 i uppdrag 
till ett antal myndigheter att aktivt bidra till 
genomförandet av strategin. 

Flera av de svenska strukturfondsprogram-
men är viktiga medfinansiärer av insatserna 
och har beaktat strategin samt gjort vissa an-
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passningar för att bättre kunna bidra till stra-
tegins genomförande. Emellertid kan enligt 
EU-kommissionen samtliga svenska struk-
turfondsprogram medfinansiera strategins ge-
nomförande. 

Dialog för hållbar regional tillväxt 

Ett ökat regionalt ansvar och inflytande ställer 
krav på ett väl fungerande samspel mellan den 
lokala, regionala och nationella nivån när det 
gäller frågor av betydelse för den hållbara re-
gionala tillväxten. Regeringen anser att en 
kontinuerlig dialog är en viktig förutsättning 
för detta samspel. Därför har regeringen under 
senare år i stor utsträckning använt dialog, på 
politisk- och tjänstemannanivå, som ett sätt att 
utveckla och sprida kunskap om den regionala 
tillväxtpolitiken. Dialogen förs med aktörer 
som medverkar i eller berörs av det regionala 
tillväxtarbetet på lokal, regional och nationell 
nivå. I dialogerna avhandlas såväl strategisk in-
riktning, prioriteringar, styrningsfrågor, ge-
nomförandet av olika insatser som struktur- 
och organisationsutveckling. 

I samband med den strategiska uppfölj-
ningen av den nationella strategin 2009 gjordes 
en översyn av arbetsformerna för Nationellt 
forum. 

Som ett resultat av uppföljningen av Natio-
nellt forum utarbetades ett arbetsprogram som 
lägger fast syfte, utgångspunkter, riktlinjer och 
arbetsformer för Nationellt forum 2009–2013.  

Under det senaste året har diskussionerna 
fokuserat på områden som OECD:s ”Territo-
rial Review” av Sverige, regionfrågan, arbets-
kraftsutbud och kompetensförsörjning, kultur 
och kreativitet, EU:s strategi för Östersjö-
regionen och transportfrågor. 

Nationell och regional samordning i ljuset av 
den ekonomiska krisen 

När antalet varsel började öka i Sverige som en 
följd av den globala ekonomiska och finansiella 
krisen förordnade regeringen regionala varsel-
samordnare i samtliga län. Det är landshöv-
dingen samt, i de län där det finns självstyrelse- 
eller samverkansorgan, ordförande i dessa 
organs styrelse eller motsvarande som tilldelats 
uppdraget. Regeringen inrättade också en 

statssekreterargrupp med representanter från 
Arbetsmarknads-, Social-, Finans-, Utbild-
nings- och Näringsdepartementen som sam-
ordnarna rapporterar direkt till. Arbetssättet 
har inneburit en möjlighet för de regionala 
samordnarna att föra dialog med regeringen.  

Samordnarna har lämnat förslag om åtgär-
der till regeringen inom områden som arbets-
marknad, utbildning, infrastruktur och nä-
ringslivsutveckling. Förslagen har behandlats 
av regeringen och mer än hälften av förslagen 
har genomförts. Några exempel är ytterligare 
insatser för unga arbetslösa vilket innebär in-
tensifierade förmedlingsinsatser och fler insat-
ser inom jobbgarantin för unga, eller en för-
stärkning på yrkesutbildningsområdet utanför 
högskolan som beräknas uppgå till ca 65 000 
årsplatser under tre år liksom en tillfällig ut-
byggnad av högskolan med 10 000 platser 2010 
och 2011. Regeringen har också presenterat en 
särskild närtidssatsning på 7,6 miljarder kronor 
för prioriterade infrastrukturinvesteringar 
2009–2010, förstärkt utlåning till små och me-
delstora företag via ett aktieägartillskott till 
ALMI Företagspartner AB med 2 miljarder 
kronor samt stärkt kommuner och landsting 
med ett tillfälligt stöd på sammanlagt 17 mil-
jarder kronor 2010. 

De regionala varselsamordnarna har vid flera 
tillfällen på uppdrag av statssekreterargruppen 
redovisat läget i sina respektive län till rege-
ringen, bl.a. om situationen på arbetsmarkna-
den och utbildningsbehoven i länet. Rapporte-
ringen från länen har bidragit till att ge 
regeringen en tydlig bild av hur varslen fallit ut 
regionalt. Vad gäller utbildningsbehoven är det 
något som i ett tidigt skede identifierades av 
samordnarna och där regeringen skyndsamt 
kunde vidta åtgärder. Samordnarna har även 
rapporterat om finansieringssituationen hos 
företagen. I denna redovisning menade sam-
ordnarna att företagens möjlighet till banklån 
och krediter försvårades under krisen. Detta 
gällde i särskild utsträckning för de mindre fö-
retagen samt för företag inom tillverknings-
industrin. 

Arbetet med regionala samordnare har i för-
sta hand handlat om att hitta lösningar och 
samordna insatser kring åtgärder för att skapa 
hållbar tillväxt och för att minska effekterna av 
den globala ekonomiska krisen och konjunk-
turnedgången i Sverige. Det övergripande syf-
tet har varit att använda de samlade resurserna 
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mer effektivt. Uppdraget har givit samord-
narna ett tydligt mandat att tillsammans med 
lokala och regionala aktörer skapa mötesplat-
ser och etablera samverkan för att identifiera 
hinder likväl som möjligheter under den glo-
bala ekonomiska krisen. Samordnarnas arbete 
har i stor utsträckning bestått i att upprätta 
och hålla kontakterna med medborgare, före-
tag och kommuner för att få en tydlig bild av 
behoven i länet.  

De åtgärder och insatser som genomförts 
bygger i stor utsträckning på de regionala 
strategier och program som sedan tidigare 
tagits fram i breda partnerskap och därmed är 
förankrade i länen. De åtgärder som 
genomförts regionalt är av varierande karaktär, 
men det finns likheter i hur uppdraget har 
hanterats. Många län har identifierat behovet 
av att etablera samverkan över länsgränserna, 
inte minst vad gäller frågor som infrastruktur 
och kompetensförsörjning samt insatser för 
vissa branscher. Många av de initiativ som ta-
gits har fokuserat på situationen för unga ar-
betslösa, för att förhindra att en stor andel 
ungdomar ska riskera att hamna i utanförskap. 
Mycket arbete har också lagts ner på att sam-
ordna insatser för utbildning och framtida 
kompetensförsörjning i näringslivet, många 
gånger i nära samarbete med företagen. Det är 
även ett stort antal län som initierat åtgärder 
för att förbättra kapitalförsörjning eller inno-
vationsklimatet. Erfarenhetsutbyte och beho-
vet av samlade analyser har också visat sig vara 
stort i detta arbete. Därför har regeringen i 
juni 2009 gett Tillväxtverket och Myndigheten 
för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
i uppdrag att bidra till erfarenhetsutbyte och 
analyser av krisens regionala effekter. 

OECD bedömer i sin ”Territorial Review” 
av Sverige att metoden varit framgångsrik i att 
stärka samordningen mellan olika sektorsom-
råden på nationell nivå, bl.a. genom tillsätt-
ningen av statssekreterargruppen. OECD ser 
samordnarna som en innovativ samarbetsform 
inom det regionala tillväxtarbetet.  

Regeringen har i juni 2010 gett Statskonto-
ret i uppdrag att följa upp erfarenheterna av 
arbetssättet med samordnare för varselarbete i 
länen och den nationella samordningen av in-
satser med anledning av den ekonomiska kri-
sen. Statskontoret ska följa upp och redovisa 
en samlad bild av hur arbetet i länen har ge-
nomförts, vilka aktörer som deltagit och vilka 

roller olika aktörer har haft. Statskontoret ska 
beskriva hur samverkan och dialog inom länen 
samt mellan samordnarna för varselarbetet och 
myndigheter fungerat, liksom dialogen mellan 
samordnarna och regeringen. I uppdraget ingår 
även att redovisa erfarenheter och resultat från 
arbetssättet med särskilt fokus på samverkan 
och samordning av resurser, nationellt, re-
gionalt och lokalt samt att föreslå hur dialogen 
mellan regionala och nationella aktörer kan ut-
vecklas inom ramen för det regionala tillväxt-
arbetet. Uppdraget ska redovisas till Rege-
ringskansliet (Näringsdepartementet) senast 
den 31 maj 2011.  

Utvecklad styrning och samverkan 

Förutom strategier på nationell nivå verkställs 
politikens strategiska ansats dels i en utvecklad 
styrning av myndigheter, dels i samordnings-
uppdrag till myndigheter och aktörer på na-
tionell, regional och lokal nivå. Den utvecklade 
styrningen och samverkansuppdragen syftar 
till att stärka genomförandet av strategierna, 
förbättra koordineringen och skapa synergi-
effekter mellan olika finansiella resurser samt 
regionala och nationella program och insatser.  

I juni 2007 gav regeringen ett tjugotal stat-
liga myndigheter och organisationer uppdraget 
att stärka det tvärsektoriella samarbetet för 
hållbar regional tillväxt i syfte att bidra till ett 
tvärsektoriellt arbetssätt och en mer samord-
nad stat i samverkan med lokala och regionala 
aktörer. Erfarenheter och lärdomar från detta 
avslutade uppdrag har bl.a. legat till grund för 
ett antal samverkansuppdrag till grupper av 
statliga myndigheter på olika nivåer i frågor av 
central betydelse i det regionala tillväxtarbetet.  

Strategier för hållbar regional tillväxt i myndig-
heter 

Regeringen har, som ett led i att förtydliga ett 
antal myndigheters roller i det regionala till-
växtarbetet, i regleringsbreven för 2010 givit 
dessa i uppdrag att ta fram en långsiktig intern 
strategi som ska vägleda myndigheten i dess 
arbete med regionala tillväxtfrågor. Uppdraget 
ska rapporteras till Regeringskansliet (Nä-
ringsdepartementet) senast den 1 december 
2010. 
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Regionala kompetensplattformar 

Organ med ansvar för det regionala tillväxtar-
betet har framfört behov av samordnad 
struktur för regional kompetensförsörjning 
tillika ett mer flexibelt och behovsanpassat ut-
bildningssystem med samverkan över kom-
mungränser. Samtidigt upplevdes avsaknad av 
en regional aktör med samlat ansvar för kom-
petensförsörjning. För att förbättra den regio-
nala samordningen efterfrågades utökad sam-
verkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, 
arbetsmarknadspolitiken och utbildningspoli-
tiken.  

Regeringen har i villkorsbeslut och re-
gleringsbrev givit regionala självstyrelseorgan 
och samverkansorgan eller länsstyrelsen där de 
har det regionala tillväxtansvaret, i uppdrag att 
under 2010 etablera kompetensplattformar för 
samverkan inom kompetensförsörjning och 
utbildningsplanering på kort och lång sikt. 

Syftet är att bidra till ökad kunskap och 
översikt, samordning av behovsanalyser, ökad 
samverkan kring kompetensförsörjning och 
utbildningsplanering samt ökad kunskap om 
utbud och efterfrågan av utbildningsformer.  

Ansvariga aktörer har den 30 april 2010 in-
kommit med delrapporter till Regerings-
kansliet (Näringsdepartementet) om hur eta-
bleringen av kompetensplattformarna genom-
förs. I rapporten framgår att uppdraget 
mottagits positivt av självstyrelseorgan, sam-
verkansorgan och länsstyrelser och bidragit till 
att legitimera ansvariga aktörers roller. Gene-
rellt präglas i dag samordningen av kompe-
tensförsörjning på regional nivå av olika nät-
verk. I några län finns redan etablerade 
plattformar men överlag finns ännu inga 
samlande plattformar som knyter samman 
dessa olika nätverk. 

Uppdrag om myndighetssamverkan på nationell 
nivå inom kompetensförsörjningsområdet 

Regeringen har i mars 2010 uppdragit åt ett 
antal myndigheter att samverka för att öka 
samordningen på nationell nivå inom kompe-
tensförsörjningsområdet.  

Syftet är att stärka förutsättningarna för att 
privat och offentlig verksamhet får tillgång till 
efterfrågad kompetens och därmed stärka 
konkurrenskraften och bidra till hållbar natio-

nell och regional tillväxt. Det ska även bidra till 
att skapa bättre planeringsförutsättningar och 
resursutnyttjande avseende kompetensför-
sörjningsinsatser, bl.a. genom samordning av 
analyser och identifiering av eventuella hinder 
och utmaningar. 

Uppdraget innebär att en gemensam struk-
tur för kunskaps- och erfarenhetsutbyte med 
länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och 
samverkansorgan skapas. Uppdraget ska del-
rapporteras till Regeringskansliet under 2010 
och 2011 samt slutredovisas till Regerings-
kansliet (Arbetsmarknads-, Närings- och 
Utbildningsdepartementen) senast i maj 2012.  

Kulturella och kreativa näringar 

Regeringen beslutade i september 2009 om en 
handlingsplan för kulturella och kreativa nä-
ringar som sträcker sig till och med 2012. Syf-
tet med handlingsplanen är att skapa goda för-
utsättningar för entreprenörer och företagare 
inom kulturella och kreativa näringar att ut-
veckla sina affärsidéer och företag samt för-
bättra lönsamheten. Handlingsplanen omfattar 
bl.a. insatser som rådgivning till företag, inku-
batorer, utveckling av mäklarfunktioner och 
modeller för samverkan, design, kompetensut-
veckling och entreprenörskap i kulturella och 
kreativa näringar. Av handlingsplanen framgår 
bl.a. att alla uppdrag i möjligaste mån bör ske i 
kontakt med berörda aktörer på nationell, re-
gional och lokal nivå.  

I juni 2010 beslutade regeringen om de delar 
av handlingsplanens uppdrag som avser 
innovation och design samt mäklar-
funktioner/nätverk/modeller för samverkan. 
Vidare fattade regeringen vid samma tillfälle 
beslut om att inrätta ett Råd för kulturella och 
kreativa näringar. Rådet ska vara en resurs för 
Regeringskansliet likväl som för de myn-
digheter som ansvarar för genomförandet av 
regeringens handlingsplan för kulturella och 
kreativa näringar. 
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Program och verktyg för hållbar regio-
nal tillväxt 

Regional projektverksamhet 

Medel för regional projektverksamhet har be-
viljats av länsstyrelser, samverkansorgan och 
regionala självstyrelseorgan. Enligt förord-
ningen (2003:596) om bidrag för projektverk-
samhet inom den regionala tillväxtpolitiken 
ska den regionala projektverksamheten bedri-
vas i enlighet med de regionala utvecklings-
programmen, de regionala tillväxtprogrammen 
och de regionala strukturfondsprogrammen 
för regional konkurrenskraft och sysselsätt-
ning.  

Samtliga insatser som inkluderas i redovis-
ningen av regional projektverksamhet är finan-
sierade av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgär-
der. De är dessutom ofta även finansierade av 
anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklings-
fonden perioden 2007–2013. Andra finansiärer 
är bl.a. statliga myndigheter, samverkansorgan, 
landsting, kommuner och privata aktörer. 
Samtliga insatser som inkluderas i redovis-
ningen är samfinansierade. Finansieringen har i 
redovisningen delats upp i enlighet med 
prioriteringarna i den nationella strategin5.  

I diagram 2.1 redovisas den totala volymen 
av beslutade medel om regional projektverk-
samhet för 2009 per anslag eller medfinansiär6. 
Den uppgår till 4 859 miljoner kronor. Av 
finansieringen kommer bl.a. 37 procent (1 795 
miljoner kronor) från statliga medel, 32 pro-
cent (1 573 miljoner kronor) från EU-medel7, 
15 procent (730 miljoner kronor) från kom-
muner, landsting och samverkansorgan samt 
11 procent (551 miljoner kronor) från privat 
finansiering.  

De största finansiärerna inom övrig statlig 
finansiering, som uppgår till cirka 982 miljoner 
kronor, är ALMI Företagspartner AB 190 

 
 
                                                      
5 Uppgifterna i detta avsnitt kommer från Tillväxtverkets rapport 

Ekonomisk redovisning av den regionala projektverksamheten (anslag 

1:1) 2009. 
6 Beloppen nedan är avrundade. 
7Med EU-medel avses främst medel från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden perioden 2007–2013 inklusive medel från program 

inom ramen för det europeiska territoriella samarbetet, Europeiska 

socialfonden perioden 2007–2013 och landsbygdsprogrammet 2007–

2013. 

miljoner kronor, universitet/högskolor 145 
miljoner kronor, Vinnova 95 miljoner kronor, 
Innovationsbron 69 miljoner kronor, Banver-
ket 66 miljoner kronor, Nutek/Tillväxtverket 
54 miljoner kronor, Länsstyrelserna 46 miljo-
ner kronor, Vägverket 39 miljoner kronor 
samt Energimyndigheten 17 miljoner kronor. 

I diagram 2.2 redovisas fördelningen av den 
totala finansieringen av regional projektverk-
samhet 2009 fördelat på den nationella strate-
gins prioriteringar. Huvudsaklig prioritering 
har varit Innovation och förnyelse som utgjort 
74 procent (3 600 miljoner kronor) av belop-
pet. Därefter följer Tillgänglighet med 15 pro-
cent (713 miljoner kronor), Strategiskt gräns-
överskridande samarbete med 6,7 procent (327 
miljoner kronor) och Kompetensförsörjning och 
ökat arbetskraftsutbud med 4,5 procent (219 
miljoner kronor)8 av beloppet. 

I tabell 2.8 redovisas beslutade regionala 
projektmedel 2009 inom anslaget 1:1 
Regionala tillväxtåtgärder fördelat på 
respektive län och nationella strategins 
prioriteringar. 

 

 
 
                                                      
8 Insatser inom dessa områden sker till stor del inom ramen för det 

nationella strukturfondsprogrammet (Europeiska socialfonden). 
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Diagram 2.1 Total finansiering av regional projektverksamhet 2009 per anslag/medfinansiär, i tusental kronor och procent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Landsting, självstyrelseorgan/
samverkansorgan 

130 483    
3%

Kommun
599 524  

12%

EU-medel
1 572 667 

32%

Privat finansiering 
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Anslag 1:1
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Källa: Tillväxtverket. 

 
Diagram 2.2 Total finansiering av regional projektverksamhet 2009 fördelat på nationella strategins prioriteringar, i tusental 
kronor och procent 
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Tabell 2.8 Beslutade regionala projektmedelmedel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 2009 fördelat på respektive 
län och den nationella strategins prioriteringar 
Tusentals kronor (avrundade belopp) 

 

Innovation och 
förnyelse 

Kompetens- 
försörjning och ökat

arbetskraftutbud Tillgänglighet 

Nationell 
prioritering/ 

Län 
Innovativa  

miljöer 
Entrepre- 
nörskap 

Kompe-
tensför-
sörjning

Ökat 
arbets-  

kraftsutbud 
Region-

förstoring

Ett utvecklat  
informations- 

samhälle 

Strategiskt 
gränsöver-
skridande 
samarbete 

Saknas
uppgift Totalt 

Stockholm 795 1 380 1 406 200 1 230 300 1 157 156 6 624 
Uppsala 4 250 3 987 571 30 250 0 463 300 9 851 
Södermanland 3 064 8 579 400 0 100 0 35 346 12 524 
Östergötland 4 408 8 695 2 178 500 975 150 59 77 17 042 
Jönköping 5 474 13 950 3 007 164 1 319 1 200 0 0 25 114 
Kronoberg 4 041 6 704 584 481 250 75 297 1 500 13 932 
Kalmar 5 381 11 546 4 656 4 1 661 715 3 792 1000 28 755 
Skåne 17 700 125 40 0 315 0 168 78 18 426 
Halland 6 002 10 525 0 0 0 0 0 62 16 589 
Västra Göta-
land 11 300 39 173 0 257 0 3 294 500 0 54 524 
Gotland 11 838 13 924 943 180 100 0 2 714 188 29 888 
Blekinge 5 386 18 459 1 467 75 1 805 100 4 967 0 32 259 
Örebro 6 725 15 496 2 237 0 3 524 0 0 0 27 982 
Värmland 17 737 24 975 7 898 244 7 575 0 2 096 1 210 61 734 
Västmanland 5 355 9 242 3 850 1 593 2 137 197 0 0 22 374 
Dalarna 18 915 35 206 3 261 1 217 4 980 853 2 307 613 67 350 
Gävleborg 15 902 38 516 13 120 6 792 5 058 2 095 180 200 81 863 
Västernorrland 16 436 25 227 1 573 1 256 3 575 3 382 5 742 0 57 193 
Jämtland 14 651 29 864 3 459 0 5 300 2 195 1 022 0 56 492 
Västerbotten 15 281 27 728 0 631 8 916 3 445 16 713 1 426 74 140 
Norrbotten 12 494 57 040 1 196 690 10 225 4 322 10 200 2 151 98 318 

Summa 203 135 400 341 51 847 14 314 59 295 22 323 52 413 9 306 812 973 
Källa: Tillväxtverket 

.

EU:s strukturfondsprogram perioden 2007–
2013  

För programperioden 2007–2013 har Sverige 
tilldelats medel från EU:s två strukturfonder: 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) (se 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv). 
Medlen från ERUF fördelas till ett antal pro-
gram inom de två målen Regional konkurrens-
kraft och sysselsättning och Europeiskt territori-
ellt samarbete. Strukturfondsprogrammen för 
dessa två mål täcker geografiskt hela Sverige. 

Regionala strukturfondsprogram för regional kon-
kurrenskraft och sysselsättning  

EU-ramen (ERUF) för de åtta regionala struk-
turfondsprogrammen 2007–2013 är cirka 
8,4 miljarder kronor. Dessa medel beräknas 
medfinansieras med nationella offentliga medel 
om cirka 9,8 miljarder kronor.  

Näringslivets deltagande i programmen är av 
stor betydelse. En indikativ uppskattning är att 
näringslivets medfinansiering kommer att uppgå 
till cirka 4,3 miljarder kronor inom de åtta regio-
nala strukturfondsprogrammen. Den totala 
omslutningen för de åtta regionala struktur-
fondsprogrammen beräknas därmed uppgå till 
cirka 22,6 miljarder kronor (EU-medel, svenska 
offentliga medel samt privat medfinansiering). 
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Insatserna inom de åtta regionala struktur-
fondsprogrammen förväntas enligt programdo-
kumenten bidra till totalt 33 300 nya arbetstill-
fällen och 12 800 nya företag. Vidare förväntas 
28 115 företag delta i insatserna. Målsättningen 
är att nära hälften av dessa arbetstillfällen och 
nya/deltagande företag ska tillfalla respektive 
ägas av kvinnor när programperioden summeras. 

Till och med 2009 har 37 projekt, med en om-
slutning av cirka 80 miljoner kronor inkl. med-
finansiering, avslutats inom de åtta regionala 
strukturfondsprogrammen. Resultaten av dessa 
projekt är att de har bidragit till cirka 1 100 nya 
arbetstillfällen för kvinnor och lika många för 
män. De har även bidragit till cirka 400 nya före-
tag. Vidare har cirka 3 100 företag deltagit i in-
satserna. Uppgifterna baseras på slutrapporter 
från projekten. Tidigare gjorda utvärderingar vi-
sar dock att rapporterade resultat kan innehålla 
överskattningar. 

Till och med 2009 uppgår beslut om medel 
från ERUF i de åtta regionala strukturfondspro-
grammen till cirka 5 miljarder kronor och beslut 
om nationell offentlig medfinansiering uppgår 
till cirka 5,9 miljarder kronor (se tabell 2.13). 
Den beslutade privata medfinansieringen uppgår 
till cirka 1,8 miljarder kronor. 

De första utbetalningarna av EU-medel till 
projektägare gjordes under 2008. Under 2009 
har det skett stora utbetalningar till beslutade 
projekt. Till och med 2009 uppgår utbetal-
ningarna till cirka 1,5 miljarder kronor, vilket 
motsvarar 18 procent av EU-ramen. Utbetal-
ningarna av nationell offentlig medfinansiering 
uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor till och med 
2009 och motsvarande siffra för de privata med-
len är 0,3 miljarder kronor. 

I samband med framtagandet av de åtta regio-
nala strukturfondsprogrammen för perioden 
2007–2013 gav Sverige information till Europe-
iska kommissionen om beslutens indikativa för-
delning mellan programmens områden (se tabell 
2.9). Varje år redovisas det ackumulerade utfallet 
till Europeiska kommissionen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.9 Indikativ fördelning 2007–2013 mellan de 
största prioriterade områdena i de regionala strukturfonds-
programmen t.o.m. 2009 
Miljoner kronor (avrundade belopp) 

Prioriterade områden Indikativ  
fördelning av 

struktur-
fondsmedel  

Fördelning
beslutade
struktur-

fondsmedel 

Forskning och utveckling, innova-
tion samt entreprenörskap 

5 400 3 400 

Förnybar energi och energieffekti-
vitet 

500 60 

Turism, kultur och storstad 500 300 

Informationssamhället 900 280 

Transport 600 600 

Summa 7 900 4 640 
Källa: Tillväxtverket. 

 
Totalt har cirka 3,4 miljarder kronor beslutats 
inom områdena forskning och utveckling, inno-
vation och entreprenörskap. Även inom trans-
port har det skett ett högt beslutsfattande. Inom 
områdena förnybar energi och energieffektivitet 
samt informationssamhället är beslutsnivån rela-
tivt låg. Inom förnybar energi och energieffekti-
vitet är 12 procent beslutat i förhållande till den 
indikativa fördelningen och motsvarande siffra 
för informationssamhället är 31 procent9. 

Inom ramen för de åtta regionala struktur-
fondsprogrammen har det avsatts EU-medel till 
insatser som syftar till att öka det regionala ut-
budet av ägarkapital till nya och växande små- 
och medelstora företag. Principen är att insat-
serna inte ska konkurrera med privata marknads-
aktörer utan vara kompletterande. Totalt avses 
cirka 2,5 miljarder kronor satsas i företag, varav 
cirka 0,7 miljarder kronor från de åtta regionala 
strukturfondsprogrammen, cirka 0,7 miljarder 
kronor från nationella offentliga aktörer och 
cirka 1,1 miljarder från privata aktörer. Möjlig-
heten att besluta om medel till projekt för att 
förbättra kapitalförsörjningen för företag är ett 
led i ambitionen att ge finansiering i andra for-
mer än bidrag, såsom lån, garantier och riskka-
pital. 
 

 
 
                                                      
9 Insatser inom dessa prioriterade områden redovisas även inom området 

Forskning och utveckling, innovation samt entreprenörskap. Detta 

medför att insatserna inom områdena förnybar energi och 

energieffektivitet samt informationssamhället totalt sett är större än vad 

som anges ovan. 
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Tabell 2.10 Fördelning beslutade medel 2007–2013 på 
vissa av den nationella strategins prioriterade områden i de 
regionala strukturfondsprogrammen t.o.m. 20091 
Miljoner kronor (avrundade belopp) 

 
Nationella strategins 
prioriterade områden 

Fördelning 
beslutade 
struktur-

fondsmedel   

Fördelning
beslutade
nationella 
offentliga 

medel 

Totalt
beslutade

 medel 
 

Innovation och förny-
else, varav: 

3 902 4 553  8 455 

Innovativa miljöer  1 550 1 828 3 378 

Entreprenörskap 2 352 2 725 5 077 

Tillgänglighet, varav: 976 1 202 2 178 

Regionförstoring 680 803 1 573 

Ett utvecklat informa-
tionssamhälle 

296 309 605 

Summa 4 878 5 755 10 633 
1 Det prioriterade området kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 
finansieras i huvudsak inom det nationella strukturfondsprogrammet (ESF). Se 
tabell 2.13 avseende det prioriterade området strategiskt gränsöverskridande 
samarbete.  
Källa: tillväxtverket. 

 
I tabell 2.10 redovisas de beslutade medlen inom 
de åtta regionala strukturfondsprogrammen 
fördelat på nationella strategins prioriterade 
områden. Detta möjliggör en jämförelse med in-
satser inom den regionala projektverksamheten 
(se tabell 2.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.11 De 20 största medfinansiärerna inom de åtta 
regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrens-
kraft och sysselsättning (beslutade medel t.o.m. 2009) 
 

Nr Medfinansiärer mnkr 

1 ALMI Företagspartner AB 270 

2 Länsstyrelsen i Norrbottens län 173 

3 Verket för innovationssystem 155 

4 Länsstyrelsen i Västerbottens län 147 

5 Verket för näringslivsutveckling/Tillväxtverket 142 

6 Banverket 137 

7 Luleå tekniska universitet 135 

8 Länsstyrelsen i Jämtlands län 133 

9 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 120 

10 Västra Götalands läns landsting (Västra 
Götalandsregionen) 

110 

11 Region Gävleborg 105 

12 Mittuniversitetet 105 

13 Sjätte AP-fonden 100 

14 Umeå Universitet 91 

15 Region Dalarna 87 

16 Region Värmland 81 

17 Innovationsbron AB 79 

18 Regionförbundet Västerbottens län 78 

19 Skellefteå kommun 76 

20 Skåne läns landsting (Region Skåne) 69 

 TOTALT 2 395 
Källa: tillväxtverket. 

 
De 20 största nationella offentliga medfinan-
siärerna inom de åtta regionala strukturfonds-
programmen står för cirka 2,4 miljarder kronor 
av den totala medfinansieringen på cirka 5,9 mil-
jarder kronor. Största medfinansiär är ALMI Fö-
retagspartner AB som via sitt dotterbolag ALMI 
Invest AB tillsammans med Norrlandsfonden, 
Sjätte AP-fonden och Innovationsbron AB ingår 
som förvaltare/projektägare till de 12 riskkapi-
talfonder som under 2009 etablerats inom de åtta 
regionala strukturfondsprogrammen. Verket för 
innovationssystem är tillsammans med ett antal 
universitet stora medfinansiärer inom projekt 
som främjar forskning och utveckling, innova-
tion. 

Territoriella samarbetsprogram 

Sverige deltar i tretton program inom ramen för 
det europeiska territoriella samarbetet. Sex av 
dessa är gränsregionala program: Nord, Botnia-
Atlantica, Sverige-Norge och Öresund-Katte-
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gatt-Skagerrak, Central Baltic och South Baltic. 
Ramen (ERUF) för dessa program uppgår till 
cirka 3,3 miljarder kronor för 2007–2013. Av 
dessa är det endast Sverige-Norge (335 miljoner 
kronor i ERUF-ram) som betalas ut genom 
statsbudgeten.  

Sverige deltar i tre transnationella program: 
Norra Periferin, Östersjön och Nordsjön. Ra-
men (ERUF) för dessa program uppgår till cirka 
3,7 miljarder kronor. 

Till och med 2009 har beslut fattats om medel 
från ERUF i de nio gränsregionala och transna-
tionella programmen om cirka 3,2 miljarder kro-
nor (se tabell 2.13). 

Insatserna inom de gränsregionala och trans-
nationella programmen ska bidra till ökad gräns-
överskridande samverkan för att bl.a. stärka in-
novativa miljöer och främja nätverk och 
samverkan i näringslivet. Vidare förväntas pro-

grammen bidra till gränsöverskridande samver-
kanslösningar för att öka tillgången till samhälls-
service, ökad tillgänglighet samt fördjupat 
samarbete kring miljöproblematiken i Östersjön 
och Nordsjön. I projekten deltar partners från 
Sverige i 424 projekt av totalt 595 projekt. Av de 
424 projekt som Sverige deltar i bidrar 95 pro-
cent av projekten till den nationella strategins 
prioriteringar.  

Sveriges deltar även i programmet Kolarctic, 
som finansieras inom ramen för EU:s samarbete 
över sina externa gränser, ENPI (European 
Neighbourhood Partnership Instrument). Pro-
grammet syftar till att stärka samarbetet mellan 
Nordkalotten och nordvästra Ryssland. I Sverige 
omfattas Norrbottens län och i viss mån Väster-
bottens län av programmet, som blev operativt 
2009.  

 
Tabell 2.12 De territoriella programmens bidrag till nationella strategin (antal projekt per riktlinje) 
 

  
Riktlinje 

Gräns- 
regionala 

Trans- 
nationella 

Inter- 
regionala 

 
Summa 

1 Minimera gränshinder för gränspendlare och näringsliv med gränsöverskridande verk-
samhet 

9 6 1 16 

2 Främja gränsöverskridande nätverk mellan företag 47 20 7 74 

3 Utveckla gränsöverskridande samverkanslösningar för att öka tillgången till viktiga 
samhällsfunktioner 

42 6 3 51 

4 Främja fördjupat samarbete över nationsgränserna för att stärka innovativa miljöer 51 12 28 91 

5 Bidra till att förbättra kommunikationer mellan de nordiska storstadsregionerna 5 2 0 7 

6 Främja satsningar på sjömotorvägar över Östersjön för att effektivisera transporterna 
inom EU och stärka perifera regioners tillgänglighet 

3 1 2 6 

7 Främja fördjupat samarbete över nationsgränser för ett hållbart och innovativt nytt-
jande och utveckling av naturresurser, kultur och kulturarv 

93 22 19 134 

8 Främja fördjupat samarbete kring miljöproblematiken i Östersjön och Nordsjön 5 19 0 24 

 Summa antal projekt 255 88 60 403 
Källa: tillväxtverket. 

Beslut och utbetalningar i EU:s struktur-
fondsprogram 2007–2013 

I tabell 2.13 redovisas programvis tilldelade 
medel från strukturfonderna, beslutade medel, 
utbetalningar samt i de fall uppgifter finns, 
nationell offentlig medfinansiering. 

För de territoriella programmen redovisas 
den totala tilldelningen av EU-medel per pro-
gram, dvs. även medel som kommer andra län-
der till del.  
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Tabell 2.13 Beslut och utbetalningar inom EU:s strukturfondsprogram 2007–2013 (ERUF) 
 

Strukturfondsprogram Tilldelade EU-medel
(ram),
mnkr  

Beslutade EU-medel 
t.o.m. 2009, 

 mnkr 

Beslutade nationella  
offentliga medel 

 t.o.m. 2009, mnkr 

Utbetalda EU-medel 
t.o.m. 2009, 

mnkr 

Regionala program för regional konkur-
renskraft och sysselsättning som 
redovisas på statsbudgeten 
(regionala utvecklingsfonden, åtta  
regionala program), totala medel 

Varav: 

8 411 4 958 5 852 1 478 

Övre Norrland 2 184 1 302 1 336 324 

Mellersta Norrland 1 590 973   996 317 

Norra Mellansverige 1 755 1 093 1 171 389 

Stockholm 338 249 359 77 

Östra Mellansverige 729 330 545 123 

Västsverige 572 275 464 95 

Småland och Öarna 607 342 552 61 

Skåne Blekinge 636 394 429 91 

Territoriellt program som förvaltas i 
Sverige och som redovisas på stats-
budgeten (regionala utvecklingsfon-
den), totala medel 

Varav: 

335 169 175 38 

Sverige-Norge 335 169 175 38 

Territoriella program som förvaltas i 
Sverige och som redovisas utanför 
statsbudgeten (regionala utveck-
lingsfonden) , totala medel 

Varav: 

1 901 711  76 

Nord 306 131 57 24 

Botnia-Atlantica 274 126 135 19 

Öresund-Kattegatt-Skagerrak 1 005 264 130 11 

Norra Periferin 317 191 uppg. saknas  22 

Gränsregionala och transnationella 
program i vilka Sverige deltar och 
som förvaltas av andra länder, totala 
medel 

Varav: 

4 848 2 361 uppg. saknas  

 

98 

Central Baltic 910 311 uppg. saknas 11 

South Baltic 518 139 uppg. saknas 6 

Östersjöregionen 2 070 1 092 uppg. saknas 1 

Nordsjöregionen 1 350 819 uppg. saknas 80 

Totalt 15 495  8 199 - 1 689 
Anm 1: Omräkningskurs från euro – 9 kronor. 
Anm 2: Med uppgift saknas menas att uppgift enbart finns på programnivå och inte per deltagande land. Därför anges inte uppgiften för Sveriges del. 
Källa: Tillväxtverket. 
 
 

Uppföljning och utvärdering 

Under programperioden 2007–2013 utvärderas 
strukturfondsprogrammen kontinuerligt. Ett av 
syftena med utvärderingarna är att skapa förut-
sättningar för ett kontinuerligt lärande genom 
att erfarenheter och kunskaper förmedlas och 

sprids till de aktörer som deltar i genomförandet 
av programmen. Utvärderingsinsatser genom-
förs både på program- och projektnivå. 

Nedan sammanfattas resultaten t.o.m. våren 
2010.  

Utvärderarna konstaterar att genomförandet i 
stort följer inriktningen i programdokumenten 
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som togs fram inför programperioden. Projek-
tens inriktning är överlag i linje med de insats-
områden och åtgärder som är angivna i respek-
tive program. Utvärderarna drar även slutsatsen 
att projekten i de åtta regionala strukturfonds-
programmen ligger väl i linje med de regionala 
utvecklingsprogrammen (RUP) och de regionala 
tillväxtprogrammen (RTP). I ett par utvärde-
ringar av de territoriella samarbetsprogrammen 
konstateras att samspelet med regionala utveck-
lingsprogram kan förbättras. 

Det finns dock exempel på program som har 
en jämförelsevis lägre efterfrågan på medlen, vil-
ket föranlett att beslut om stöd fattats i mindre 
omfattning. En åtgärd som i flera program har 
en lägre efterfrågan är insatser inom bredbands-
området. Utvärderarna lyfter här fram att det av-
görande problemet är brist på offentlig med-
finansiering. Ett annat område med låg 
efterfrågan är inom energiområdet, exempelvis 
förnybar energi. 

Av utvärderingarna framgår vidare att många 
projekt inte hunnit så långt i genomförandet 
som planerat. Bedömningen bygger på faktorer 
som låga utbetalningsnivåer och projektens egna 
bedömningar av hittills uppnådda resultat. 
Uppfattningen att resultatutvecklingen är något 
långsam när det gäller programmens två kärnin-
dikatorer – nya arbetstillfällen och nya företag – 
återkommer i flera utvärderingar. Utvärderarna 
poängterar dock att när det gäller indikatorn nya 
företag så finns mycket som pekar på att de fö-
retag som startas överlag har bättre förutsätt-
ningar till överlevnad och att de som startar fö-
retag är bättre förberedda som ett resultat av 
projektens insatser. Utvärderarna poängterar vi-
dare att det är svårt att bedöma programmens 
grad av måluppfyllelse då endast en låg andel av 
projekten är avslutade. Generellt är projekägarna 
fortsatt optimistiska när det gäller den förvän-
tade slutliga måluppfyllelsen. I flera av utvärde-
ringarna poängteras att programmen även når 
resultat i befintligt näringsliv genom att företa-
gens produkter och tjänster, marknader samt or-
ganisation och personalens kompetens utvecklas. 
Sammantaget gör detta att det finns goda möj-
ligheter för programmen att bidra till att för-
bättra de hållbara tillväxtförutsättningarna i pro-
gramområdena. 

I flera av programmen utgör stora projekt en 
betydande andel av de beslutade medlen. I vissa 
rapporter lyfter utvärderarna fram att det före-
faller finnas ett samband mellan projektens 

storlek och dess prestationer. Utvärderarna me-
nar att det går att se ett mönster där ett resultat 
av en ökad professionalisering är att större pro-
jekt får stöd och genomförs. Stora projekt förut-
sätter också en förmåga att mobilisera regionala 
aktörer och medfinansiering. Flera utvärderings-
rapporter lyfter också fram att projektfölje-
forskningen förefaller ha en positiv betydelse för 
kvaliteten i projektgenomförandet. Utvärderarna 
påpekar dock att projektens storlek inte är en 
garanti för framgång. 

Samtliga utvärderare för de åtta regionala pro-
grammen har under året genomfört en tematisk 
uppföljning av de innovationsinriktade projek-
ten. Generellt kan konstateras att det är en hög 
andel av projekten som arbetar med innovatio-
ner. Projekten syftar ofta till utveckling av nya 
eller befintliga tjänster och produkter. Ett annat 
vanligt syfte är att utveckla innovationssystem 
eller plattformar. En generell slutsats som dras i 
utvärderingsrapporterna är att det finns en stor 
efterfrågan av denna typ av finansiering. Den här 
typen av insatser är långsiktiga och svårplanerade 
vilket gör att strukturfondsprogrammens pro-
jektform kan upplevas som alltför kortsiktig och 
administrativt besvärlig. En generell lärdom för 
framgång som återkommer i flera utvärderingar 
är vikten av hur projekten organiseras och att 
rätt aktörer finns med. Deltagande företag har 
främst angett att deltagande i projekten ger till-
gång till nätverk och nya kontaktytor för bl.a. 
utveckling av produkter och tjänster. Andra vik-
tiga bidrag är förbättrade arbetsprocesser och 
kompetenshöjning.  

I utvärderingarna återkommer ett antal mer 
generella slutsatser avseende innovationsinsatser. 
Dessa är vikten av: 

- Fokus på affärsrådgivning snarare än gene-
rell kunskapsuppbyggnad. 

- Stark koppling till pågående och sedan tidi-
gare etablerade utvecklingsprocesser. 

- Stark koppling till befintliga strukturer 
inom näringsliv och akademi. 

- Investeringar i innovationsinfrastruktur. 

EU:s strukturfondsprogram perioden 2000–
2006  

Strukturfondsprogrammen avseende program-
perioden 2000–2006 har avslutats. Slutredovis-
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ningen till kommissionen sändes in under mars 
2010.  

För programperioden tilldelades Sverige cirka 
20 miljarder kronor från EU:s dåvarande fyra 
strukturfonder. Strukturfondsprogrammen om-
fattar under perioden totalt cirka 60 miljarder 
kronor inklusive nationell offentlig och privat 
medfinansiering. 

I tabell 2.14 redovisas tilldelningen från 
strukturfonderna till de olika programmen samt 
beslut och utbetalningar. För Interregprogram-
men redovisas den totala tilldelningen EU-medel 
per program, dvs. även andra länders andel. De 
Interregprogram som redovisas på statsbudgeten 
är Kvarken-Mittskandia, Öresund och Sverige-
Norge. 

 
Tabell 2.14 Slutlig redovisning av tilldelade och utbetalda 
medel inom EU:s strukturfondsprogram 2000–2006 
 

Målområde resp. 
gemenskapsinitiativ 

Tilldelade EU-medel Utbetalade medel
(% av ram) 

Mål 1 6 982 98 

Mål 2 3 960 97 

Mål 3 7 020 97 

Fiskeåtgärder  
utanför Mål 1 

489 86 

Interreg IIIA 789 94 

Equal 790 101 

LEADER+ 371 95 

Urban II 48 93 

Summa 20 449 99 

Program som redovisas utanför statsbudgeten 
   

Interreg IIIA 5 255 88 

Interreg IIIB 2 457 83 

Summa 2 982 84 

Totalt 23 431 97 
Anm: Omräkningskurs från euro – 9 kronor. 
Källa: Tillväxtverket. 

 
Under programperioden har cirka 97 procent av 
den tilldelade EU-ramen utbetalats till pro-
jekten. 

I tabell 2.15 redovisas utfallet för EU-medlen i 
avslutade projekt för Mål 1 och Mål 2 program-
men (ERUF) fördelat på de största områdena.  

 
 
 
 
 

Tabell 2.15 Slutlig fördelning av EU-medel 2000–2006 
mellan de största områdena inom Mål 1 och Mål 2 pro-
grammen (ERUF) under programperioden 
Miljoner kronor (avrundade belopp) 

Område Fördelning avslutade projekt av EU-medel 
(ERUF) 

Forskning, utveckling 
och innovation samt  

entreprenörskap 

4 400 

Turism 1 400 

Informationssamhället 800 

Transport och infra-
struktur 

600 

Landsbygdsutveckling 
inom Mål 1 och Mål 2 
programmen  

150 

Miljö och energi 90 

Summa 7 440 
Källa: Tillväxtverket. 

 
De största insatserna under programperioden 
2000–2006 inom ramen för Mål 1 och Mål 2 
programmen (ERUF) gjordes inom forskning, 
utveckling och innovation samt entreprenör-
skap, cirka 4,4 miljarder kronor av de tillgängliga 
EU-medlen. 

Central projektverksamhet 

Under året har regeringen och Tillväxtverket 
fattat beslut om totalt cirka 135 miljoner kronor 
till central projektverksamhet. Huvuddelen av de 
medel som har beslutats av regeringen avser in-
satser för att främja kommersiell service. 

Tillväxtverket bedriver central projektverk-
samhet genom större sammanhållna program så-
som det regionala klusterprogrammet och pro-
grammet för lokalt och regionalt tillväxtarbete. 
Resultat från bl.a. dessa program redovisades i 
budgetpropositionen för 2010. Vidare genomför 
Tillväxtverket bl.a. ett program för produktut-
veckling i små företag. Det senare programmet 
finansieras även via utgiftsområde 24 Näringsliv 
(se vidare avsnitt 3.4.3 under utgiftsområde 24 
Näringsliv för en resultatredovisning). 

För 2009 finns det inte någon resultatinfor-
mation tillgänglig i form av särskilda uppfölj-
ningar och utvärderingar. Regeringen avser att 
återkomma med en redovisning av resultat då 
detta finns tillgängligt.  
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Lokala och regionala resurscentra för kvinnor 

Under 2009 var det 128 resurscentra som sökte 
basfinansiering av Tillväxtverket.  

 
Tabell 2.16 Fördelning av resurser mellan basverksamhet 
och projektverksamhet för lokala och regionala resurscentra 
för kvinnor åren 2004–2009 
Uppskattade belopp i miljoner kronor 

År Bas- 
verksamhet 

Projekt- 
verksamhet 

 
Totalt 

2004 19 88 107 

2005 19 83 102 

2006 33 87 120 

2007 31 60 91 

2008 27 58 85 

2009 23 42 65 
Källa: Tillväxtverket. 
 

Totalt uppgår beslutade medel uppskattningsvis 
till 65 miljoner kronor under 2009 (se tabell 
2.16). Finansiärer av verksamheten är förutom 
Tillväxtverket även bl.a. EU:s strukturfondspro-
gram, Arbetsförmedlingen, länsstyrelser, kom-
muner, självstyrelseorgan, samverkansorgan och 
landsting. 

Av de totalt uppskattade 42 miljoner kronor 
som gick till projektverksamhet har Tillväxtver-
ket beviljat projekt motsvarande cirka 16,2 mil-
joner kronor i medfinansiering under 2009. Av 
de totalt uppskattade 23 miljoner kronor som 
gick till basverksamhet har Tillväxtverket beviljat 
basfinansiering till 87 lokala resurscentra och 16 
regionala resurscentra om cirka 18 miljoner kro-
nor. 

Regionala företagsstöd  

Med regionala företagsstöd avses bidrag i form 
av de s.k. selektiva regionala företagsstöden re-
gionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till fö-
retagsutveckling, sysselsättningsbidrag och 
såddfinansiering. Dessutom avses det generella 
regionala företagsstödet transportbidrag. 

Investeringar som erhåller regionala företags-
stöd finansieras till största delen av företagen 
själva eller via den reguljära kapitalmarknaden. 

Sverige får ha nationella stödområden som 
omfattar 15,3 procent av befolkningen. Indel-
ningen framgår av förordningen (1999:1382) om 
stödområden för vissa regionala företagsstöd.  

Flertalet offentliga insatser för kapitalförsörj-
ning till företag har gjorts inom utgiftsområde 
24 Näringsliv.  

Resultatindikatorer 

Resultatindikatorerna för de selektiva regionala 
företagsstöden, förutom såddfinansiering, är 
förväntat antal nya arbetstillfällen uppdelat på 
kvinnor och män, genomsnittlig subvention per 
förväntad ny årsarbetskraft samt totalbeloppet 
för de investeringar som beräknas delfinansieras 
av stöden. För samtliga regionala företagsstöd 
finns också indikatorer över antalet anställda 
kvinnor och män samt könsfördelningen i såväl 
ledning som styrelse i de stödmottagande före-
tagen. För regionalt investeringsstöd, sysselsätt-
ningsbidrag och regionalt bidrag till företagsut-
veckling finns även resultatindikatorer avseende 
den ekonomiska tillväxtaspekten såsom föräd-
lingsvärde, omsättning och vinstmarginal hos de 
företag som erhållit stöd. 

Statistiken för de selektiva regionala företags-
stöden avser beviljade stöd under 2009. Statisti-
ken för transportbidrag avser utbetalda medel 
2009, eftersom beslut om och utbetalning av 
transportbidrag fattas vid samma tillfälle. Upp-
gifterna är hämtade från rapporten Uppföljning 
och resultatvärdering av regionala företagsstöd 
och stöd till projektverksamhet som Tillväxtver-
ket publicerade i juli 2010 (rapportnummer 
0071). Beloppen i texten nedan är avrundade.  

 
Tabell 2.17 Vissa uppgifter om beviljade selektiva regionala 
företagsstöd 2006–20091 

 

 2006 2007 2008 2009 

Beviljat belopp (mnkr) 729 550 664 583 

Beräknat antal nya arbets- 
tillfällen totalt2 

 4 463 3 619 3 904 3 249 

Beräknat antal nya arbets- 
tillfällen kvinnor2 

1 906 1 504  1 628 1 323 

Beräknat antal nya arbets- 
tillfällen män2 

2 557 2 115  2 276 1 926 

Genomsnittlig subvention 
per förväntad ny årsar-
betskraft (tkr) 2 

155 

 

141 

 

160 

 

161 

Investeringar som beräk- 
nas delfinansieras med de 
selektiva regionala före-
tagsstöden (mnkr) 

2 979 2 558 3 205 2 156 

1 Regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsätt-
ningsbidrag och såddfinansiering.  
2 Exkl. såddfinansiering eftersom detta inte beräknas. 
Källa: Tillväxtverket. 
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Tabell 2.18 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorganen i 
Kalmar och Gotlands län samt Nutek/Tillväxtverket under 2009 fördelade på län 
 

Län Regionalt 
investe-

ringsstöd 
(mnkr) 

Regionalt 
bidrag till
företags-

utveckling
(mnkr) 

Sysselsätt-
ningsbidrag

(mnkr) 

Såddfinan-
siering 
(mnkr) 

Beräknad 
sysselsätt- 

ningsökning1 

Beräknad
subvention
per arbets- 

tillfälle1 

(tkr) 

Summa
(mnkr) 

Stockholm 0 1,55 0 0 4 388 1,55 

Uppsala 0 0,26 0 0 4 65 0,26 

Södermanland 0 0,05 0 0 0 - 0,05 

Östergötland 0 1,62 0 1,20 1 1620 2,82 

Jönköping 0 0,55 0 0 4 138 0,55 

Kronoberg 0 0,20 0 0 2 100 0,20 

Kalmar 7,32 12,49 0 5,15 531 37 24,96 

Skåne 0 0,04 0 0,06 4 10 0,10 

Halland 0 1,22 0 0 46 27 1,22 

Västra Götaland 1,00 12,78 0 18,35 342 40 32,13 

Gotland 0 2,29 0 0 72 32 2,29 

Blekinge 0 6,58 0 0,25 144 46 6,83 

Örebro 3,76 15,77 0 0,32 126 155 19,85 

Värmland 9,75 17,56 0 1,95 265 103 29,26 

Västmanland 0 12,53 0 1,04 82 153 13,57 

Dalarna 20,41 10,56 0,60 2,89 138 229 34,46 

Gävleborg 4,80 25,13 12,76 0 416 103 42,69 

Västernorrland 2,03 40,78 1,98 5,25 166 270 50,04 

Jämtland 91,79 15,75 0 4,86 140 768 112,40 

Västerbotten 47,99 43,16 0 9,23 396 230 100,38 

Norrbotten 75,85 22,57 0 8,96 366 269 107,38 

Summa 264,71 243,44 15,34 59,51 3 249 161 583,00 
1 Avser regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och såddfinansiering. 
Källa: Tillväxtverket. 
 
 
 

Regionalt investeringsstöd 

Regionalt investeringsstöd kan lämnas till in-
vesteringar inom stödområdena A och B.  

Under 2009 (2008) beviljades 265 (337) mil-
joner kronor i regionalt investeringsstöd. Av 
beviljat regionalt investeringsstöd 2009 avser 
cirka 92 procent av beloppet små och medelstora 
företag, dvs. företag med 0–249 anställda. Under 
2009 (2008) beviljades stöd med 47 (25) miljo-
ner kronor till i stödområdena nyetablerade fö-
retag. Av det totala beviljade regionala investe-
ringsstödet under 2009 (2008) lämnades 18 (7) 
procent till nystartade företag. 96 procent av 
företagen som fick stödet leddes av män.  

Under 2009 beviljades tillverkande företag, 
främst inom trävaru- och metallvarutillverkning, 
cirka 76 miljoner kronor. Företag som bedrev 

fastighetsverksamhet beviljades 57 miljoner kro-
nor. Företag inom hotell och restaurang bevilja-
des 62 miljoner kronor och företag inom kultur, 
nöje och fritid beviljades 41 miljoner kronor. 
Cirka 29 miljoner kronor beviljades företag i 
andra branscher än ovan nämnda. 

Förväntade resultat  
Antalet arbetsställen som beviljats regionalt in-
vesteringsstöd under budgetåret 2009 (2008) var 
68 (96) stycken. Den genomsnittliga subventio-
nen per förväntad ny årsarbetskraft 2009 (2008) 
förväntas uppgå till 531 000 (361 000) kronor. 
Sysselsättningen förväntas öka med 498 (932) 
arbetstillfällen, varav 174 (415) väntas tillfalla 
kvinnor.  
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Uppföljning av tidigare beviljat stöd 
Tillväxtverket har jämfört företag som beviljats 
regionalt investeringsstöd under 2005 med två 
jämförelsegrupper: en kontrollgrupp och en 
grupp bestående av Sveriges övriga företag med 
minst en anställd. Mätperioden avser 2005–2008. 
Enligt Tillväxtverket har de företag som erhållit 
regionalt investeringsstöd en bättre utveckling 
beträffande omsättning, förädlingsvärde och 
vinst jämfört med jämförelsegrupperna.  

Regionalt bidrag till företagsutveckling 

Regionalt bidrag till företagsutveckling kan läm-
nas till små och medelstora företag i landsbygds- 
och glesbygdsområden i hela landet samt i stöd-
områdena A och B. Stödformen är främst inrik-
tad mot att främja samverkan mellan företag och 
företagsutveckling. Stödformen är också an-
passad för att förenkla och motivera enskilda fö-
retags deltagande i regionala tillväxtprogram och 
EU:s strukturfondsprogram. 

Under 2009 (2008) har 244 (268) miljoner 
kronor beviljats i regionalt bidrag till företagsut-
veckling. Den största andelen, 76 procent, av 
stödet har utgjorts av investeringsbidrag. Drygt 
18 procent har beviljats i form av konsult-
checkar, knappt 4 procent till samverkansprojekt 
och 2 procent i form av mikrostöd.  

Närmare hälften av investeringsbidragen be-
viljades tillverkande företag, främst inom trä-
varu- och metallvarutillverkning. Konsult-
checkarna beviljades i högre grad till 
tjänsteföretag, till exempel företag inom före-
tagstjänster samt information och kommunika-
tion. 72 procent av företagen som erhöll re-
gionalt bidrag till företagsutveckling leddes av 
män. 

Förväntade resultat  
Det stöd som beviljats under 2009 (2008) för-
väntas bidra till 2 642 (2 833) nya arbetstillfällen, 
1 105 (1 144) för kvinnor och 1 537 (1 689) för 
män. Den genomsnittliga subventionen per 
förväntad ny årsarbetskraft förväntas uppgå till 
92 000 (94 000) kronor.  

Uppföljning av tidigare beviljat stöd 
Tillväxtverket har med liknande metod som för 
regionalt investeringsstöd följt upp regionalt 
bidrag till företagsutveckling. Tillväxtverkets 
uppföljning av de företag som beviljades re-
gionalt bidrag till företagsutveckling 2005 visar 

en bättre utveckling beträffande omsättning, för-
ädlingsvärde och vinst jämfört med jämförel-
segrupperna.  

Sysselsättningsbidrag 

Sysselsättningsbidrag kan lämnas, som ett bidrag 
per nytt arbetstillfälle, till företag som skapar nya 
och varaktiga arbetstillfällen inom stödområdena 
A och B.  

Under 2009 (2008) har sysselsättningsbidrag 
totalt beviljats med cirka 15 (20) miljoner kro-
nor. Fem arbetsställen, varav två verksamma 
inom information och kommunikation, bevilja-
des sysselsättningsbidrag under 2009.  

Det saknas uppgifter om företagsledarnas kön 
i flertalet av de stödmottagande företagen. 

Förväntade resultat 
De stöd som beviljats under 2009 förväntas bidra 
till cirka 109 nya arbetstillfällen, 44 för kvinnor 
och 65 för män. Den genomsnittliga subventio-
nen per förväntad ny årsarbetskraft för 2009 är 
141 000 kronor.  

Uppföljning av tidigare beviljat stöd 
Tillväxtverket har med liknande metod som för 
regionalt investeringsstöd följt upp företagen 
som erhöll sysselsättningsbidrag under 2005. 
Uppföljningen visar att stödföretagen hade en 
bättre utveckling beträffande omsättning, föräd-
lingsvärde och vinst jämfört med företagen i de 
två jämförelsegrupperna åren 2005 till 2008. 

Såddfinansiering 

Med såddfinansiering avses inom utgiftsområde 
19 Regional tillväxt offentlig finansiering av pro-
duktutveckling med tillväxt- och kommersialise-
ringspotential. Finansieringen kan sökas av små 
och medelstora företag i mycket tidiga faser. 
Även oberoende entreprenörer, innovatörer eller 
forskare kan söka såddfinansiering. Den övervä-
gande delen av den statliga såddfinansieringen 
finansieras med andra medel än medel från ut-
giftsområde 19 Regional tillväxt. 

Regional såddfinansiering beviljas vanligtvis 
som bidrag eller lån. Den regionala såddfinan-
sieringen är ett komplement till den reguljära 
kapitalförsörjningsmarknaden och övriga statliga 
insatser och kan användas som ett regionalt 
instrument vid behov. 
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Såddfinansiering har under 2009 (2008) bevil-
jats med cirka 60 (40) miljoner kronor till 275 
(210) arbetsställen som tillhör små och medel-
stora företag. Fördelningen av finansieringen var 
23 (20) miljoner kronor i lån och 37 (20) miljo-
ner kronor i bidrag.  

Det är främst tjänsteföretag, främst inom fö-
retagstjänster, som beviljades såddfinansiering 
under 2009. 88 procent av företagen som bevilja-
des såddfinansiering leddes av män. 

Investeringar som beräknas delfinansieras av 
beviljade stöd 2009 uppgick till cirka 154 miljo-
ner kronor.  

Uppföljning av tidigare beviljat stöd 
Tillväxtverket har jämfört företag som beviljades 
såddfinansiering 2005 med två jämförelse-
grupper: en kontrollgrupp och en grupp bestå-
ende av Sveriges övriga företag med minst en an-
ställd. Uppföljningen avser 2005–2008. 
Tillväxtverkets uppföljning visar att stödföreta-
gens omsättning har ökat mer jämfört med 
samtliga företag i Sverige, dock mindre än om-
sättningen hos företagen i kontrollgruppen. 
Förädlingsvärdesförändringen hos stödföretagen 
ligger mitt emellan de två jämförelsegrupperna. 
Vinstutvecklingen hos stödföretagen är sämre än 
företagen i de båda jämförelsegrupperna, även 
om den är positiv under den studerade treårs-
perioden.  

Lägre efterfrågan på regionala företagsstöd under 
2009 

Finanskrisen under hösten 2008 och efterföl-
jande lågkonjunktur medförde att efterfrågan på 
de regionala företagsstöden minskade under 
2009 jämfört med 2008. Även storleken på de 
investeringar som beviljades stöd minskade i 
omfattning jämfört med föregående år. Vidare 
förväntas de selektiva regionala företagsstöden 
bidra till något färre förväntade nya arbetstill-
fällen.  

Regionalt transportbidrag 

Det regionala transportbidraget kompenserar 
företag i de fyra nordligaste länen för kostnads-
nackdelar till följd av långa transportavstånd för 
varor och stimulerar till höjd förädlingsgrad i 
områdets näringsliv. Bidraget är generellt såtill-

vida att det lämnas utan hänsyn till företagens 
individuella ekonomiska förutsättningar. Det 
utbetalas halvårsvis i efterskott.  

Nya regler innebär bl.a. ökade möjligheter till 
bidrag för de minsta företagen genom slopande 
av vissa minimigränser samt en viss omfördel-
ning av bidraget till förmån för de nordligaste 
kust- och inlandskommunerna. Ett högsta bi-
dragsbelopp på 15 miljoner kronor per produk-
tionsställe och kalenderår har också införts. 

Under 2009 har transportbidraget kompense-
rat de företag som erhållit bidrag för sina trans-
portkostnader med i genomsnitt 27,1 procent 
och i en enkätundersökning hösten 2009 in-
stämmer 40 procent av de tillfrågade företagen, 
helt eller till stor del, i påståendet att transport-
bidraget stimulerat till ökad vidareförädling. 

Under 2009 utbetalades cirka 376 miljoner 
kronor i regionalt transportbidrag.  

På grund av den globala ekonomiska krisen 
har utbetalningarna av transportbidrag varit för-
hållandevis låga under 2009. Företagen i regio-
nen har lägre försäljning och produktion än tidi-
gare vilket har lett till färre transporter. Särskilt 
tydligt har detta varit inom fordonsindustrin och 
underleverantörer till fordonsindustrin vars an-
del av det totala transportbidraget sjönk från 14 
till 8 procent mellan 2008 och 2009. 

Av utbetalt transportbidrag under 2009 ut-
gjorde 88 procent uttransportbidrag och 12 pro-
cent intransportbidrag.  

Den andel av transportkostnaderna som nu-
mera lämnas i bidrag varierar från 5 till 45 pro-
cent. Procentsatsen avspeglar de schablon-
mässiga transportmerkostnaderna för ut- och 
intransporter i olika kommuner. 

Beloppsmässigt har företag i Norrbottens och 
Västerbottens län fått störst andel av bidragen, 
sammanlagt cirka 286 miljoner kronor. 

Trävarutillverkning är den bransch som har 
erhållit störst andel av transportbidraget. Me-
tallvaruindustri, transportmedelstillverkning, öv-
rig verkstads- och kemisk industri kommer där-
efter.  
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Tabell 2.19 Utbetalt regionalt transportbidrag fördelat på 
län 2007–2009 
Miljoner kronor 

Län 2007 2008 2009 

Västernorrland 30,3 57,3 38,0 

Jämtland 41,8 72,9 52,8 

Västerbotten 161,6 255,6 158,6 

Norrbotten 80,0 207,9 127,0 

Summa 313,7 593,7 376,4 
Källa: Tillväxtverket 

 
Under 2009 erhöll 663 (640) arbetsställen re-
gionalt transportbidrag.  

 
Tabell 2.20 Antal arbetsställen och anställda i företag som 
erhållit regionalt transportbidrag 2009  
 

Län Antal  
arbets- 
ställen 

Antal  
anställda 

män 

Antal 
anställda 

kvinnor 

Västernorrland 127 7 142  1 887 

Jämtland 130 4 186 1 202 

Västerbotten 244 15 450  3 828 

Norrbotten 162 8 599 1 883 

Summa 663 35 377 8 800 
Källa: Tillväxtverket 
 

Av de företag som fick bidrag under 2009 hade 
27 procent färre än 10 anställda och 70 procent 
färre än 50 anställda.  

Uppföljning av tidigare beviljat stöd 
Tillväxtverket har med liknande metod som för 
regionalt investeringsstöd följt upp transportbi-
drag. Uppföljningen av de företag som beviljades 
transportbidrag 2005 visar en bättre utveckling 

beträffande omsättning, förädlingsvärde och 
vinst för perioden 2005 till 2008 jämfört med fö-
retagen i bägge jämförelsegrupper.  

Uppföljning av jämställdhetsindikatorer  

Regeringen har bedrivit ett utvecklingsarbete 
bl.a. vad gäller könsuppdelade indikatorer för de 
regionala företagsstöden. Dessa indikatorer 
redovisas i det följande för de företag som be-
viljades bidrag under 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.21 Jämställdhetsindikatorer för regionala företagsstöd beviljade 2009 
 

 Antal anställda
kvinnor 

Antal anställda 
män  

Andel kvinnor på
ledningsnivå på

arbetsstället (%) 

Andel män på 
ledningsnivå på

arbetsstället (%) 

Andel kvinnor i 
styrelsen i  

organisationen (%) 

Andel män i 
styrelsen i 

organisationen (%) 

Regionalt 
investeringsstöd 

619 1 959 4 96 14 86 

Sysselsättnings- 
bidrag 

50 54 uppgift saknas uppgift saknas 38 62 

Regionalt bidrag till 
företagsutveckling 

2 777 9 202 28 72 13 87 

Såddfinansiering 300 798 12 88 9 91 

Transportbidrag 8 800 35 377 9 91 13 87 

Summa 12 546 47 390     
Källa: Tillväxtverket 
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Tabell 2.22 Fördelning av kvinnor och män i procent av be-
räknad sysselsättningsökning för de regionala företagsstö-
den åren 2006–2009  
 

  2006 2007 2008 2009 

Kvinnor 49 47 45 35 Regionalt inve-
steringsstöd Män 51 53 55 65 

Kvinnor 40 43 40 42 Regionalt bidrag 
till företagsut-
veckling 

Män 60 57 60 58 

Kvinnor 57 59 50 40 Sysselsättnings-
bidrag 

Män 43 41 50 60 
Källa: Tillväxtverket 

 
Sysselsättningsbidrag lämnas till stor del till per-
sonalintensiva företag inom framför allt tjänste-
näringar, till skillnad mot övriga regionala före-
tagsstöd som huvudsakligen beviljas företag 
inom industrin. Detta kan vara en möjlig för-
klaring till varför andelen arbetstillfällen som 
förväntas tillfall kvinnor under perioden 2006–
2009 är högre för sysselsättningsbidraget.  

Analys av regionalt investeringsstöd och re-
gionalt bidrag till företagsutveckling  
En betydande del av de regionala företagsstöden 
beviljas tillverkande företag och företag som leds 
av män. En förklaring till att de regionala före-
tagsstöden främst når företag som leds av män är 
att företagandet generellt sett är lägre bland 
kvinnor än bland män och att de företag som 
leds av kvinnor i genomsnitt är mindre än de fö-
retag som leds av män. Det medför att efterfrå-
gan på kapital totalt sett är lägre bland företag 
som leds av kvinnor än företag som leds av män. 

Regeringen gav dock, i oktober 2009, Myn-
digheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser (Tillväxtanalys) i uppdrag att analysera 
huruvida fördelningen av regionalt investerings-
stöd och regionalt bidrag till företagsutveckling 
följer utvecklingen i näringslivet, särskilt med 
hänsyn till könsfördelningen hos företagsledare 
och styrelser. Vid behov skulle myndigheten 
föreslå hur förordningarna som styr stöden bör 
ändras för att följa utvecklingen i näringslivet 
och nå såväl företag som leds av kvinnor som 
företag som leds av män. Regeringen ville, ge-
nom uppdraget, säkerställa att de regionala före-
tagsstöden främjar en hållbar tillväxt i företagen 
och i regionerna och når såväl företag som leds 
av kvinnor som företag som leds av män. 

Tillväxtanalys har granskat hur varje kriterium 
i regelverken för stöden påverkar antalet företag 

som kan få stöd och hur stor andel av dem som 
leds av kvinnor. Kravet på att de regionala före-
tagsstöden ska fördelas på ett konkurrens-
neutralt sätt, dvs. inte gynna ett företag framför 
ett annat, innebär att företag verksamma i bran-
scher där marknaden är lokal endast i undan-
tagsfall är berättigade till stöd. Företag som leds 
av kvinnor är i högre utsträckning än män verk-
samma inom branscher där marknaden främst 
kan antas vara lokal. Detta krav minskar därför 
andelen företag som leds av kvinnor bland före-
tagen som kan söka stöd. Att de regionala före-
tagsstöden är riktade mot företag som har, eller 
tänker starta, verksamhet i gles- och landsbygd 
eller i stödområden leder också till att andelen 
företag som leds av kvinnor och som kan söka 
stöd minskar. I viss mån speglar detta det 
rådande befolkningsmönstret, då färre kvinnor 
bor i gles- och landsbygd eller i stödområden. 

Tillväxtanalys slutsats är således att regelver-
ken kring de regionala företagsstöden inte gene-
rellt missgynnar kvinnor, utan det är villkoren på 
marknadsinriktning och att företagen ska finnas 
i geografiskt utsatta områden som minskar an-
delen företag som leds av kvinnor bland de före-
tag som kan söka stöd. Tillväxtanalys föreslår att 
konkurrensvillkoret för stöden ses över och vid 
behov ändras. Detta för att villkoren för konkur-
rens ständigt förändras och bl.a. har ny teknik 
ökat möjligheterna för t.ex. tjänsteföretag att 
verka på en marknad större än den lokala.  

Stiftelsen Norrlandsfonden 

Den statliga stiftelsen Norrlandsfonden verkar 
för tillväxt i de fem nordligaste länens näringsliv. 
Det sker främst genom finansiering via olika ty-
per av lån till små och medelstora företag. Norr-
landsfonden kan också ta initiativ till och, i be-
gränsad omfattning, finansiera insatser för att 
utveckla förutsättningarna för näringslivet i 
dessa län. Fonden har ett eget kapital på drygt 1 
miljard kronor. 

Norrlandsfondens utlåning under 2009 var 
251 miljoner kronor till 135 företag. Denna utlå-
ning beräknas, enligt Norrlandsfonden, ha ska-
pat förutsättningar för investeringar på cirka 1,3 
miljarder kronor i de fem nordligaste länen, 
främst för små och medelstora företag. Norr-
landsfonden hade 347 företag som kunder vid 
utgången av 2009. Enligt Norrlandsfondens egen 
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uppföljning av verksamheten hade dessa företag 
under åren 2006–2009 ökat sin omsättning med 
cirka 33 procent till totalt cirka 15 miljarder kro-
nor. Under samma tidsperiod ökade antalet an-
ställda i dessa företag med drygt 22 procent till 
totalt cirka 7 600 anställda. 

Kommersiell service  

Resultatindikatorer för kommersiell service är 
utvecklingen av tillgång till kommersiell service 
för kvinnor och män, antal kvinnor respektive 
män som finns anställda på ett arbetsställe som 
fått stöd enligt förordningen (2000:284) om stöd 
till kommersiell service samt kvinnor och män i 
styrelsen i organisationen. Indikatorn mäts i om-
råden där servicen är gles. 

Regionala serviceprogram 

Regionala serviceprogram ska samordna aktörer 
och insatser som genomförs för en ökad till-
gänglighet till service. Under 2009 och 2010 har 
regionala serviceprogram tagits fram av länssty-
relser, självstyrelseorgan samt berörda samver-
kansorgan. Programmen ska genomföras under 
perioden 2010–2013. Syftet är att öka tillgänglig-
heten till service för medborgare och företag 
eftersom en god servicenivå är en av många 
förutsättningar för hållbar tillväxt i alla delar av 
landet. Tillväxtverket har i februari 2009 fått i 
uppdrag av regeringen att stödja framtagandet 
och genomförandet av de regionala servicepro-
grammen under hela perioden. Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har 
enligt regleringsbrev för 2010 i uppdrag att ut-
värdera programmen. Utvärderingen kommer 
att redovisas i delrapporter samt senast i april 
2014 i en slutrapport till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet).  

Stöd till kommersiell service 

I arbetet med att främja en god tillgång till 
kommersiell service för kvinnor och män kan 
ekonomiskt stöd beviljas enligt förordning 
(2000:284) om stöd till kommersiell service. 
Stödet kan beviljas till bl.a. näringsidkare med 
fasta försäljningsställen för dagligvaror eller 
drivmedel i gles- och landsbygder. Stödet är ett 

viktigt verktyg i länens arbete inom det kom-
mersiella serviceområdet och det har ofta kom-
binerats med andra insatser som genomförts för 
att öka den ekonomiska hållbarheten för butiker 
i s.k. serviceglesa områden. Stöd till kommersiell 
service har under 2009 beviljats med cirka 22 
miljoner kronor som investeringsbidrag samt 
cirka 8 miljoner kronor som servicebidrag. Stat-
ligt hemsändningsbidrag till kommunerna bevil-
jades med cirka 11 miljoner kronor. Under året 
har inga landsbygdslån beviljats. Totalt beviljades 
stöd till kommersiell service med cirka 40,4 
miljoner kronor.  

 
Tabell 2.23 Stöd till kommersiell service fördelat på län 
åren 2006–2009 
Miljoner kronor 

Län 2006 2007 2008 2009 

Stockholm 0,4 0,8 0,9 0,7 

Uppsala 0,1 0,1 0,1 0,4 

Södermanland 0,5 0,2 0,1 0,2 

Östergötland 1,2 2,2 2,8 1,9 

Jönköping 0,4 0,5 0,8 0,6 

Kronoberg 2,4 1,1 2,0 2,3 

Kalmar 3,0 3,5 2,8 3,3 

Skåne 0,2 0 0 0 

Halland 0,4 0,9 0,2 0,6 

Västra Göta-
land 

1,3 1,1 2,0 1,3 

Gotland 0 0 1,5 0 

Blekinge 1,1 1,5 1,0 1,5 

Örebro 2,1 0,7 0,7 0,8 

Värmland 3,0 3,0 2,4 2,5 

Västmanland 0,7 1,5 0,6 0,6 

Dalarna 1,7 1,4 1,8 4,4 

Gävleborg 1,3 2,0 2,5 2,7 

Västernorrland 2,1 3,4 2,0 5,0 

Jämtland 5,0 4,1 2,7 3,5 

Västerbotten 4,8 3,4 5,0 4,0 

Norrbotten 2,9 3,4 2,4 4,1 

Summa 34,3 34,8 34,5 40,4 
Källa: Tillväxtverket. 

 
Antalet anställda i företag som beviljats stöd till 
kommersiell service var totalt 965 stycken, 
fördelat på 372 arbetsställen. Antalet män var 
303 och antalet kvinnor 662. Bland företagen var 
andelen aktiebolag 67 procent. Andelen män och 
kvinnor i styrelser var 66 respektive 34 procent. 
Den genomsnittliga andelen män och kvinnor i 
företagsledning var 64 respektive 36 procent.  
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Mellan 2005 och 2009 förlorade 84 tätorter 
(enligt Statistiska centralbyråns tätortsindelning) 
sin sista butik. Under samma period tillkom 
dagligvarubutiker i 31 tätorter som saknade bu-
tik 2005. 

Den pågående strukturomvandlingen på 
drivmedelsmarknaden innebär att antalet tank-
ställen minskar i hela landet. 2000 fanns ungefär 
4 000 tankställen och 2009 var motsvarande 
siffra 3 600. Enligt Myndigheten för tillväxtpoli-
tiska utvärderingar och analyser ligger 1 224 av 
dessa försäljningsställen utanför tätorter större 
än 3 000 invånare, dvs. i glesbygder eller tätorts-
nära landsbygder. Beviljat investeringsstöd till 
drivmedelsinvesteringar har ökat från 1 miljoner 
kronor till 5 miljoner kronor mellan åren 2007 
och 2009. Stöd till övriga branscher och då i 
huvudsak till dagligvaruhandeln har ökat med 2 
miljoner kronor under samma period. Driv-
medelsinvesteringarnas andel av totalt beviljat 
investeringsstöd har ökat från cirka 5,5 procent 
till cirka 23 procent. 

Inom ramen för de regionala projektmedlen är 
det, enligt förordning (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxt-
politiken, möjligt att stödja insatser inom ramen 
för de regionala serviceprogrammen. Dessa in-
satser ska ha fokus på utvecklingsprojekt inom 
området kommersiell och offentlig service. 
Totalt har tolv beviljade stöd redovisats under 
2009. Beslutade projektmedel till dessa projekt 
uppgår till drygt 2,7 miljoner kronor och dessa 
medfinansieras med motsvarande belopp. 

 
Tabell 2.24 Regional projektverksamhet till Kommersiell 
service, fördelat på län 2008–2009 
Miljoner kronor 

Län 

2008 2009 

Dalarna 2,50 0,00 

Jönköping 0,02 0,25 

Kalmar 0,00 0,70 

Kronoberg 0,00 0,75 

Södermanland 0,09 0,00 

Västerbotten 0,06 0,05 

Västmanland 0,12 0,03 

Värmland 0,44 0,94 

Summa 3,23 2,72 
Källa: Tillväxtverket. 

Särskilda insatser inom området kommersiell 
service 

Strukturomvandlingar inom serviceområdet på-
går kontinuerligt. För att möta dessa föränd-
ringar och stärka tillgången till dagligvaror och 
drivmedel har regeringen i februari 2009 beslutat 
om att Konsumentverket ska tilldela länsstyrel-
ser, regionala självstyrelseorgan eller samver-
kansorgan 30 miljoner kronor. Syftet med re-
sursförstärkningen är att öka den regionala 
nivåns möjligheter att t.ex. stödja insatser som 
fokuserar samordning av olika typer av service, 
såväl kommersiell som offentlig. Detta ska stärka 
såväl dagligvarubutiker som drivmedelsstationer 
med strategisk betydelse i serviceglesa områden. 
Resursförstärkningen möjliggör också genomfö-
rande av olika typer av kompetens- och utveck-
lingsprogram riktade till lokala servicegivare. För 
2009 uppgår beviljade stöd till cirka 9,6 miljoner 
kronor. Cirka 7,5 miljoner kronor avser stöd till 
kommersiell service och då i huvudsak till driv-
medelsinvesteringar. Resterande cirka 2,1 miljo-
ner kronor avser stöd till projektverksamhet. 

Totalt beviljat stöd till kommersiell service 
uppgår således till cirka 53 miljoner kronor för 
200910. 

Regeringen tilldelade i oktober 2009 Tillväxt-
verket 17 miljoner kronor för att under åren 
2009–2011 hantera projektansökningar som 
syftar till att utveckla lokalt anpassade lösningar 
som tar hänsyn till varierande förutsättningar 
och behov i s.k. serviceglesa områden. Den totala 
omslutningen kommer att bli högre än 17 miljo-
ner kronor eftersom dessa medel kommer att 
medfinansieras. Projekten ska ha fokus på sam-
ordning av kommersiell och offentlig service, fö-
retagens behov av service samt anpassade lös-
ningar i serviceglesa områden. Lösningar som 
ökar tillgängligheten till drivmedel ska eftersträ-
vas. Uppdraget ska slutredovisas till Regerings-
kansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 
maj 2012. 

Länsstyrelserna i Värmlands och Dalarnas län 
fick i december 2008 regeringens uppdrag att ut-
reda och sprida kunskap om framgångsrika in-
satser inom området kommersiell service. I en 

 
 
                                                      
10 Summan består av följande: 40,4 mnkr i stöd till kommersiell service 

och 2,72 mnkr i regional projektverksamhet samt särskilda insatser för 

kommersiell service om 9,6 mnkr. 
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slutrapport som presenterades i december 2009 
konstateras att det runt om i landet finns goda 
exempel på metoder att lösa tillgängligheten till 
service. Syftet är att exempel och goda idéer ska 
spridas till aktörer i hela landet.  

2.5.2 Analys och slutsatser 

Förutsättningarna för regional utvecklingskraft 
varierar över landet 

Förutsättningarna för att åstadkomma utveck-
lingskraft varierar över landet. Den generella bil-
den är att befolkningsmässigt större regioner, 
med väl utvecklade kommunikationer, har bättre 
förutsättningar än befolkningsmässigt mindre 
och perifert belägna regioner. Dessa större re-
gioner har en högre ekonomisk effektivitet och 
dynamik.  

Det finns ett positivt samband mellan grund-
läggande strukturella förhållanden såsom folk-
mängd, möjligheter till transporter och andra 
former av kommunikationer, närhet till utbild-
ning och forskning samt till naturmiljöer, kultur 
och kulturarv och regioners ekonomiska nivå 
och utveckling. Regioner med i huvudsak likar-
tade strukturella förutsättningar kan dock ut-
vecklas olika. Orsaken till detta är bl.a. skillnader 
i företagsklimat, dvs. faktorer som påverkar ny-
företagande, företagsutveckling och innova-
tionsförmåga, flexibilitet och lärande samt re-
gionalt ledarskap. 

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot 
alla typer av regioner, men ökningen av antalet 
arbetssökande under det senaste året har varit 
allra störst i regioner som domineras av industri-
produktion. I många regioner har dock ökningen 
skett utifrån en låg nivå, vilket innebär att dessa i 
dag ligger kring riksgenomsnittet. Nya data ty-
der dock på att återhämtningen efter krisen 
också går snabbast i denna typ av regioner. 

Även om mindre regioner med sämre förut-
sättningar många gånger släpar efter avseende 
ekonomisk nivå, så fanns det åtminstone före 
krisen flera positiva utvecklingstendenser. Ex-
empelvis ökade andelen av de snabbväxande fö-
retagen belägna i de mindre regionerna. Andelen 
nya arbetsställen av det totala antalet arbetsstäl-
len var minst lika hög som i övriga regioner och 
förvärvsintensiteten var till och med högre än i 
storstäderna. I regioner med svag åldersstruktur 
kan dock en hög förvärvsintensitet medföra be-

gynnande arbetskraftsbrist inom vissa yrkes-
grupper. 

Mycket tyder på en fortsatt utglesning av ser-
vicenätet avseende bl.a. dagligvaror och drivme-
del i gles- och landsbygdsområden under de 
närmaste åren. Avstånden till kvarvarande 
serviceställen blir också allt längre. Anledningen 
är bl.a. den fortsatta omstruktureringen av dag-
ligvaru- och drivmedelsmarknaden och befolk-
ningsutvecklingen. 

Miljömässigt visar utvecklingen på minskande 
utsläppsnivåer i samtliga regiontyper. Räknat per 
invånare är utsläppsnivåerna lägst i 
storstadsregionerna (se avsnitt 2.5.1). 

Internationell jämförelse 
Regeringen har dragit ett antal slutsatser som 
ligger i linje med OECD:s analys avseende ba-
lans mellan tillväxt och utjämning, geografisk 
koncentration av ekonomi och befolkning samt 
demografi och befolkningens åldersstruktur. 

OECD lyfter fram att de mer glest befolkade 
länen i Sverige har en mindre fördelaktig befolk-
ningsstruktur. Regeringen har uppmärksammat 
OECD:s analys och rekommendationer i skri-
velsen till riksdagen Strategiskt tillväxtarbete för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning (skr. 2009/10:221). I denna skri-
velse bedömer regeringen bl.a. att den långsiktiga 
demografiska utvecklingen är en av de största 
utmaningarna när det gäller politikens förutsätt-
ningar att bidra till en långsiktigt hållbar utveck-
ling. 

Regeringen avser bl.a. att i linje med OECD:s 
rekommendationer fortsätta att utveckla en mer 
samordnad transportpolitik. En viktig del i 
denna samordning är bl.a. arbetet med hållbar 
regionförstoring, som genom väl utvecklade 
kommunikationer (transport- och IT-infra-
struktur) knyter samman de mer glesbefolkade 
områdena med områden med större befolk-
ningskoncentration. I propositionen Framtidens 
resor och transporter – infrastruktur för hållbar 
tillväxt (prop. 2008/09:35) betonar regeringen 
behovet av regionförstoring och att en samord-
nad stads- och trafikplanering också inkluderar 
landsbygden.  

Mot bakgrund av att förutsättningarna för re-
gionernas utvecklingskraft varierar över landet 
drar regeringen bl.a. följande slutsatser. Både 
landsbygder och storstadsområden är betydel-
sefulla för hela landets hållbara tillväxt. Medan 
landsbygderna särskilt bidrar till en hållbar till-
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växt genom bl.a. produktion av biomassa och 
förnybar energi och företagande, bidrar stor-
stadsområdena, genom dess högre ekonomiska 
effektivitet och dynamik, särskilt till en hållbar 
tillväxt. Därför bör åtgärder bidra till att sam-
manlänka och utveckla relationerna mellan tät-
orter och landsbygd.  

Strategier och program förbättrar förutsätt-
ningarna för ökad helhetssyn och samverkan 
mellan aktörer 

Regeringen har dragit ett antal strategiska slut-
satser i skrivelsen Strategiskt tillväxtarbete för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning (skr. 2009/10:221) avseende in-
riktningen av den regionala tillväxtpolitiken.  

Arbetet med nationell och regional samord-
ning i lågkonjunktur ska i större utsträckning tas 
tillvara i det regionala tillväxtarbetet. Arbetet har 
bidragit till utveckling av nya idéer och nya lös-
ningar på gamla problem. Arbetet har också in-
neburit en tydligare rollfördelning mellan lands-
hövdingar och politiker från landsting och 
kommuner, liksom en förbättrad samordning 
mellan dels länsstyrelser och samverkans- eller 
självstyrelseorgan, dels mellan dessa organ och 
andra offentliga och privata aktörer i respektive 
län. Insatserna som genomförts bygger i stor ut-
sträckning på de regionala strategier och pro-
gram som sedan tidigare tagits fram i breda part-
nerskap och därmed är förankrade i länen. Detta 
är något som i många län har underlättat arbetet.  

Erfarenheterna från den politiska dialogen i 
Nationellt forum ska dessutom tas tillvara. 

Statliga myndigheters medverkan i det regio-
nala tillväxtarbetet ska vidare utvecklas grundat 
på prioriteringarna i den nationella strategin. 
Medverkan ska ske i samverkan med den länssty-
relse eller det organ som har ansvaret för det re-
gionala tillväxtarbetet. Regeringen anser att ett 
väl fungerande sektorsövergripande samarbete 
mellan aktörer på olika nivåer leder till att mer-
värdet av regionala, nationella och europeiska in-
satser ökar, samtidigt som myndigheterna bättre 
uppfyller målen för sina verksamheter. Det be-
hövs därför kunskap om hur den tvärsektoriella 
styrningen och samverkan mellan olika nivåer 
ska utvecklas som ett led i att effektivisera myn-
dighetsstyrningen och styrningen av den statliga 
verksamheten.  

Regeringen förtydligar flera myndigheters 
roller i det regionala tillväxtarbetet genom en ut-
vecklad styrning med fokus på bl.a. samverkan 
kring kompetensförsörjning, kulturella och krea-
tiva näringar, Östersjöarbetet samt strategier för 
hållbar regional tillväxt i myndigheter. 

Regionala kompetensplattformar ska etableras 
under 2010 vilket enligt regeringen väntas för-
bättra samordningen av kompetensförsörjning 
och utbildningsplanering lokalt och regionalt. 
Vidare ska enligt regeringsbeslut ett antal myn-
digheter samverka för att öka samordningen på 
nationell nivå inom kompetensförsörjningsom-
rådet. Detta väntas bl.a. bidra till bättre plane-
ringsförutsättningar och resursutnyttjande avse-
ende kompetensförsörjningsinsatser och 
därigenom stärka förutsättningar för privat och 
offentlig verksamhet. 

Regeringen bedömer att en fortsatt samverkan 
mellan kultur-, närings- och den regionala till-
växtpolitiken är nödvändig för att bidra till en 
framgångsrik implementering av handlingspla-
nen för kulturella och kreativa näringar. 

EU:s Strategi för Östersjöregionen med sitt 
tvärsektoriella angreppssätt omfattar samarbete 
inom en rad prioriterade områden i Sveriges när-
område. Regeringen anser att man på såväl inter-
nationell, nationell, regional som lokal nivå ska 
se potentialen och de möjliga synergieffekter 
inom flera sektorsområden som samarbetet över 
nationsgränser ger.  

Landsbygdsfrågorna integrerade i allt fler po-
litiska områden 
För att tillvarata och stärka landsbygdernas ut-
vecklingskraft krävs insatser av många aktörer på 
olika samhällsnivåer. Genomförandet av insatser 
sker i stor utsträckning på lokal och regional 
nivå. I regeringens strategiska arbete för att 
stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder 
fokuseras på den nationella nivåns roll, verksam-
het och bidrag till detta arbete. I detta ligger även 
ett stöd till övriga aktörer på olika nivåer.  

Att fortsätta att förbättra samordningen av 
nationella insatser och frågor som har betydelse 
för hållbar tillväxt och utveckling i Sveriges 
landsbygder är prioriterat. Detta krävs för att 
stärka dessa frågor på ett långsiktigt och hållbart 
sätt. Regeringens inriktning är att, i de frågor där 
det är relevant, fortsatt verka för att införliva 
landsbygdsperspektivet som en naturlig del i alla 
politiska områden och att skapa mervärden ge-
nom samverkan mellan olika områden. Rege-
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ringen har därför vidtagit organisatoriska åtgär-
der och genomfört andra aktiviteter för att 
säkerställa ett fortsatt starkt engagemang för 
landsbygdsfrågorna, inte minst inom Regerings-
kansliet. Genom en förbättrad samordning av 
arbetet med landsbygdsfrågor inom Regerings-
kansliet har landsbygdsperspektivet stärkts och 
tydliggjorts inom ett stort antal politiska områ-
den. 

Samverkan kring regionala tillväxtmedel har lett 
till ökad samordning av strategiska insatser 

Medlen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt 
fungerar ofta som katalysatorer som leder till att 
kompletterande åtgärder kan komma till stånd. 
Åtgärder som finansieras inom utgiftsområdet 
stödjer således ofta samordnade processer och 
medför att investeringar även genomförs inom 
andra samhällssektorer särskilt om dessa bidrar 
till att uppnå regeringens övergripande mål. 
Medlen inom utgiftsområdet kan endast delvis 
påverka utvecklingen i regionerna, om dessa inte 
används i samverkan med övriga offentliga och 
privata resurser.  

Det strategiska arbetet med de regionala ut-
vecklingsprogrammen och genomförandet av de 
regionala tillväxtprogrammen eller motsvarande 
har enligt regeringen påverkat samordningen av 
det hållbara regionala tillväxtarbetet positivt. 
Regeringen vill betona vikten av ett stärkt re-
gionalt ledarskap och väl fungerande partnerskap 
regionalt och nationellt när kortsiktiga och lång-
siktiga insatser behövs. Därmed har bl.a. beslut 
kunnat fattas snabbt för att hantera den ekono-
miska krisen. Emellertid finns det behov av 
strategier för att bibehålla ett långsiktigt per-
spektiv även vid hantering av en akut kris.  

Strukturfondsprogrammen tillför den regio-
nala tillväxtpolitiken strategiska utvecklings-
medel  
Regeringen ser positivt på att projekt inom den 
regionala projektverksamheten samt EU:s regio-
nala strukturfondsprogram perioden 2007–2013 
inneburit en ökad fokusering på större strate-
giska insatser som bl.a. stödjer innovativa miljöer 
och entreprenörskap i hela landet. Regeringen 
anser också att det faktum att strukturfondspro-
grammen används för att främja framväxten av 
ett innovativt och mer kunskapsbaserat närings-

liv bidrar till att skapa konkurrenskraftiga regio-
ner.  

Samverkansprocessen mellan strukturfonds-
programmen och övrigt regionalt tillväxtarbete 
sker bl.a. i urvalet av projekt då bl.a. RUP funge-
rar styrande för de regionala strukturfondspart-
nerskapens prioriteringar för de regionala 
strukturfondsprogrammen. Eftersom finansie-
ring från strukturfondsprogrammen förutsätter 
nationell offentlig medfinansiering sker en sam-
ordning med övrigt regionalt tillväxtarbete. 
Detta bidrar till såväl stärkt finansiering som 
sektorsamordning.  

Via strukturfondsprogrammen tillförs den re-
gionala tillväxtpolitiken betydande utvecklings-
medel som underlättar långsiktiga och strate-
giska insatser med både nationella och regionala 
prioriteringar.  

Få projekt inom EU:s strukturfondsprogram 
för programperioden 2007–2013 har ännu hunnit 
avslutas och slutredovisas, varför det är för tidigt 
att redovisa några mer konkreta resultat, men 
vissa tendenser kan urskiljas. Detta framgår av 
det utvärderingsarbete som kontinuerligt sker av 
programmen. Bland annat har utvärderarna kon-
staterat att genomförandet av programmen sker i 
hög takt vilket ligger i linje med regeringens 
prioritering. Den ekonomiska krisen förefaller 
inte ha påverkat genomförandet i den utsträck-
ning som först befarades. Det finns dock vissa 
tendenser där en delförklaring kan vara den eko-
nomiska krisen. Exempelvis finns tecken på att 
framstegen i projekten går långsammare än pla-
nerat samt att efterfrågan på medel inom vissa 
insatsområden är liten. Det konstateras dock att 
många strategiska projekt genomförs, inte minst 
för att främja utvecklingen av innovationer.  

Utvärderingarna lyfter fram att de hittillsva-
rande resultaten främst består av resultat i form 
av nya företag som startats men också ökad 
konkurrenskraft i befintligt näringsliv genom att 
företagens produkter, marknader samt organisa-
tion och personalens kompetens utvecklas. Ut-
värderarna konstaterar att de som startar företag 
är bättre förberedda än vad skulle ha varit fallet 
utan strukturfondsinsatserna. Sammantaget gör 
detta att det enligt regeringen finns goda möjlig-
heter för programmen att bidra till att förbättra 
de hållbara tillväxtförutsättningarna i program-
områdena.  

Genomförandet av EU:s territoriella samar-
betsprogram fram till nu visar på ett stort 
svenskt deltagande i de olika programmen. Det 
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är regeringens bedömning att det gränsöverskri-
dande samarbetet spelar en viktig strategisk roll i 
det regionala tillväxtarbetet.  

Strukturfondsprogrammen och de regionala 
projektmedlen förstärker enligt regeringen på ett 
betydande sätt finansieringen av nationella insat-
ser inom ett flertal olika politiska områden. Sär-
skilt insatser inom forskning, utveckling och in-
novation samt entreprenörskap har påtagligt 
förstärkts inom ramen för genomförandet av 
strukturfondsprogrammen och den regionala 
projektverksamheten. Insatserna utgörs bl.a. av 
medfinansiering av Verket för innovations-
systems program samt medfinansiering av insat-
ser vid universitet och högskolor. 

Insatserna inom de regionala strukturfonds-
programmen ska primärt användas till att främja 
strukturförändringar och regional konkurrens-
kraft och inte till kortsiktiga konjunkturkorri-
gerande insatser. 

Regeringens sammanfattande bedömning är 
att insatserna inom programmen, som bedrivs i 
samverkan mellan dels regionala aktörer, dels re-
gionala och nationella aktörer, kommer att bidra 
till en hållbar regional tillväxt.  

Förbättrade möjligheter till finansiering  
Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning 
är avgörande för start och tillväxt i företag. Om 
marknaden inte fungerar tillfredsställande riske-
rar goda affärsidéer och innovationer att bli utan 
finansiering och därmed inte realiseras. Rege-
ringen betraktar därför insatser för att främja fö-
retagens kapitalförsörjning som en självklar del i 
arbetet med att förbättra företagsklimatet och 
att stärka utvecklingskraften i alla delar av landet. 
Statens kapitalförsörjning ska dock komplettera 
den reguljära kapitalförsörjningen på ett sådant 
sätt att den inte konkurrerar med den privata 
marknaden. En viktig aktör i detta sammanhang 
är ALMI-koncernen, vilken har en bred regional 
närvaro. Resultaten av denna verksamhet redovi-
sas i avsnitt 3.4.3 under utgiftsområde 24 
Näringsliv. 

Det regionala transportbidraget har enligt re-
geringen kompenserat berörda företag för kost-
nadsnackdelar till följd av långa transportavstånd 
för varor och delvis stimulerat till höjd föräd-
lingsgrad i områdets näringsliv. Vidare har de re-
gionala företagsstöden bidragit till en hållbar till-
växt i stödföretagen. Stöden har bidragit till 
ekonomisk utveckling i berörda regioner, inte 
minst i landsbygdsområden. 

De strukturella förutsättningarna och beho-
ven för utveckling av företagande, entreprenör-
skap och innovationer varierar över landet och 
över tiden. Regeringen bedömer att insatser för 
att företag i alla delar av landet ska få förbättrade 
möjligheter till finansiering är viktiga. 

Ökade insatser inom området kommersiell 
service 
Det totala stödet till kommersiell service har 
ökat markant under 2009. Stöd till drivmedel 
kommer sannolikt att fortsätta öka eftersom 
strukturrationaliseringen av branschen alltjämt 
fortgår. 

Efterfrågan på servicebidraget har ökat vilket 
är en indikation på att allt fler dagligvarubutiker 
har en problematisk ekonomisk situation. Denna 
tendens kommer troligtvis kvarstå även för 2011.  

För att skapa en miljö där det är attraktivt att 
såväl bo som att starta och driva företag är insat-
ser som bidrar till en god tillgänglighet till ser-
vice betydelsefulla. En strukturrationalisering av 
såväl dagligvaru- som drivmedelsbranschen har 
pågått under en följd av år. Regeringens insatser 
för att stärka tillgången till dagligvaror och driv-
medel fortsätter därför, bl.a. genom uppdrag till 
länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och 
samverkansorgan att ta fram och genomföra re-
gionala serviceprogram och uppdrag till Tillväxt-
verket att stimulera framtagandet av lokala lös-
ningar och initiativ på serviceområdet.  

De regionala serviceprogrammen kan innebära 
förändrade prioriteringar av stödet samt även 
ökad efterfrågan av stöd då nya initiativ och be-
hov framkommer. Bedömningen är att arbetet i 
programform har förbättrat förutsättningarna 
för en ökad helhetssyn och samverkan mellan 
olika aktörer och insatser. Detta har gjort det 
möjligt att utveckla och genomföra insatser som 
riktar sig till ett brett utbud av kommersiell ser-
vice, ofta i kombination med olika typer av 
offentlig service. Det sektorsövergripande syn-
sättet har stärkts genom ökad delaktighet och 
lokal förankring i de regionala partnerskapen.  

Regeringen bedömer att insatser som vidtagits 
för att uppnå en god tillgång till service för med-
borgare och företag har varit framgångsrika. De 
samlade insatserna har bidragit till att de negativa 
konsekvenserna har kunnat begränsas. 
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2.6 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionens granskningsrapport Sänkta 
socialavgifter för vem och till vilket pris 

Riksrevisionen lämnade under 2008 gransk-
ningsrapporten Sänkta socialavgifter – för vem 
och till vilket pris (RiR 2008:16). Revisionen har 
i rapporten bl.a. granskat om den regionala ned-
sättningen av egenavgifter och arbetsgivaravgif-
ter för företag i stödområde A är ett effektivt 
medel för att öka sysselsättningen. 

Med anledning av rapporten har Myndigheten 
för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
(Tillväxtanalys) i regleringsbrev för 2010 fått i 
uppdrag av regeringen att följa upp stödformen 
regional nedsättning av socialavgifter. Uppfölj-
ningen ska komplettera Riksrevisionens rapport. 
Undersökningen som Institutet för arbetsmark-
nadspolitiska utvärderingar (IFAU) gjorde, på 
uppdrag av Riksrevisionen, har huvudfokus på 
frågan om nedsättningen gett några sysselsätt-
ningseffekter. Då syftet för stödformen är att 
stimulera företagandet och bidra till en god ser-
vice anser regeringen att utvärderingen bör 
kompletteras med andra faktorer än enbart 
sysselsättningseffekter och dessutom explicit 
kontrollera för regionala skillnader. Det finns 
vidare anledning att göra jämförelser med studier 
i andra länder av denna typ av stöd. Tillväxtana-
lys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) senast den 31 december 
2010. 

Riksrevisionens granskningsrapport Omlokali-
sering av myndigheter 

Riksrevisionen har under 2009 lämnat gransk-
ningsrapporten Omlokalisering av myndigheter 
(RiR 2009:30). Riksrevisionen har i rapporten 
granskat effekterna av två av de omlokaliseringar 
av myndigheter som genomfördes för att kom-
pensera regioner som förlorade arbetstillfällen 
till följd av beslutet 2004 om Vårt framtida för-
svar (prop. 2004/05:05, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 
2004/05:143). Granskningen omfattade omloka-
liseringarna av Konsumentverket till Karlstad 
och Statens folkhälsoinstitut till Östersund. 

Båda regionerna har enligt Riksrevisionen 
kompenserats för de förlorade arbetstillfällena 
genom omlokaliseringen. Visserligen tillfördes 
inte lika många arbetstillfällen som försvann i 

och med förbandsnedläggningarna i de båda re-
gionerna, men de som tillfördes räckte ändå till 
att kompensera regionerna tack vare den positiva 
påverkan på den kommunala ekonomin och den 
privata konsumtionen. Myndigheterna har efter 
flera år nu återtagit sin verksamhetsvolym, men 
kostnaderna har varit höga, särskilt om man be-
aktar produktionsbortfallet under etableringen 
på de nya orterna. Enligt myndigheternas egna 
bedömningar har verksamheten haft tillräcklig 
kvalitet. Avnämarna är relativt nöjda med myn-
digheternas verksamhet enligt de mätningar 
Riksrevisionen tagit del av och själva utfört. 

Omlokaliseringen låg enligt Riksrevisionen 
rätt i tiden. Den starka konjunktur som rådde 
under hela omlokaliseringsförloppet medverkade 
med stor sannolikhet till utfallet. Samtidigt bi-
drog de många före detta försvarsanställda som 
valde att bo kvar i regionen till att behovet av 
kompensation till regionen minskade. Detta var 
inte något som förutsågs av regeringen eller 
Lokaliseringsutredningen.  

Riksrevisionen tar i rapporten upp vad myn-
digheten anser man bör lära sig av den senaste 
omlokaliseringen vilket bl.a. är: 

- Omlokalisering tar tid.  

- Om statsmakterna önskar en snabbare åter-
hämtning än de ca fyra–fem år som de kun-
nat observera, kan det finnas anledning att 
undersöka vilket ytterligare stöd som kan 
ges till myndigheterna. 

- Betydelsen av att göra realistiska lönsam-
hetskalkyler. 

- Genom omlokaliseringen av myndighe-
terna kunde åtminstone vissa förändringar 
av verksamheterna genomföras på ett enk-
lare sätt.  

- Betydelsen av att identifiering och under-
håll av kompetens och kunskapskapital. 

- Det kan vara till hjälp att ha en 
lokaliseringsstrategi som kan användas för 
att pröva alternativa beslut mot. 

- För att kunna ta fram bra beslutsstöd vid 
liknande situationer behövs underlag som 
bygger på de erfarenheter och den kunskap 
som finns från tidigare omlokaliseringar. 

Regeringens styrning av statliga myndigheter 
syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för statsförvaltningen att förverkliga regeringens 
politik, utföra sina uppgifter i övrigt och upp-
rätthålla grundläggande värden som rättssäker-
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het och effektivitet. Det är enligt regeringen 
viktigt att överväga om statliga myndigheters 
lokalisering i ökad utsträckning kan få en sprid-
ning över landet. Det handlar om att noga pröva 
om myndigheter kan lokaliseras utanför storstä-
derna, i första hand till länscentra eller andra 
större orter. En utgångspunkt vid ett sådant 
övervägande ska vara att myndigheterna ska ges 
goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet. 
Riksrevisionen granskningsrapport Omlokalise-
ring av myndigheter (RiR 2009:30) är att anse 
som slutbehandlad. 

2.7 Politikens inriktning 

2.7.1 Inledning 

Hela Sveriges utvecklingskraft, hållbara tillväxt-
potential och sysselsättningsmöjligheter ska tas 
till vara. Regeringen kommer att fortsatt föra en 
aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av landet 
möjligheter att utvecklas av egen kraft och bidra 
till det gemensamma bästa. 

De strukturella förutsättningarna, näringslivets 
sammansättning och specialisering, arbetsmark-
nadens branschbredd samt lokala och regionala 
utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt och varierar 
mellan landets olika delar. Detta blir särskilt tyd-
ligt i tider av ekonomisk kris, då specifika pro-
blem på varje arbetsmarknad ställs på sin spets. 
Därför måste den regionala tillväxtpolitikens in-
satser anpassas till de specifika regionala förut-
sättningarna.  

Sveriges tillväxt är summan av den tillväxt som 
skapas i landets alla delar. Ju fler regioner som 
har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre 
för Sverige och dess svagaste regioner. Den 
regionala tillväxtpolitiken ska därför ytterligare 
stärkas genom ökat lokalt och regionalt 
inflytande över och ansvar för statliga 
tillväxtresurser.  

Den hållbara nationella tillväxten är beroende 
av hur väl de specifika förutsättningarna som 
finns lokalt och regionalt tas tillvara. Individer 
och företag behöver goda förutsättningar för att 
framgångsrikt kunna ta tillvara den utveck-
lingskraft och dynamik som finns där de lever 
och verkar.  

Åtgärder inom flertalet utgiftsområden och 
politiska områden behöver anpassas till lokala 
och regionala förutsättningar. Målet för politi-

ken nås bäst genom en väl fungerande dialog och 
samordning dels mellan politiska områden på 
nationell nivå, dels mellan insatser på lokal, re-
gional och nationell nivå. Detta gäller särskilt in-
satser som stärker den lokala och regionala kon-
kurrenskraften genom investeringar, 
företagande, entreprenörskap, innovation och 
förnyelse, kompetensförsörjning och ökat 
arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt god 
servicenivå såväl lokalt som regionalt.  

Det regionala tillväxtarbetet bedrivs bl.a. i 
form av regionala strategier och program som 
genomförs i samspel med nationell och europe-
isk nivå. Europeiska unionens sammanhållnings-
politik är och ska vara en betydande och integre-
rad del i den regionala tillväxtpolitiken. Struktur-
fondsprogrammen är instrumenten för genom-
förandet av sammanhållningspolitiken i Sverige 
och utgör en betydelsefull del av det regionala 
tillväxtarbetet.  

Den regionala tillväxtpolitiken ska bedrivas i 
alla delar av landet, i såväl gles- och landsbygder 
som i små och medelstora städer samt i stor-
stadsområden för att bidra till den samlade håll-
bara nationella tillväxten. Tätorter och gles- och 
landsbygder ska ses som sammanlänkade regio-
ner.  

Politiken har delvis olika instrument i olika 
delar av landet. Ur såväl ett europeiskt som ett 
nationellt perspektiv finns det fortsatt behov av 
särskilda åtgärder för att stärka förutsättningarna 
för hållbar tillväxt i geografiskt avgränsade om-
råden. 

Politiken ska bidra till en långsiktigt hållbar 
utveckling som kan möta stora utmaningar så-
som ökande global konkurrens, klimatföränd-
ringar, energiförsörjning, demografisk utveck-
ling och utanförskapet i samhället. Den ska 
vidare bidra till att nuvarande och kommande 
generationer av kvinnor och män kan erbjudas 
sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga 
förhållanden. Oavsett funktionsnedsättning, 
sexuell läggning, etnisk, religiös, kulturell bak-
grund och tillhörighet ska kvinnor och män ges 
goda möjligheter att utvecklas i alla delar av 
landet. En ojämn fördelning av makt och resur-
ser ska särskilt motverkas.  

Sammantaget ska den regionala tillväxtpoliti-
ken inriktas mot följande: 
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- Prioritering av innovation och förnyelse, 
entreprenörskap, kompetensförsörjning 
och ett ökat arbetskraftsutbud, tillgänglig-
het och strategiskt gränsöverskridande 
samarbete i det regionala tillväxtarbetet. 

- Strategiska statliga insatser och åtgärder för 
hållbar tillväxt i samspel med aktörer på så-
väl lokal, regional, europeisk som global 
nivå. 

- Att ta vara på de unika förutsättningar för 
individers utvecklingskraft och företags 
konkurrenskraft som finns i olika typer av 
regioner såsom gles- och landsbygder, små 
och medelstora städer samt i storstadsom-
råden. 

- Ett tvärsektoriellt arbetssätt och en mer 
samordnad stat i samverkan med aktörer på 
lokal och regional nivå.  

- Ett ytterligare stärkt lokalt och regionalt in-
flytande och ansvar över statliga medel, vil-
ket bl.a. skapar bättre förutsättningar för 
ett regionalt ledarskap. 

- En god tillgång till kommersiell och offent-
lig service för medborgare och näringsliv i 
alla delar av landet. 

- Ökat fokus på demografiska utmaningar, 
internationalisering och hållbarhet med sär-
skilt stärkt fokus på miljö, klimat och 
energi, jämställdhet, folkhälsa samt inte-
gration och mångfald i det regionala till-
växtarbetet.  

- Regionala strategier och program som 
genomförs i partnerskap och i samspel med 
nationell och europeisk nivå i syfte att 
stärka det lokala och regionala tillväxtarbe-
tet.  

2.7.2 Politikens strategier 

Den regionala tillväxtpolitikens strategier består 
av olika former av planer och dokument som 
säkerställer genomförande och utveckling av 
verksamheten som helhet eller avgränsad del. 
Strategierna används för bland annat analys, 
prioritering, finansiering, genomförande och 
uppföljning av hållbart regionalt tillväxtarbete. 
Dessa omfattar ofta även vision, mål, policy och 
handlingsplan. 

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, 
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 

Den nationella strategin för regional konkur-
renskraft, entreprenörskap och sysselsättning 
2007–2013 och dess prioriteringar är vägledande 
för det regionala tillväxtarbetet, innefattande 
bl.a. regionala utvecklingsprogram och regionala 
tillväxtprogram. Den anger vidare riktlinjer för 
genomförandet av EU:s strukturfondsprogram i 
Sverige.  

I juni 2010 överlämnade regeringen till riksda-
gen skrivelsen Strategiskt tillväxtarbete för re-
gional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning (skr. 2009/10:221). I skrivelsen 
fastställs att den nationella strategins inriktning 
och dess prioriteringar, innovation och förny-
else, kompetensförsörjning och ökat arbets-
kraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt 
gränsöverskridande samarbete är fortsatt aktuella 
och vägledande för det regionala tillväxtarbetet. 
Inom prioriteringarna utvecklas vissa delar. 

Europeiska sammanhållningspolitiken  
Sammanhållningspolitikens mål är att bidra till 
ekonomisk och social sammanhållning inom 
EU. Sammanhållningspolitiken syftar även till 
att undanröja hinder för en väl fungerande inre 
marknad, och till utveckling och förbättrad kon-
kurrenskraft i alla regioner i unionen. Rege-
ringen anser att strukturfondsprogrammen bi-
drar till att stärka den regionala 
konkurrenskraften och sysselsättningen. Ett 
viktigt inslag är att programmen genomförs i 
partnerskap mellan lokala och regionala myndig-
heter, organ, privata aktörer och det civila sam-
hället. Detta breda deltagande, tillsammans med 
ett sektorsövergripande arbetssätt, gör att 
strukturfondsprogrammen ger en hävstångs-
effekt och bidrar till en fokusering i det regionala 
tillväxtarbetet. 

Sammanhållningspolitiken ska dessutom bidra 
till att uppfylla målen i Lissabonstrategin. I och 
med antagandet av Lissabonfördraget komplet-
terar numera territoriell sammanhållning den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen i 
målen för EU:s sammanhållningspolitik. Det 
innebär att lokala och regionala förutsättningar 
ska utgöra utgångspunkt för sammanhållnings-
politiken och för nationell politik med betydelse 
för hållbar regional tillväxt. Det bör även leda till 
ett ökat gränsöverskridande perspektiv på såväl 
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geografiska och administrativa gränser som 
sektorsgränser.  

Europeiska kommissionen presenterade i 
mars 2010 ett förslag till strategi – Europa 2020 – 
som ska ersätta den s.k. Lissabonstrategin. Det 
är viktigt att samtliga EU:s politikområden och 
instrument, inklusive inriktningen av nuvarande 
och framtida sammanhållningspolitik, verkar för 
att nå målen för Europa 2020. Det är även viktigt 
att säkerställa regional och lokal förankring av 
mål och genomförande av strategin. 

Stärkt utvecklingskraft i Sveriges landsbygder  

Landsbygder med stark utvecklingskraft är en 
resurs för hela Sveriges utveckling och hållbara 
tillväxt, inte minst i utmaningen att skapa ett 
hållbart samhälle. Den regionala tillväxtpolitiken 
och politiken för landsbygdens utveckling är 
hörnstenar och ger de grundläggande målen, 
prioriteringarna och en rad verktyg för det stra-
tegiska arbetet med landsbygdsfrågor. Men det 
krävs större insatser från politiken inom flera 
områden för att omvandla landsbygdernas resur-
ser till hållbar tillväxt och sysselsättning. Rege-
ringens inriktning är därför att, i de frågor där 
det är relevant, införliva landsbygdsperspektivet 
som en naturlig del i alla politiska områden och 
att skapa mervärden genom samverkan mellan 
olika områden. Regeringen anser även att sam-
ordningen mellan insatser för landsbygdsutveck-
ling och insatser för hållbar regional tillväxt be-
höver förstärkas på lokal och regional nivå. 
Politiken måste kunna hantera och främja ett 
ökat samspel mellan landsbygder, tätorter och 
städer, samt mellan offentlig sektor, näringsliv 
och det civila samhället. Mångfald ger möjlighe-
ter. Ett ökat företagande, inte minst bland kvin-
nor och utrikes födda, bidrar till utvecklingspo-
tential i alla delar av landet. Att ungdomars 
engagemang, intressen och kunskaper tas till 
vara är centralt för att utvecklingen i olika lands-
bygder ska vara långsiktigt hållbar. 

Regeringen bedriver ett löpande strategiskt 
arbete med landsbygdsfrågor. Regeringens skri-
velse En strategi för att stärka utvecklingskraften 
i Sveriges landsbygder har redovisats till riksda-
gen (skr. 2008/09:167). Dessutom har de sam-
lade insatserna under hela mandatperioden pre-
senterats i skriften Utvecklingskraft – 156 
åtgärder som stärker utvecklingskraften i 
Sveriges landsbygder. 

Som exempel på viktiga insatser och åtgärder 
som föreslås eller redovisas i denna proposition 
samt i hösttilläggsbudget för 2010 och som även 
kommer att stärka landsbygdernas utvecklings-
kraft kan följande nämnas. 

Regeringen föreslår fortsatta insatser under 
2011–2014 inom ramen för visionen om Sverige 
– det nya matlandet. Vidare föreslås insatser 
inom det s.k. konkurrenskraftspaketet för gröna 
näringar, vilket bygger på två delar: Ökad kon-
kurrenskraft genom regelförenkling och kost-
nadsminskning samt fortsatt klimat- och energi-
effektivisering inom näringarna. 

Näringspolitiken är betydelsefull för lands-
bygdernas utvecklingskraft och här tar rege-
ringen ytterligare steg för att reformera trygg-
hetssystemen för företagare och utveckla en 
miljödriven näringspolitik för nya jobb och håll-
bar tillväxt. Statliga kapitalförsörjningsinsatser 
ska utvecklas och ett ökat genomslag för för-
enklingsarbetet på lokal och regional nivå ska 
främjas. Därutöver har ett välfärdsutvecklingsråd 
inrättats för att förbättra förutsättningarna för 
ökat entreprenörskap och innovativt företagande 
inom hälso- och sjukvård. 

Regeringens inriktning är att under 2011 upp-
gradera nivån för ett funktionellt tillträde till 
Internet, inom den samhällsomfattande tjänsten, 
från dagens 20 Kbit/s till 1 Mbit/s. På så vis kan 
företag och hushåll i alla delar av landet garante-
ras en mer ändamålsenlig tillgång till Internet.  

Ovanstående åtgärder kan ses som delar av re-
geringens satsning på att skapa attraktiva livs-
miljöer även i gles- och landsbygder. Vidare fö-
reslår regeringen att Stiftelsen Svenska 
Filminstitutet tillförs medel för en satsning på 
digitalisering av biografer. 

Regeringen föreslår utökade och intensifie-
rade insatser inom det kommersiella serviceom-
rådet. Regeringen har dessutom för avsikt att 
vidta åtgärder eller lämna förslag som innebär att 
dispenserna från pumplagens sista steg ska per-
manentas. Avslutningsvis föreslår regeringen en 
satsning på att främja innovationer och företa-
gande riktad mot investeringar i norra Sveriges 
inland, kallad Inlandsinnovation. 

Små och medelstora städer samt storstads-
områdenas betydelse för hållbar regional tillväxt 

Städerna har varierande förutsättningar och ut-
maningar beroende på bl.a. storlek, geografiskt 
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läge och näringslivsstruktur. Regeringen anser 
att det är centralt att skapa goda och hållbara till-
växtförutsättningar för storstäderna och stor-
stadsområdena. Storstadsfrågorna bör tydligare 
placeras i ett regionalt sammanhang och bli in-
tegrerade delar av det regionala tillväxtarbetet. 
Att nyttja den potential och de synergier som 
kan uppstå genom en god samverkan mellan 
storstadsregionerna, deras omland och övriga 
Sverige är betydelsefullt. Det är också viktigt att 
uppmärksamma hur små och medelstora städer 
på bästa sätt kan bidra till landets hållbara tillväxt 
och hur detta kan utvecklas inom den regionala 
tillväxtpolitiken. Regeringen avser att utveckla 
stadsdimensionen inom den regionala tillväxtpo-
litiken. 

EU:s strategi för Östersjöregionen 

Ett nytt strategiskt ramverk för samarbete över 
nationsgränser är EU:s strategi för Östersjö-
regionen som antogs under Sveriges EU ordfö-
randeskap 2009. Strategin har en geografisk ut-
gångspunkt med målsättningen att identifiera de 
specifika utmaningar som denna del av EU står 
inför och där EU:s politik och program kan an-
passas för att möta utmaningarna på ett mer fo-
kuserat sätt. Fyra övergripande utmaningar är 
vägledande för strategin:  

- Att skapa en hållbar miljö. 

- Att öka välståndet. 

- Att öka tillgängligheten och attraktions-
kraften. 

- Att öka säkerheten och tryggheten i områ-
det.  

Strategin bygger på grundtanken att inga nya 
institutioner bildas och att inga nya medel från 
EU-budgeten avsätts. I stället ska konkreta re-
sultat uppnås genom fokuserat och fördjupat 
samarbete inom ramen för befintliga institutio-
ner och resurser, bl.a. inom strukturfondspro-
grammen. Strategin bidrar till att förena den 
överstatliga EU-nivån med nationell och regio-
nal nivå i en sammanhållen process för att defini-
era gemensamma utmaningar i regionen och ut-
gör ett ramverk för insatser.  

Under 2010 har genomförandet av de prio-
riterade insatsområdena i strategins med-
följande handlingsplan påbörjats.  

Regionala strategier 

Det organ som har det formella ansvaret för det 
regionala tillväxtarbetet i länet ska utarbeta och 
samordna genomförandet av en samlad strategi 
för länets hållbara tillväxt och utveckling.  

Regeringen anser att strategier i större om-
fattning än i dag ska bidra till att öka harmonise-
ringen av och samordningen mellan planer och 
strategier på olika administrativa nivåer och 
sektorsområden. Detta ska leda till förbättrade 
planeringsförutsättningar och tydliggöranden av 
hur olika planer, strategier, program och insatser 
förhåller sig till varandra och bättre kan samord-
nas. Mot bakgrund av OECD:s rekommenda-
tioner avser regeringen att i samverkan med 
aktörer med regionalt tillväxtansvar inleda ett 
utvecklingsarbete i syfte att utveckla arbetet med 
strategier för länets utveckling som ett verktyg 
för regionala aktörer och samordning av natio-
nella och regionala resurser. 

2.7.3 Ansvar och arbetssätt inom 
politiken 

Regionernas ansvar och inflytande över statliga 
tillväxtresurser ska stärkas som ett led i att effek-
tivisera genomförandet av det regionala tillväxt-
politiken. En balanserad sektorisering, effektiv 
förvaltningsstruktur och dialoger för förbättrad 
samverkan är ett led i ett effektivare genomfö-
rande av politiken. 

Regionalt inflytande över statliga tillväxtresurser 

Regionala företrädare ska ha inflytande över de 
statliga tillväxtresurserna. Medborgare och före-
tag kan därmed få bättre förutsättningar att på-
verka utvecklingen i sin egen region.  

Regeringen ser positivt på ett ökat regionalt 
ansvarstagande och har därför gett samverkans- 
och självstyrelseorganen såväl större resurser 
som ett ökat ansvar för de statliga regionala till-
växtmedlen. 

Riksdagen beslutade i enlighet med rege-
ringens förslag i propositionen Regionalt ut-
vecklingsansvar i vissa län (prop. 2009/10:156, 
bet. 2009/10:KU37, rskr. 2009/10:324). Riksda-
gens beslut innebar bl.a. att ansvarsfördelningen 
mellan landstingen i Hallands, Skåne och Västra 
Götalands län samt Gotlands kommun och sta-
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ten avseende regionalt tillväxtarbete och trans-
portinfrastrukturplanering ska följa den som för 
närvarande gäller för försöksverksamheten i 
Skåne och Västra Götalands län. Regeringens po-
sitiva syn på regionalt ansvarstagande och infly-
tande i regionalt tillväxtarbete tydliggörs med 
detta.  

Regeringen anser att ett regionalt inflytande 
som ger större ansvar för regional tillväxt bidrar 
till att tydliggöra det regionala ledarskapet samt 
ger bättre förutsättningar för sektorssamordning 
och ett effektivare genomförande av den regio-
nala tillväxtpolitiken.  

Regeringen anser att ett tydligt, inkluderande 
och aktivt regionalt ledarskap, som kan priori-
tera och besluta om strategiska vägval, är en vik-
tig förutsättning för ett framgångsrikt regionalt 
tillväxtarbete. Ett tydligt regionalt ledarskap kan 
skapa förutsättningar för en väl fungerande sam-
verkan och samordning i länet. Ett tydligt ledar-
skap kan även bidra till att förbättra möjlighe-
terna till framgångsrikt gränsöverskridande 
samarbete såväl inom som utanför landets grän-
ser. 

Balanserad sektorisering och effektiv förvalt-
ningsstruktur 

Det är viktigt med en effektiv, tillgänglig och 
samordnad statlig förvaltning. Specialiseringen 
och sektoriseringen inom den statliga förvalt-
ningen kan i vissa fall leda till fragmentering och 
bristande helhetssyn. Det är därför viktigt att 
förutsättningarna för statlig samordning mellan 
olika sektorer och samverkan mellan berörda 
myndigheter förbättras på både nationell och 
regional nivå. 

Prioriteringarna i den nationella strategin för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007–2013 är tvärsektoriella och 
ska bidra till en ökad sektorssamordning. Re-
geringen bedömer att det finns behov av stärkt 
samordning både mellan regional och nationell 
nivå och mellan olika sektorsområden på natio-
nell och regional nivå.  

Regeringen anser att ett väl fungerande sam-
arbete över sektorsgränser gör att regionala, na-
tionella och europeiska insatser får ett mervärde. 
Samverkan mellan olika nivåer ska därför ut-
vecklas som ett led i att effektivisera myndig-
hetsstyrningen och styrningen av den statliga 
verksamheten. Det behövs bl.a. kunskap om hur 

myndigheterna genom sektorsövergripande ar-
bete bättre kan uppfylla målen för sina verksam-
heter. Ändamålsenliga arbetsformer som ger 
förutsättningar för en effektiv styrning över 
sektorsgränser behöver särskilt utvecklas.  

De statliga myndigheterna behöver stärka sin 
roll i det regionala tillväxtarbetet, och i ökad grad 
samverka för att kunna bidra till ett effektivt 
samspel med den lokala och regionala nivån. 
Som ett led i detta arbete har vissa myndigheter i 
uppdrag att ta fram en långsiktig intern strategi 
som ska vägleda myndigheten i dess arbete med 
regionala tillväxtfrågor. Detta arbete är en viktig 
grund för en långsiktig förbättring av samspelet 
mellan den nationella och regionala nivån. För 
att främja lärandet avser regeringen att följa upp 
detta uppdrag.  

Det är viktigt att överväga om statliga myn-
digheters lokalisering i ökad utsträckning kan få 
en spridning över landet. Det handlar om att 
noga pröva om myndigheter kan lokaliseras 
utanför storstäderna, i första hand till länscentra 
eller andra större orter. En utgångspunkt vid ett 
sådant övervägande ska vara att myndigheterna 
ska ges goda förutsättningar att bedriva sin verk-
samhet. 

Vissa statligt ägda bolag har till uppgift att 
tillgodose särskilt formulerade och avgränsade 
samhällsintressen vilket t.ex. kan innebära en 
serviceskyldighet som omfattar hela landet. De 
flesta statligt ägda företag verkar dock under 
marknadsmässiga villkor. 

Dialoger för förbättrad samverkan  

De senaste årens ökade fokus på dialog för håll-
bar regional tillväxt har bl.a. bidragit till att ut-
veckla den strategiska inriktningen och genom-
förandet av insatser på olika nivåer. Dialogen 
förs med aktörer som medverkar i eller berörs av 
det regionala tillväxtarbetet på lokal, regional och 
nationell nivå. Regeringen anser att en kontinu-
erlig dialog är en fortsatt viktig förutsättning för 
ett väl fungerande samspel mellan den lokala, re-
gionala och nationella nivån när det gäller frågor 
av betydelse för den hållbara regionala tillväxten.  

De regionala varselsamordnarnas arbete har 
bidragit till kraftsamling och framtidstro bland 
lokala och regionala aktörer. Arbetssättet har lett 
till ökad samverkan och ett ökat engagemang 
och har bidragit till utveckling av nya idéer och 
nya lösningar inom det regionala tillväxtarbetet. 
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Varselsamordningen har visat på betydelsen av 
långsiktiga regionala strategier som grund för 
snabba beslut om åtgärder i en krissituation samt 
behovet av att bibehålla ett kort och långsiktigt 
perspektiv i insatser och åtgärder. Landshöv-
dingarna gavs uppdraget utifrån sin uppgift att 
samordna statlig verksamhet. De landstings- och 
kommunpolitiker som tilldelats uppdraget har 
fått det i egenskap av politiska företrädare för 
länet, med ansvar för det regionala tillväxtarbetet 
och dess politiska förankring. Det är viktigt att 
betona att landshövdingen och politiska företrä-
dare för länen har olika roller i det regionala till-
växtarbetet, men ett gemensamt ansvar att 
främja länets utveckling. Uppdraget till de regio-
nala varselsamordnarna har stärkt samverkan 
mellan landshövdingar och politiska företrädare i 
länen. Därmed har även roller och ansvarsför-
delning i det regionala tillväxtarbetet tydlig-
gjorts.  

De lärdomar som kan dras av arbetet med 
samordnarna behöver fortsättningsvis tas tillvara 
i det regionala tillväxtarbetet. Det är viktigt att 
en utvecklad samverkan, effektivare arbetssätt 
och en effektivare resursanvändning, som har 
initierats genom samordnarnas arbete, vidareut-
vecklas. Betydelsen av att offentliga och privata 
aktörer kan samordna sina insatser växer då de 
flesta av samhällets utmaningar behöver lösas i 
samverkan mellan olika aktörer. Regeringen 
anser det vara angeläget att dialogen mellan läns-
nivån och den nationella nivån upprätthålls, 
stärks och vidareutvecklas.  

Erfarenheter från dialoger med länsstyrel-
serna, samverkansorgan och självstyrelseorgan, 
ordföranden i strukturfondspartnerskapen ska 
tas tillvara. I sammanhanget ska även erfarenhe-
terna från bl.a. den politiska dialogen inom Na-
tionellt forum tas tillvara. 

Även dialogen mellan regeringen och statliga 
nationella myndigheter med ansvar inom det re-
gionala tillväxtarbetet behöver utvecklas. Dialo-
gen bör utvecklas dels mellan dessa myndigheter, 
dels mellan myndigheterna och aktörer på regio-
nal nivå. Det finns dessutom behov av att på na-
tionell nivå utveckla dialogen med den lokala ni-
vån. 

2.7.4 Politikens inriktning och 
prioriteringar 

Politikens prioriteringar är tvärsektoriella och 
omfattar strategiska politiska områden, där 
europeiska, nationella, regionala och lokala 
finansiella resurser används samlat och 
samordnat. 

Innovation och förnyelse 

Innovation och förnyelse avser insatser som ska 
stärka regioners förnyelseförmåga samt stimu-
lera till ett förbättrat klimat för entreprenörskap 
och företagande.  

Innovativa miljöer  
Genom en effektiv samverkan mellan näringsliv, 
forskning och utveckling, offentlig sektor, civil-
samhället och politiska institutioner utvecklas 
innovationsförmågan i näringslivet och inom 
den offentliga sektorn. Ändamålsenliga struktu-
rer som stimulerar samarbete, samverkan och 
kunskapsöverföring mellan dessa aktörer ska 
utvecklas. Det är även viktigt att stimulera ut-
vecklingen av innovativa miljöer över bl.a. sek-
tors-, lands- och länsgränser. 

Synen på innovationer behöver utvecklas och 
breddas. En innovation kan vara en ny högtek-
nologisk produkt som utvecklats genom forsk-
ning. En innovation kan också vara en tjänst och 
resultatet av t.ex. samhällsvetenskaplig eller hu-
manistisk forskning. En mycket stor andel av in-
novationer sker löpande i små och medelstora 
företag i form av nya eller förbättrade tjänster, 
produkter och organisationssätt. Innovationer 
behöver således inte vara baserade på forskning 
utan utvecklas ofta från en idé hos t.ex. indivi-
den, medarbetarna eller kunden. En allt större 
andel av den svenska ekonomin baseras på 
tjänster. Detta ställer krav på de offentliga aktö-
rerna att snabbt kunna anpassa sina system ut-
ifrån en förändrad omvärld med en mer inklude-
rande och bredare bild av vad som är en 
innovation. Offentliga aktörer på lokal, regional 
och nationell nivå kan spela en viktig roll som 
innovativa aktörer, både som delaktiga i regio-
nala innovationssystem, som upphandlare och 
som stödjande aktörer för företagare och nä-
ringslivsutveckling.  

Regeringen fattade i juli 2010 beslut om en 
strategi för ökad tjänsteinnovation, i vilken be-
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hoven av att utveckla och anpassa politik och sy-
stem för innovationsfrämjande identifieras. 
Exempelvis identifieras behov av att främja och 
sprida erfarenheter av tjänsteinnovationer i gles- 
och landsbygder och att stärka formerna för 
medarbetardriven innovation i offentlig verk-
samhet på både lokal, regional och nationell nivå. 

Starka innovativa regionala miljöer är enligt 
regeringen en viktig förutsättning för att inno-
vationer, innovationssystem och kluster ska 
komma till stånd, utvecklas och spridas och att vi 
därigenom kan stärka den hållbara nationella till-
växten. De innovativa miljöerna som finns i de 
olika regionerna kan i högre utsträckning, bl.a. 
genom sin specialisering, bidra till en hållbar na-
tionell tillväxt om aktörer på olika nivåer sam-
spelar med varandra. 

Det finns ett behov av ett ökat regionalt till-
växtperspektiv inom innovationspolitiken. Re-
geringen bedriver därför ett arbete som syftar till 
att utveckla dialogen mellan nationell och regio-
nal nivå och mellan berörda sektorsområden om 
forsknings- och innovationsfrågor med bety-
delse för den hållbara regionala tillväxten. Re-
geringen anser att samspelet mellan de europe-
iska forskningsprogrammen, program för att 
främja entreprenörskap, strukturfondspro-
grammen och landsbygdsprogrammet bör ut-
vecklas för att bidra till samordning och ta till-
vara synergier i genomförandet.  

Tillsammans med företagen utgör lärosäten, i 
samverkan med regionala aktörer, centrala delar i 
varje regions innovationskraft och näringslivets 
konkurrenskraft. Universitet och högskolor kan 
på så sätt fungera som kraftcentra för förnyelse 
och dynamik för att främja den hållbara regio-
nala tillväxten. Regeringen framhåller i detta 
sammanhang vikten av kontinuerlig och syste-
matisk interaktion mellan forskning, innovation 
och högre utbildning – den s.k. kunskapstrian-
geln. I en väl fungerande kunskapstriangel be-
hövs bl.a. ett stärkt samarbete mellan lärosäten, 
företag och det omgivande samhället i övrigt. 

Både på nationell och regional nivå utgör om-
ställningsarbetet till ett mer hållbart energisy-
stem och en hållbar näringslivsutveckling en ny 
grund för teknik-, produkt- och tjänsteutveck-
ling, och i förlängningen möjlighet till ökat ny-
företagande, exportmöjligheter och sysselsätt-
ning. För att ta tillvara tillväxtpotentialen inom 
klimat- och energiarbetet ska det regionala till-
växtarbetet främja dels utvecklingen av miljö-
vänlig och resurs- och energieffektiv teknik och 

förnybar energi, dels framväxten av innovativa 
miljöer inom området med särskilt fokus på små 
och medelstora företag. Det regionala tillväxtar-
betet ska även stimulera företag till miljödriven 
affärsutveckling och till att använda miljöhänsyn 
som medel för att stärka sin konkurrenskraft. 
Arbetet med en miljödriven näringslivsut-
veckling bör utvecklas på den regionala nivån 
och ses som en integrerad del av det regionala 
tillväxtarbetet, med särskilt fokus på små och 
medelstora företag. 

I samband med Hösttilläggsbudget för 2010 
föreslår regeringen inom utgiftsområde 24 
Näringsliv en satsning om 2 000 miljoner kronor 
på att främja innovationer och företagande 
riktad mot investeringar i norra Sveriges inland, 
kallad Inlandsinnovation. 

Entreprenörskap  
Förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för 
företagande skiljer sig åt mellan Sveriges olika 
regioner. Entreprenörskap bidrar till ökad dy-
namik, stärkt konkurrenskraft lokalt och re-
gionalt och vidareutveckling av ett internatio-
nellt konkurrenskraftigt näringsliv. 
Entreprenörskap och attityder till entreprenör-
skap ska därför stimuleras på olika nivåer, i olika 
typer av regioner och inom olika sektorer. 

Entreprenörskap handlar inte bara om att 
starta och utveckla företag, utan också om att 
tänka nytt, se möjligheter och lösa problem. 
Genom att stimulera och uppmuntra ungdomars 
egna initiativ och idéer, skapas en god grund för 
nytänkande och entreprenörskap. 

Regeringens proposition Företagsutveckling – 
statliga insatser för finansiering och rådgiv-
ning(prop. 2009/10:148), överlämnades till riks-
dagen i mars 2010. Propositionen innehåller för-
slag och riktlinjer för statens insatser för 
finansiering, information och rådgivning till be-
fintliga och blivande företagare som är av bety-
delse för en hållbar regional tillväxt.  

Generella åtgärder för att förbättra företags-
klimatet, t.ex. genom förenklingar för företagen 
och insatser för en väl fungerande kapitalför-
sörjning, är viktiga. Även den regionala och lo-
kala nivån är betydelsefull i förenklingsarbetet. 
Majoriteten av företagen har regelbundna kon-
takter med myndigheter på lokal och regional 
nivå vid tillsyn och tillämpning av lagar och reg-
ler. Det finns stor potential för en märkbar posi-
tiv förändring i företagens vardag genom sam-
ordning och översyn av regler, procedurer och 
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tillämpningen av dessa. Regeringen har därför 
tagit initiativ till insatser som stimulerar arbetet 
med förenkling för företagen på lokal och regio-
nal nivå. 

I syfte att stärka företagens möjligheter att 
växa och verka på den globala marknaden avser 
regeringen inom ramen för statens åtagande att 
fortsätta arbetet med att främja internationalise-
ring med särskilt fokus på små och medelstora 
företag. Detta arbete sker bl.a. genom utarbe-
tandet av en internationaliseringsstrategi. Stra-
tegin ska omfatta regional tillväxtpolitik, nä-
ringspolitik, handels- och investeringsfrämjande. 

Vidare anser regeringen att kultur är en viktig 
tillväxtresurs och har särskilt uppmärksammat 
de kulturella och kreativa näringarnas betydelse 
för hållbar tillväxt, bl.a. genom den handlings-
plan för kulturella och kreativa näringar som 
presenterades 2009. Alla uppdragen i handlings-
planen bör i möjligaste mån och beroende på typ 
av insats ske i kontakt med aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå.  

Regeringen anser också att möjligheterna i 
bl.a. besöksnäringen kan tas tillvara i högre ut-
sträckning, t.ex. genom ett breddat utbud av 
kulturupplevelser och en aktiv utveckling av 
värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud 

I den globala ekonomin är tillgång till kunskap 
och kompetens av yttersta vikt för nationers, re-
gioners och företags konkurrenskraft. Individers 
rörlighet mellan sektorer, arbetsmarknadsregio-
ner och länder har dock blivit en stark konkur-
rensfaktor. En central prioritering är därför att 
säkra en god kunskaps- och kompetensförsörj-
ning på såväl nationell som regional nivå. 

Den demografiska utvecklingen medför ett 
ökat tryck på att ta tillvara och utveckla hela ar-
betskraftens potential för att tillgodose närings-
liv och offentlig sektor i alla delar av landet med 
efterfrågad kompetens. I ett kortare perspektiv, 
där lågkonjunkturens effekter bidragit till mins-
kad sysselsättning och ökad arbetslöshet, är det 
centralt att såväl nationell som regional och lokal 
nivå verkar för att få fler i arbete, bryta utanför-
skapet och förhindra långvarig arbetslöshet. 
Sammantaget är det av största vikt att både öka 
arbetskraftsdeltagandet samt att utveckla och 
tillvarata kompetensen hos arbetskraften. 

Både arbetet för kompetensförsörjning och 
arbetet för ett ökat arbetskraftsutbud kräver nära 
samverkan mellan myndigheter på lokal, regional 
och nationell nivå samt arbetsmarknadens parter. 
Även samverkan mellan näringsliv och utbild-
ningssystemen behöver främjas för att tillgodose 
näringslivets kompetensbehov.  

Regeringen har beslutat om att upprätta re-
gionala kompetensplattformar för samverkan när 
det gäller kompetensförsörjning och utbild-
ningsplanering på kort och lång sikt. Vidare har 
regeringen lämnat uppdrag till vissa nationella 
myndigheter att öka samordningen på nationell 
nivå. Besluten är ett led i regeringens ambition 
att stärka samverkan mellan den regionala till-
växtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och ut-
bildningspolitiken. 

Etablerandet av regionala kompetensplattfor-
mar har mottagits väl av ansvariga organ, utbild-
ningsanordnare och näringsliv. Olika typer av 
samverkansformer finns i flera län, men en sam-
lad plattform där både regionens utbud och dess 
efterfrågan på kompetens och utbildning vävs 
samman, saknas ofta. Det initiala arbetet har 
därför karaktäriserats av en uppbyggnadsfas. 
Kartläggning och analysarbete av utbud och 
efterfrågan på arbetsmarknaden har varit centrala 
delar i detta samtidigt som sekretariat upprättats 
och arbetsgrupper bildats för att utarbeta struk-
turer för plattformarna. Regeringen bedömer att 
det krävs ett långsiktigt arbete, bl.a. för att uppnå 
en funktionell organisation och bra samarbete 
inom ramen för de regionala kompetensplatt-
formarna.  

Tillgänglighet 

En god tillgänglighet är en grundläggande förut-
sättning för att uppnå hållbar tillväxt i alla delar 
av landet, såväl i gles- och landsbygder som i små 
och medelstora städer och storstadsområden. In-
satser för ett väl fungerande transportsystem och 
ett utvecklat informationssamhälle är grund-
läggande förutsättningar för en förbättrad till-
gänglighet och en hållbar regionförstoring. In-
satser för att stärka olika utbudspunkter, 
exempelvis för kommersiell och offentlig service, 
kan också bibehålla eller förbättra tillgänglighe-
ten. Väl utbyggda och regionalt anpassade och 
samordnade kommunikationer, såväl IT-infra-
struktur som tillgång till infrastruktur i vid be-
märkelse, liksom ett bra utbud av exempelvis 
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service ökar kvinnors och mäns möjligheter att 
bo, arbeta och driva företag i alla delar av landet. 

Hållbar regionförstoring  
I europeisk jämförelse är de svenska lokala ar-
betsmarknadsregionerna ofta geografiskt stora, 
men befolkningsmässigt mycket små. Ytterligare 
geografisk förstoring av funktionella regioner 
kan i vissa delar av landet vara ett sätt att kom-
pensera för den glesa regionala strukturen. 
Arbetsmarknadsregionen kan även förstärkas 
genom att interaktionen inom den redan existe-
rande regionen intensifieras – regionintegrering. 
Med större funktionella regioner och ökad re-
gionintegrering förbättras förutsättningarna för 
en mer differentierad arbetsmarknad och en 
ökad specialisering av näringsliv, arbetskraft och 
utbildning. 

Transportpolitiken ska säkerställa en sam-
hällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och nä-
ringslivet i hela landet. I transportpolitikens 
funktionsmål om tillgänglighet ges en tydlig 
koppling till prioriteringarna inom den regionala 
tillväxtpolitiken och betydelsen av en hållbar re-
gionförstoring.  

Ökad samordning på både regional och natio-
nell nivå liksom mellan dessa nivåer skapar bättre 
förutsättningar för beslutsprocesser som integre-
rar olika sektorsområden och tar hänsyn till olika 
effekter av arbetet med att utveckla transportsy-
stemet .  

Planeringsprocessen för infrastrukturplanerna 
för 2010–2021 har haft en mer trafikslagsöver-
gripande ansats än tidigare och aktörer på regio-
nal nivå har fått ett ökat inflytande genom 
framtagande av förslag till länsplaner och genom 
att länens inflytande över de nationella priorite-
ringarna har stärkts. För att ytterligare stärka det 
trafikslagsövergripande perspektivet och sam-
ordningen har regeringen under de senaste åren 
även genomfört en rad reformer bland statliga 
myndigheter inom transportsektorn. Vidare har 
initiativ tagits till stärkt samarbete runt gräns-
överskridande infrastruktur och transportsystem 
i vårt närområde.  

Regeringen avser att fortsätta utveckla en mer 
samordnad transportpolitik som är väl integrerad 
i flertalet berörda politiska områden, inte minst 
den regionala tillväxtpolitiken. Även i framtida 
planeringsprocesser bör länen ges inflytande och 
ansvar, bl.a. behövs tidigare dialoger mellan re-
geringen och politiska företrädare i länen. 

Regeringen anser också att det är centralt med 
tydligare gränsdragning mellan förvaltning, poli-
tik och marknad. Som en del i detta införs en ny 
moderniserad kollektivtrafiklag och marknaden 
för persontrafik på järnväg öppnas stegvis för 
konkurrens. Dessa reformer förväntas bl.a. bidra 
till ökad dynamik på marknaden och underlättar 
arbetet med att skapa hållbar regionförstoring. 
Regeringen avser att fortsätta arbetet i denna 
riktning.  

Det är också viktigt med en god interregional 
tillgänglighet för att knyta samman olika funk-
tionella regioner. Staten har en viktig roll i att 
förbättra den interregionala tillgängligheten där 
marknaden inte löser detta.  

Förutsättningarna för olika kommunika-
tionsformer är delvis annorlunda i landsbygder 
än i tätorter och städer och det är en utmaning 
att finna effektiva kommunikationslösningar för 
människor och företag i våra landsbygdsområ-
den. Underlaget är mindre eftersom verksam-
heter och befolkning är mer utspridda. Vissa 
verksamheter som råvaruproduktion och bear-
betning av dessa genererar exempelvis tunga 
transporter. Den växande turismsektorn ställer 
stora krav på tillförlitlighet. Befolkning och 
näringsliv i tätortsnära landsbygder kan dra stor 
nytta av ökad regionförstoring och regioninte-
grering. Där avstånden är riktigt långa krävs 
dock alternativ till detta exempelvis genom goda 
möjligheter till elektroniska kommunikationer. 
Sammantaget ställer förhållandena i landsbyg-
derna därför krav på flexibla och samordnade 
kommunikationslösningar samt en robust och 
tillgänglig infrastruktur med bra kapacitet. Även 
en förbättrad samordning och innovativa lös-
ningar på utbudssidan, exempelvis för offentlig 
och kommersiell service, kan höja tillgänglighe-
ten i våra landsbygder. 

Ett utvecklat informationssamhälle  
En hög användning av IT, Internet och en väl ut-
byggd IT-infrastruktur i alla delar av landet är 
bra för Sveriges hållbara tillväxt, konkurrenskraft 
och innovationsförmåga. Ett utvecklat informa-
tionssamhälle stärker den lokala och regionala 
utvecklingskraften och bidrar bl.a. till att skapa 
fler och växande företag.  

Det är viktigt att aktörer inom området IT, 
elektronisk kommunikation och post aktivt 
samverkar med aktörer inom det regionala till-
växtarbetet om utvecklingen av elektroniska 
kommunikationstjänster och bredband. Samver-
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kan kan bl.a. avse att följa, kartlägga och aktivt 
främja utbyggnaden av bredband. I enlighet med 
riksdagens beslut med anledning av regeringens 
proposition En enklare plan- och bygglag (prop. 
2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 
2009/10:366) ska kommunerna ta hänsyn till 
möjligheterna att ordna elektronisk kommuni-
kation vid planläggning och bygglov. Att identi-
fiera behov, kartlägga brister och i partnerskap 
finna samverkanslösningar för att tillgodose be-
hoven görs i många fall bäst på lokal och regional 
nivå. 

För att hitta konstruktiva lösningar som bi-
drar till en ökad samverkan när det gäller ut-
byggnad av bredband samt för att sprida kun-
skaper, erfarenheter och goda exempel om 
bredbandsutbyggnaden fattade regeringen i mars 
2010 beslut om att inrätta Bredbandsforum. 
Inom detta ska bl.a. aktörer med ansvar för det 
regionala tillväxtarbetet aktivt delta.  

Kommersiell och offentlig service  

Tillgänglighet till olika typer av service för kvin-
nor, män och företag är en viktig förutsättning 
för hållbar tillväxt i alla delar av landet. Insatser 
som syftar till en god tillgänglighet till kommer-
siell service i form av dagligvaror och drivmedel, 
liksom insatser som syftar till att bibehålla och 
utveckla olika typer av offentlig samhällsservice, 
är därför viktiga för att skapa miljöer där det är 
attraktivt att bo och arbeta samt starta och driva 
företag. Samordningen mellan kommersiell och 
offentlig service bör därför öka där så är ända-
målsenligt. Det är viktigt att utveckla lokalt an-
passade lösningar som tar hänsyn till varierande 
förutsättningar och behov, men också att finna 
mer generella metoder som kan fungera i olika 
delar av landet. I detta arbete bör insatser för att 
stimulera framtagandet av innovativa lösningar 
på serviceområdet uppmärksammas. 

För att uppnå en ökad samordning av service 
lokalt och regionalt krävs bl.a. att statliga myn-
digheter och statligt ägda bolag med uppgift att 
tillgodose särskilt formulerade och avgränsade 
samhällsintressen samverkar med varandra och 
med övriga aktörer. 

Mot bakgrund av att nedläggningen av tank-
ställen i Sverige har ökat sedan 2006, har riksda-
gen under våren 2010 tillkännagivit att rege-
ringen bör se över de konsekvenser som lagen 
om skyldighet att tillhandahålla förnybara driv-

medel har för mindre tankställen i glesbygd (bet. 
2009/10:TU15, rskr. 2009/10:228). I samman-
hanget bör enligt riksdagen en översyn ske av 
frågan om tidsbegränsade dispenser, enligt be-
stämmelserna i lagen (2005:1248) om skyldighet 
att tillhandahålla förnybara drivmedel (den s.k. 
pumplagen). Enligt Trafikutskottets mening är 
det viktigt att en fortsatt utveckling av tillgång 
på förnybara drivmedel kan förenas med att 
medborgarna även i landets mer glest befolkade 
delar ges ett rimligt utbud av drivmedelsstatio-
ner. Ärendet bereds inom Regeringskansliet med 
avsikt att regeringen ska vidta åtgärder eller 
lämna förslag som innebär att dispenserna från 
pumplagens sista steg ska permanentas. 

Nuvarande och framtida behov och utma-
ningar kommer att kräva fortsatta insatser inom 
serviceområdet bl.a. för att stärka butiker och 
drivmedelsstationer med strategisk betydelse för 
varuförsörjningen samt för att utveckla nya 
innovativa servicelösningar. I denna proposition 
föreslås för 2011 och beräknas för åren 2012–
2014 att anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
ökar med 20 miljoner kronor för att finansiera 
utökade och intensifierade insatser inom detta 
område.  

Strategiskt gränsöverskridande samarbete  

Det finns en stor potential för regioner att be-
driva ett utökat gränsöverskridande och funk-
tionellt samarbete, såväl inom som utanför Sve-
riges gränser. 

Den tilltagande globaliseringen och utveck-
lingen inom EU påverkar i allt större utsträck-
ning Sveriges olika regioner, bl.a. avseende eko-
nomi, arbetskraftens rörlighet, kultur och miljö. 
Därmed ökar vikten av att aktörer på lokal och 
regional nivå har en internationell utblick. På lo-
kal och regional nivå bör bl.a. företagens inter-
nationalisering stimuleras för att därigenom 
stärka företagens möjligheter till förnyelse och 
hållbar tillväxt.  

En internationell referensram för det regionala 
tillväxtarbetet krävs därför på nationell och re-
gional nivå. Det handlar om att i ökad grad ha ett 
internationellt perspektiv på näringslivets kon-
kurrenskraft, men också avseende den egna 
regionens attraktivitet för kapital och kompetens 
i förhållande till andra regioner i Europa och i 
övriga världen. Aktörer på regional nivå behöver 
i ökad utsträckning ha en internationell utblick 
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för att söka både samarbete och kunskap i arbe-
tet med att skapa konkurrenskraftiga regioner. 
Inte minst behöver innovationssystem och 
kluster hitta samarbeten och kompetens på en 
global marknad, där den efterfrågade specialist-
kunskapen finns. 

Regeringen bedömer att det är av stor vikt att 
även små och medelstora företag drar nytta av 
den ökade internationaliseringen för att långsik-
tigt vara konkurrenskraftiga. Att underlätta för 
små och medelstora företags internationalisering 
och inträde på den globala marknaden, exempel-
vis genom export, är viktigt.  

I än högre grad bör också de möjligheter och 
rättigheter som redan finns för medborgare och 
företag på EU:s inre marknad avseende fri rör-
lighet för varor och tjänster uppmärksammas 
och användas för att stärka den regionala kon-
kurrenskraften. I sammanhanget ska EU:s 
territoriella program och arbetet med genomfö-
randet av EU:s strategi för Östersjöregionen 
uppmärksammas.  

Sveriges grannländer och Sveriges närområde, 
bl.a. Östersjöregionen, är av stor betydelse för 
Sveriges och svenska regioners hållbara tillväxt 
och utveckling. I Sverige spelar 14 gränsöver-
skridande EU-program en aktiv roll i att stärka 
lokala och regionala samarbetsinitiativ över 
landsgränserna i bl.a. Östersjöregionen.  

Demografiska utmaningar 

Den långsiktiga demografiska utvecklingen är en 
av de största utmaningarna när det gäller politi-
kens förutsättningar att bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling. Åldersstrukturen utgör ett 
allt större strukturellt problem i stora delar av 
landet, vilket medför en sårbarhet med avseende 
på både ekonomi och kompetensförsörjning. 
Den demografiskt betingade sårbarheten är sär-
skilt stor i landets glest befolkade delar. Även 
vissa tätorter i gles- och landsbygder har en 
minskande och åldrande befolkning. Utveck-
lingen ställer samhället inför en utmaning som 
spänner över en rad sektorsområden och kom-
mer att ställa stora krav på bl.a. samverkan och 
samordning liksom utveckling och användning 
av innovativa tjänster.  

Lokalt och regionalt måste aktörer verka för 
att skapa attraktiva livsmiljöer som attraherar 
människor med olika bakgrund. Vidare måste 
dessa aktörer verka för att den outnyttjade kom-

petens som finns i arbetskraften tas tillvara för 
att minska risken med en situation av utanför-
skap i kombination med brist på arbetskraft. 
Samtidigt kan en förändrad åldersstruktur och 
demografi med större andel äldre medföra nya 
möjligheter. Dessa möjligheter bör uppmärk-
sammas i det regionala tillväxtarbetet, då de kan 
bilda underlag för nya branscher och verksam-
heter där produkter och tjänster skräddarsys för 
de äldres behov. Det är också viktigt att möjlig-
heter skapas för att ta tillvara kompetensen hos 
äldre personer i utvecklandet av näringsliv och 
offentlig sektor. 

Ett ökat företagande inom vård- och om-
sorgssektorn kan bidra till att lösa några av de 
utmaningar som finns i form av en åldrande be-
folkning, något som det av regeringen i maj 2010 
inrättade Välfärdsutvecklingsrådet bl.a. ska be-
handla. 

Statliga aktörer på nationell, regional och lokal 
nivå måste tillsammans med kommuner och 
landsting arbeta förberedande för att säkra möj-
ligheterna till sysselsättning, företagsamhet, 
boende samt tillgång till offentlig och kommer-
siell service. Regeringen anser att det finns behov 
av att ta ett samlat grepp över hur den demogra-
fiska utvecklingen på olika nivåer bör hanteras 
inom relevanta sektorsområden.  

Hållbarhetsdimensioner 

Insatser inom den regionala tillväxtpolitiken ska 
bidra till att nuvarande och kommande gene-
rationer av kvinnor och män kan erbjudas sunda 
ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållan-
den. Hållbarhetsperspektivet ska därför genom-
syra det regionala tillväxtarbetet och 
genomförandet av den nationella strategin för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och 
sysselsättning 2007–2013. Att främja en hållbar 
regional tillväxt innebär att prioritera lösningar 
som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga dimensionerna samti-
digt som balanserade avvägningar mellan dimen-
sionerna måste göras. Vid framtagande och ge-
nomförande av program och insatser inom det 
regionala tillväxtarbetet ska samtliga dimensio-
ner av hållbar utveckling beaktas.  

Enligt regeringen ska därför jämställdhet 
mellan kvinnor och män, integration och mång-
fald, folkhälsa samt miljö ges ett stärkt fokus 
inom det regionala tillväxtarbetet.  
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Stärkt fokus på miljö, klimat och energi inom 
det regionala tillväxtarbetet 
Det är regeringens övertygelse att klimat- och 
energiutmaningen utgör en möjlighet för  
teknik-, varu- och tjänsteutveckling inom alla 
branscher. Varor och tjänster som utformas på 
ett hållbart sätt ur ett miljömässigt, socialt och 
etiskt perspektiv har goda förutsättningar att nå 
framgång internationellt. De flesta 
landsbygdsområden är rika på naturresurser och 
råvaror som bl.a. kan användas för 
energiutvinning. Detta ger goda förutsättningar 
för ett ökat entreprenörskap och företagande. 
Miljö- och energiteknikområdet har mycket 
goda förutsättningar att utgöra ett betydande 
tillväxtområde eftersom Sverige har hög 
kompetens inom dessa områden. Utvecklingen 
av miljö- och energiteknikområdet kan vara ett 
sätt att stärka länkarna mellan mer tätbefolkade 
områden och landsbygder. Det är viktigt att 
lokalt och regionalt stödja näringslivets klimat- 
och energiarbete. 

Det regionala tillväxtarbetet ska fortsatt ut-
vecklas för att bl.a. ta tillvara de möjligheter som 
klimat- och energiutmaningen kan ge.  

Näringslivet ska ges förutsättningar att ställa 
om för att klara de allt hårdare miljö- och kli-
matkraven. Samtidigt ska förutsättningarna för 
näringslivet att bättre kunna ta tillvara tillväxt-
potentialen i denna utveckling förbättras. Insat-
serna för omställningen måste utvecklas på bl.a. 
den regionala och kommunala nivån.  

Ett framgångsrikt arbete förutsätter bred del-
aktighet när det gäller samhällets olika aktörer. 
Det är därför viktigt att samordna och använda 
synergier mellan miljöpolitiken, t.ex. miljömåls-
arbetet, energipolitiken och den regionala till-
växtpolitiken. Politisk förankring i kommuner 
och landsting av bl.a. regionala och lokala strate-
gier och mål inom miljö-, klimat- och energiom-
rådena bör här eftersträvas.  

Stärkt fokus på jämställdhet, integration och 
mångfald samt folkhälsa inom det regionala 
tillväxtarbetet 
Det regionala tillväxtarbetet ska innefatta ett 
jämställdhetsperspektiv. Aktörer med det regio-
nala tillväxtansvaret ansvarar för att perspektivet 
integreras i arbetet. Det innebär att jämställdhet 
mellan kvinnor och män, vid utarbetande och 
genomförande av strategier, program och insat-
ser, ska främjas både genom representation och 
genom att detta perspektiv genomsyrar arbetet. 

Både kvinnors och mäns intressen och möjlig-
heter till inflytande ska tillgodoses inom ramen 
för det regionala tillväxtarbetet. 

Förutsättningarna för hållbar regional tillväxt 
handlar alltmer om förmågan till kreativitet och 
nytänkande. Tillgång till kompetens med bl.a. 
internationell bakgrund och erfarenheter är där-
med betydelsefull. Den demografiska utveck-
lingen, med ökat behov av att ta tillvara kompe-
tens och arbetskraft, ställer också krav på ett 
öppet samhälle som kan skapa kreativa lokala 
och regionala miljöer, attraktiva för individer och 
företagare med olika bakgrund att leva och verka 
i. 

Inom det regionala tillväxtarbetet ska integra-
tion och mångfald i ökad grad främjas på alla ni-
våer. Vid utarbetande och genomförande av 
strategier, program och insatser ska perspektivet 
genomsyra arbetet. Minoriteters intressen och 
möjligheter till inflytande ska tillgodoses inom 
ramen för det regionala tillväxtarbetet. 

En god folkhälsa är en del i att åstadkomma 
en hållbar tillväxt. Regeringens bedömning är att 
samverkan mellan folkhälsoarbetet och arbetet 
med att skapa en hållbar regional tillväxt kan ut-
vecklas ytterligare. 

2.7.5 En lärande politik 

Regeringens ambition är att uppföljningar och 
utvärderingar på regional, nationell och europe-
isk nivå, i större utsträckning än i dag, ska bidra 
till ökat fokus på resultat och lärande. Den regio-
nala tillväxtpolitiken ska i högre grad grundas på 
erfarenheter, kunskaper och resultat från 
genomförda insatser. Lärandet ska främjas inom 
alla delar av det regionala tillväxtarbetet, dvs. i 
framtagande och genomförandet av strategier, 
program, insatser och projekt. Lärande ska också 
bidra till att utveckla samverkansprocesser, me-
toder och arbetssätt. Uppföljningar och utvärde-
ringar ska användas för att utveckla politikens 
strategiska inriktning.  

För att möjliggöra ett kontinuerligt lärande 
krävs goda analyser som lägger grunden för prio-
riteringar, uppföljningsbara mål och en tydlig 
programlogik. Aktörer med ansvar för det re-
gionala tillväxtarbetet i länen har ansvaret att 
följa upp och utvärdera det regionala tillväxtar-
betet. Genom att analysera, systematisera och 
sprida projektresultat kan dessa påverka mer 
långsiktigt och ett större genomslag säkerställas 
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hos de aktörer som är direkt berörda av insat-
serna. 

Under innevarande programperiod för struk-
turfonderna avsätts betydande resurser för kon-
tinuerlig utvärdering av programmen i syfte att 
trygga kvalitetssäkring och ett kontinuerligt 
förbättringsarbete samt bidra till långsiktiga 
effekter. Utvärderingsinsatserna har utformats 
på ett sådant sätt att lärande och erfarenhetsut-
byte mellan strukturfondsprogrammen ska 
kunna främjas. Regeringen följer detta arbete för 
att vid behov kunna initiera förslag till nödvän-
diga justeringar av programmen.  

Det är väsentligt att samtliga aktörer i det re-
gionala tillväxtarbetet är delaktiga i utvärderings-
arbetet och att lärande stimuleras i samverkan 
mellan både projekt och olika administrativa ni-
våer och sektorsområden. Lärdomarna från 
uppföljningar och utvärderingar som genomförs 
inom ramen för strukturfondsprogrammen ska 
också tas tillvara vid genomförandet av övriga 
insatser inom den regionala tillväxtpolitiken. 

Ett led i att utveckla lärandet är regeringens 
uppdrag, i 2010 års regleringsbrev för länsstyrel-
serna och i villkorsbeslut för självstyrelse- och 
samverkansorgan, att de efter Tillväxtverkets 
riktlinjer ska upprätta en plan för uppföljning, 
utvärdering, analys och lärande (lärandeplan) av 
det regionala tillväxtarbetet i länet. 

2.8 Budgetförslag 

2.8.1 1:1 Regionala tillväxtåtgärder 

Tabell 2.25 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 1 515 813  
Anslags- 
sparande 6 009

2010 Anslag 1 495 837 1 
Utgifts- 
prognos 1 496 520

2011 Förslag 1 515 837   

2012 Beräknat 1 515 837   

2013 Beräknat 1 515 837   

2014 Beräknat 1 515 837   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 
 
Det totala utfallet för 2009 uppgick till cirka  
1 516 miljoner kronor. Liksom de närmast före-
gående åren har anslagskrediten utnyttjats på ett 
antal anslagsposter så att det totala överförings-
beloppet är negativt. Det totala disponibla 

överföringsbeloppet från 2009 till 2010 uppgår 
till cirka -11 miljoner kronor. 

Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder uppgår 
till cirka 1 496 miljoner kronor för budgetåret 
2010. Utgiftsprognosen för 2010 är cirka 
1 497 miljoner kronor.  

Anslaget avses användas för regional och cen-
tral projektverksamhet (inklusive riskkapitalfon-
der, lånefonder och garantifonder), regionalt in-
vesteringsstöd, regionalt bidrag till företagsut-
veckling, sysselsättningsbidrag, såddfinansiering, 
ersättning för vissa kreditförluster i stödområde 
B, stöd till kommersiell service, viss administra-
tion, uppföljning och utvärdering samt viss cen-
tral utvecklingsverksamhet, m.m. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåt-
gärder besluta om bidrag som, inklusive tidigare 
gjorda åtaganden, medför behov av framtida an-
slag på högst 2 400 000 000 kronor under 2012–
2019. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet 
överskrider de prognostiserade utestående åta-
gandena på grund av osäkerhetsfaktorer i pro-
gnoserna över infriade och utestående åtagan-
den. Regeringen bedriver ett arbete i syfte att 
successivt anpassa bemyndigandet för att det i 
högre grad ska överensstämma med de prog-
nostiserade utestående åtagandena.  
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Tabell 2.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall 2009 Prognos 2010 Förslag 2011 Beräknat 2012 Beräknat 2013-2019 

Ingående åtaganden 1 857 460 1 865 194 2 032 431   

Nya åtaganden 1 382 148 1 649 476 1 507 970   

Infriade åtaganden -1 374 414 -1 482 239 -1 458 686 -1 430 330 -651 385 

Utestående åtaganden vid årets 
slut 

1 865 194 2 032 431 2 081 715   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 2 700 000 2 600 000 2 400 000   

 
 

Regeringens överväganden 

Det bör även fortsättningsvis vara en uppgift för 
regeringen att fördela anslaget mellan län och an-
slagsposter och utfärda de föreskrifter som be-
hövs. Vid fördelning av medel mellan länen bör 
bl.a. behov av medfinansiering av EU:s struk-
turfonder, stödområdestillhörighet samt sär-
skilda omställningsproblem utgöra den huvud-
sakliga fördelningsnyckeln, med särskilt beak-
tande av medfinansieringsbehovet av åtgärder 
inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.  

Anslaget avses disponeras av länsstyrelserna, 
Tillväxtverket och regeringen. Tillväxtverket av-
ses även disponera medel för beslut som fattas av 
samverkansorganen, landstingen i Skåne, Västra 
Götalands och Hallands län samt av Gotlands 
kommun. 

Anslaget föreslås öka med 20 miljoner kronor 
2011 för insatser inom kommersiell service. An-
slaget beräknas öka med motsvarande belopp 
2012–2014 för samma ändamål. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 515 837 000 kronor. 

 
Tabell 2.27 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 495 837 1 495 837 1 495 837 1 495 837

Förändring till följd av:  

Beslut 20 000 20 000 20 000 20 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat an-
slag 1 515 837 1 515 837 1 515 837 1 515 837

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 

2.8.2 1:2 Transportbidrag 

Tabell 2.28 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 376 428  
Anslags- 
sparande 137 402

2010 Anslag 498 864 1 
Utgifts- 
prognos 410 623

2011 Förslag 448 864   

2012 Beräknat 448 864   

2013 Beräknat 448 864   

2014 Beräknat 448 864   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget avser kompensation till företag i de fyra 
nordligaste länen för kostnadsnackdelar till följd 
av långa transportavstånd för varor och stimule-
rar till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv.  

Utfallet för 2009 uppgick till cirka 376 miljo-
ner kronor. Anslagssparandet vid utgången av 
2009 var cirka 137 miljoner kronor. Det låga ut-
fallet 2009 beror på att den ekonomiska krisen 
påverkat företagens försäljning negativt vilket 
har lett till färre transporter. Särskilt tydligt är 
detta inom fordonsindustrin och underleveran-
törer till fordonsindustrin.  

Utgiftsprognosen för 2010 uppgår till cirka 
411 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 448 864 000 kronor. 

För åren 2008–2010 tillförde riksdagen ansla-
get 50 miljoner kronor per år. Fr.o.m. 2011 
minskas anslaget med detta belopp. 
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Tabell 2.29 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Transportbidrag 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 498 864 498 864 498 864 498 864

Förändring till följd av:  

Beslut -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat an-
slag 448 864 448 864 448 864 448 864

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

2.8.3 1:3 Europeiska regionala utveck-
lingsfonden perioden 2007–2013 

Tabell 2.30 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
1 299 880 

 

  
Anslags- 
sparande 1 213 518

 
2010 

 
Anslag 

 
1 425 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 446 956

2011 Förslag 1 545 000  

2012 Beräknat 1 415 000  

2013 Beräknat 1 200 000  

2014 Beräknat 1 000 000   

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggs-
budget i samband med denna proposition. 

 
Utfallet för 2009 uppgår till cirka 1 300 miljoner 
kronor. Anslaget för budgetåret 2010 uppgår till 
1 425 miljoner kronor och utgiftsprognosen 
uppgår till cirka 1 447 miljoner kronor. Av an-
slagssparandet på cirka 1 214 miljoner kronor 
har regeringen beslutat om i regleringsbrev för 
2010 att dra in cirka 1 082 miljoner kronor. 

Från statsbudgeten sker utbetalningarna inom 
regionala utvecklingsfonden till de åtta regionala 
strukturfondsprogrammen inom målet för regio-
nal konkurrenskraft och sysselsättning, för vilka 
Tillväxtverket är förvaltande och attesterande 
myndighet, samt till programmet Sverige-Norge 
inom målet för territoriellt samarbete, där Läns-
styrelsen i Jämtlands län är förvaltande och atte-
sterande myndighet.  

Utbetalningarna från EU:s andra struktur-
fond, Europeiska socialfonden, redovisas under 
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. 

Den valutakurs som ska användas vid beräk-
ning av de finansiella ramarna för programperio-
den 2007–2013 för de program som hanteras 

inom statsbudgeten styrs av förordningen 
(1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s 
strukturfonder. Valutakursen anges i förord-
ningen till 9,0 kronor per euro. 

Regeringen anser att den valutakurs som an-
vänds vid omräkning av de finansiella ramarna 
för strukturfonderna löpande måste analyseras 
och vid behov revideras för att inte differensen 
ska bli för stor mellan den verkliga kursen och 
den kurs som regeringen fastställer i förord-
ningen.  

Inbetalningarna från EU:s strukturfonder till 
Sverige har initialt skett genom förskott, som 
uppgår till 7,5 procent av den totala ramen för 
regionala utvecklingsfonden, fördelat på 2 pro-
cent 2007, 3 procent 2008 och 2,5 procent 2009. 
Förskottet under 2009 är en del i EU-kommis-
sionens första krispaket, vilket var en av EU-
kommissionens åtgärder för att motverka den 
ekonomiska krisen11. Sverige redovisar sedan 
faktiska utbetalningar för projekten för att få 
ytterligare strukturfondsmedel. Inbetalningarna 
från Europeiska regionala utvecklingsfonden re-
dovisas på inkomsttitel 6313, Bidrag från Euro-
peiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013, på 
statsbudgetens inkomstsida. 

Ramen för regionala utvecklingsfonden för 
programperioden beräknas till cirka 8 746 miljo-
ner kronor för de program som redovisas på 
statsbudgeten. Ramen för de program som redo-
visas och förvaltas i Sverige men som hanteras 
utanför statsbudgeten är cirka 1 901 miljoner 
kronor (beloppet avser samtliga deltagande län-
ders EU-medel). Ramen för programmen som 
redovisas och förvaltas utanför Sverige är cirka 
9 080 miljoner kronor, inklusive ”European 
Neighbourhood and Partnership Instrument 
Kolarctic” (beloppet avser samtliga deltagande 
länders EU-medel). 

 
 
 
 

 
 
                                                      
11 Rådets förordning (EG) nr 284/2009 om ändring av förordning (EG) 

nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala 

utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden 

vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen.  
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:3 Europeiska regionala 
utvecklingsfonden perioden 2007–2013 besluta 
om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtagan-
den, medför behov av framtida anslag på högst 
4 150 000 000 kronor under 2012–2016.  

 

 

Skälen för regeringens förslag: Regeringen fö-
reslår att riksdagen bemyndigar regeringen att 
under 2011 besluta om bidrag som, inklusive ti-
digare gjorda åtaganden, innebär behov av fram-
tida anslag på högst 4 150 000 000 kronor under 
2012–2016. Härmed möjliggörs den beslutstakt 
inom programmen som regeringen prognostise-
rar och eftersträvar under rådande konjunktur. 

 

 
Tabell 2.31 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall 2009 Prognos 2010 Förslag 2011
 

Beräknat 2012 
 

Beräknat 
 2013–2016 

Ingående åtaganden vid årets början 2 850 765 3 595 578 4 237 971   

Nya åtaganden 1 906 297 2 171 393 1 157 029   

Infriade åtaganden -1 161 484 -1 529 000 -1 245 000 -1 286 500 -2 863 500 

Utestående åtaganden  3 595 578 4 237 971 4 150 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 4 345 000 4 345 000 4 150 000   

 
 

Regeringens överväganden 

De budgeterade årliga anslagen behöver enligt 
regeringen anpassas efter de bedömningar som 
kan göras om när utgifterna faktiskt uppkommer 
på anslaget. Mot bakgrund av detta gör rege-
ringen budgettekniska justeringar i anslaget som 
innebär att anslagsnivån för 2011 och 2012 ökas 
jämfört med regeringens bedömning i budget-
propositionen för 2010. 

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett 
ramanslag om 1 545 000 000 kronor. 

 
Tabell 2.32 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–
2013 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 425 000 1 425 000 1 425 000 1 425 000

Förändring till följd av:  

Beslut 25 000 -131 000 -25 000 -25 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 95 000 121 000 -200 000 -400 000

Förslag/ 
beräknat an-
slag 1 545 000 1 415 000 1 200 000 1 000 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2008/09:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 82 000 000 kronor 
under perioden 2012–2014 (avsnitt 3.9.2), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 260 000 000 
kronor under perioden 2012–2036 (avsnitt 
3.9.3),  

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 1:4 Sanering och återställning av 
förorenade områden ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 1 067 000 000 kronor under 
perioden 2012–2021 (avsnitt 3.9.4),  

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 102 000 000 kronor under 
perioden 2012–2014 (avsnitt 3.9.5), 

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 
under 2012 (avsnitt 3.9.10), 

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vatten-
miljö ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
130 000 000 kronor under perioden 2012–
2016 (avsnitt 3.9.12), 

7. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 1:13 Insatser för internationella 
klimatinvesteringar ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 400 000 000 kronor under 
perioden 2012–2014 (avsnitt 3.9.13), 

8. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 1:14 Internationellt miljö- och 
kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 24 800 000 kronor 
under perioden 2012–2015 (avsnitt 3.9.14), 

9. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 100 000 000 
kronor under perioden 2012–2061 (avsnitt 
3.9.16),  
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10. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 450 000 000 
kronor 2012, högst 450 000 000 kronor 
2013 och högst 450 000 000 kronor 2014–
2016 (avsnitt 4.6.2), 

11. för 2011 anvisar anslagen under utgifts-
område 20 Allmän miljö och naturvård 
enligt följande uppställning: 

 
 
 
 

 
 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Naturvårdsverket Ramanslag 375 332

1:2 Miljöövervakning m.m. Ramanslag 294 993

1:3 Åtgärder för värdefull natur Ramanslag 829 952

1:4 Sanering och återställning av förorenade områden Ramanslag 531 518

1:5 Miljöforskning Ramanslag 91 878

1:6 Kemikalieinspektionen Ramanslag 189 448

1:7 Internationellt miljösamarbete Ramanslag 141 031

1:8 Stockholms internationella miljöinstitut Ramanslag 11 928

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Ramanslag 206 666

1:10 Klimatanpassning Ramanslag 117 000

1:11 Inspire Ramanslag 50 000

1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö Ramanslag 578 749

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar Ramanslag 228 100

1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland Ramanslag 60 000

1:15 Hållbara städer Ramanslag 30 000

1:16 Skydd av värdefull natur Ramanslag 742 000

1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten Ramanslag 101 865

2:1 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Förvaltningskostnader Ramanslag 46 135

2:2 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning Ramanslag 502 266

Summa  5 128 861
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2 Allmän miljö- och naturvård 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och natur-
vård är indelat i två områden Miljöpolitik 
(avsnitt 3) och Miljöforskning (avsnitt 4). 

 
 

2.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Miljöpolitik 4 028 4 706 4 421 4 580 4 627 4 176 4 237

Miljöforskning 517 542 533 548 571 579 591

Äldreanslag  616 0 308 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 5 161 5 248 5 261 5 129 5 198 4 755 4 827
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. Utgifts-
område 20 Allmän miljö- och naturvård 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 5 245 5 245 5 245 5 245

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 13 28 48 79

Beslut -227 -244 -709 -670

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområden 95 167 169 172

Övrigt 3 3 3 3 2

Ny ramnivå  5 129 5 198 4 755 4 827
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
Den totala anslagsnivån inom utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård föreslås minska 
med 116 miljoner kronor 2011 och beräknas 
minska med 47 miljoner kronor 2012, 490 
miljoner kronor 2013 och 418 miljoner kronor 
2014. Förändringarna hänför sig främst till att 
tidigare beslut om tidsbegränsad finansiering 
upphör för bl.a. genomförandet av EU-direk-
tivet Inspire, Hållbara städer och Klimatan-
passning. Under perioden 2011–2014 föreslås 
bl.a. reformer som kraftsamlar kring finansiering 
av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö 
och reformer för tydliggörande av finansieringen 
för den biologiska mångfalden.  

Den realekonomiska fördelningen baseras på 
utfall 2009 samt kända förändringar av anslagens 
användning, se tabell 2.3 nedan. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2011 realekonomiskt fördelad. Utgifts-
område 20 Allmän miljö- och naturvård 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 1 318

Verksamhetskostnader 2 3 401

Investeringar 3 410

Summa ramnivå 5 129
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten 
erhåller någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 
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3 Miljöpolitik 

3.1 Omfattning 

Området omfattar frågor som rör  
 

− naturvård och biologisk mångfald,  

− klimat, 

− vatten-, havs- och luftvård,  

− sanering och efterbehandling av förore-
nade områden,  

− avfall,  

− miljöskydd,  

− miljöövervakning,  

− miljöforskning,  

− kemikaliekontroll,  

− meteorologi, hydrologi och oceanografi, 

− hållbara städer samt 

− internationellt miljösamarbete. 
 

 
 

Verksamheten vid Naturvårdsverket, Kemi-
kalieinspektionen och Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut ingår i området. En ny 
myndighet för havs- och vattenmiljö inrättas den 
1 juli 2011. 

Vidare hör Stiftelsen Institutet för Vatten- 
och Luftvårdsforskning, Stockholms inter-
nationella miljöinstitut, Kärnavfallsfonden och 
AB Svenska Miljöstyrningsrådet till området. 
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3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området Miljöpolitik 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

Miljöpolitik  

1:1 Naturvårdsverket 335 349 346 375 363 368 376

1:2 Miljöövervakning m.m. 307 304 291 295 313 358 378

1:3 Åtgärder för värdefull natur2, 6 1 801 1 777 1 732 830 616 616 616

1:4 Sanering och återställning av förorenade 
områden 306 591 374 532 513 522 540

1:5 Miljöforskning 89 91 89 92 93 94 96

1:6 Kemikalieinspektionen 136 164 155 189 191 194 198

1:7 Internationellt miljösamarbete 79 75 73 141 141 141 141

1:8 Stockholms internationella miljöinstitut 12 12 12 12 12 12 12

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut 264 266 273 207 209 204 209

1:10 Klimatanpassning 74 117 140 117 92 0 0

1:11 Inspire 50 49 50 50 0 0

1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö3, 6 283 370 354 579 788 548 548

1:13 Insatser för internationella klimat-
investeringar 276 280 274 228 218 118 118

1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhets-
samarbete med Ryssland 61 60 59 60 60 60 60

1:15 Hållbara städer 6 200 199 30 30 0 0

1:16 Skydd av värdefull natur4, 6 0 742 751 751 751

1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten5, 6 0 102 189 191 196

Summa Miljöpolitik 4 028 4 706 4 421 4 580 4 627 4 176 4 237

Äldreanslag  

2009 1:11 Miljöbilspremie 349 0 42 0 0 0 0

2008 34:10 Stöd till klimatinvesteringar 267 0 266 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 616 0 308 0 0 0 0
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
2 Fr.o.m. 2011 föreslår regeringen att anslaget benämns 1:3 Åtgärder för värdefull natur (tidigare 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald).  
3 Fr.o.m. 2011 föreslår regeringen att anslaget benämns 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (tidigare 1:12 Havsmiljö). 
4 Fr.o.m. 2011 föreslår regeringen att ett nytt anslag förs upp på statsbudgeten, 1:16 Skydd av värdefull natur. 
5 Fr.o.m. 2011 föreslår regeringen att ett nytt anslag förs upp på statsbudgeten, 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten. 
6 Fr.o.m. 2011 föreslår regeringen att medel som avser biologisk mångfald omfördelas mellan anslagen 1:3 Åtgärder för värdefull natur, 1:16 Skydd av värdefull natur, 
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö samt 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten. Se vidare under avsnitt 3.9.3. 
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3.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 
redovisas normalt i huvudsak på statsbudgetens 
utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det även 
stöd på budgetens inkomstsida i form av avvikel-
ser från en likformig beskattning, s.k. skatte-
utgifter. Avvikelser från en likformig beskatt-
ning utgör en skatteförmån om t.ex. en viss 
grupp av skattskyldiga omfattas av en skatte-
lättnad i förhållande till en likformig beskattning 
och som en skattesanktion om det rör sig om ett 
”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna 
har införts, mer eller mindre uttalat, som medel 
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, 
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. 
Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens 
saldo och kan därför jämställas med stöd på 
budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av 
redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i 
regeringens skrivelse Redovisning av skatte-
utgifter 2010 (skr. 2009/10:195). I det följande 
redovisas de nettoberäknade skatteutgifterna 
som är att hänföra till utgiftsområde 20 Allmän 
miljö- och naturvård. 

 
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom utgiftsområde 20, netto 
Miljoner kronor 

 Prognos 
2010 

Prognos 
2011 

Förmån av miljöanpassade bilar 570 690 

Totalt för utgiftsområde 20 570 690 

Förmån av miljöanpassade bilar 

Förmånsvärdet för en bil som – helt eller delvis – 
är utrustad med teknik för drift med elektricitet 
eller med mer miljöanpassade drivmedel än 
bensin eller dieselolja och som därför har ett 
nybilspris som är högre än nybilspriset för 
närmast jämförbara bil utan sådan teknik, sätts 
ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för 
den jämförbara bilen. För förmånsbilar som helt 
eller delvis drivs med elektricitet eller gas, utom 
de som drivs med gasol, utgör i stället förmåns-
värdet 60 procent av förmånsvärdet för närmast 
jämförbara bil utan sådan mer miljöanpassad 
teknik. Den maximala nedsättningen för 
el/elhybridbilar och gasbilar får inte överstiga 
16 000 kronor per år. För alkoholdrivna bilar 
utgör i stället förmånsvärdet 80 procent av för-

månsvärdet för den jämförbara bilen. Den 
maximala nedsättningen för alkoholdrivna bilar 
får inte överstiga 8 000 kronor per år. Den ned-
sättningen är tidsbegränsad till 2011. Regeringen 
har som reformambition att förlänga den tids-
begränsade nedsättningen för de bilar som är 
utrustade med den senaste och bästa tekniken 
för drift med elektricitet eller annan gas än gasol.  

Skattebortfallet uppstår till följd av det ned-
satta förmånsvärdet och skatteutgiften avser 
inkomst av tjänst och särskild löneskatt. 

3.4 Mål 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att 
till nästa generation kunna lämna över ett sam-
hälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utan-
för Sveriges gränser. Detta förutsätter en ambi-
tiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i inter-
nationella sammanhang (prop. 2009/10:155, bet. 
2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). 

Riksdagen beslutade (prop. 1997/98:145, bet. 
1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183) våren 1999 
om 15 miljökvalitetsmål, som anger vilket till-
stånd som ska uppnås i ett generations-
perspektiv. Ytterligare ett miljökvalitetsmål, 
Ett rikt växt- och djurliv, beslutades 
(prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 
2005/06:48, 49) av riksdagen hösten 2005. Målen 
omfattar följande områden. 

 
− Begränsad klimatpåverkan 
− Frisk luft 
− Bara naturlig försurning 
− Giftfri miljö 
− Skyddande ozonskikt 
− Säker strålmiljö 
− Ingen övergödning 
− Levande sjöar och vattendrag 
− Grundvatten av god kvalitet 
− Hav i balans samt levande kust och 

skärgård 
− Myllrande våtmarker 
− Levande skogar 
− Ett rikt odlingslandskap 
− Storslagen fjällmiljö 
− God bebyggd miljö 
− Ett rikt växt- och djurliv 
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Riksdagen har vidare beslutat (prop. 
2000/01:130, bet. 2001/02:MJU03, rskr. 
2001/02:36) om ett antal delmål för miljö-
kvalitetsmålen som anger att en viss miljökvalitet 
ska vara uppnådd eller att förändringar ska vara 
genomförda vid en viss tidpunkt för att miljö-
kvalitetsmålen ska kunna uppnås inom en gene-
ration. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
kompletterades med beslut om delmål (prop. 
2000/01:65, bet. 2000/01:MJU15, rskr. 
2000/01:269) under våren 2001. Delmål för 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
beslutades (prop. 2001/02:55, bet. 
2001/02:MJU10, rskr. 2001/02:163) under 
hösten 2001. Våren 2002 beslutade (prop. 
2001/02:128, bet. 2001/02:BoU14, rskr. 
2001/02:291) riksdagen om ytterligare ett delmål 
under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 
Hösten 2003 beslutade (prop. 2002/03:117, bet. 
2003/04:MJU04, rskr. 2003/04:13) riksdagen om 
ytterligare två delmål under miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö. Hösten 2005 beslutade 
(prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 
2005/06:48, 49) riksdagen om tre delmål under 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, två 
nya delmål under miljökvalitetsmålet Frisk luft, 
fyra nya delmål under miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö samt ett nytt delmål under miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö. Beslutet innebar 
också att nio delmål upphörde och att sjutton 
delmål fick ändrad lydelse.  

Våren 2006 beslutade riksdagen (prop. 
2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9, rskr. 
2005/06:365) om ett nytt delmål för energi-
effektivisering i bebyggelsen som ersätter del-
målet om energianvändning i bebyggelsen m.m. 
under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.  

Våren 2009 beslutade riksdagen om en ändrad 
innebörd av miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan samt ett nytt mål för 2020 (prop. 
2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr. 
2008/09:300). 

Under våren 2010 beslutade riksdagen bl.a. 
om en ny målstruktur för miljöarbetet med ett 
utvecklat generationsmål (prop. 2009/10:155, 
bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377). 

I regeringens proposition Svenska miljömål – 
för ett effektivare miljöarbete (prop. 
2009/10:155), införs en ny bedömningsgrund 
för samlad bedömning av måluppfyllelse för 
miljökvalitetsmålen. Tre av målen Bara naturlig 
försurning, Giftfri miljö och Säker strålmiljö 
ändras. 

Den förändrade bedömningsgrunden innebär att 
målen fortsatt är mycket ambitiösa och for-
mulerade på ett sätt som gör dem möjliga att nå. 
Vid bedömningen av om målen nås tas hänsyn 
till att naturen har lång återhämtningstid. Inom 
en generation ska antingen det tillstånd i miljön 
som miljökvalitetsmålet uttrycker eller förut-
sättningar för att nå denna miljökvalitet ha 
skapats för att nå den önskade miljökvaliteten.  

Den nya målstrukturen innebär att miljö-
arbetet ska vara strukturerat med ett genera-
tionsmål, miljökvalitetsmål och etappmål. Del-
målen kommer att övergå till etappmål som ska 
vara steg på vägen för att nå ett eller flera miljö-
kvalitetsmål och generationsmål.  

3.5 Resultatredovisning 

I Miljömålsrådets årliga rapport om uppföljning 
av Sveriges miljömål, de Facto 2010, bedöms att 
målet Skyddande ozonskikt är möjligt att nå 
inom utsatt tid. Sex miljökvalitetsmål, Säker 
strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Grund-
vatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Ett 
rikt odlingslandskap och En storslagen fjällmiljö, 
är möjliga att nå med ytterligare åtgärder. Övriga 
nio mål, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen 
övergödning, Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Levande skogar, God bebyggd miljö 
och Ett rikt växt- och djurliv, är mycket svåra att 
nå. Denna bedömning skiljer sig något från den 
bedömning som regeringen gjorde med den 
förändrade bedömningsgrunden i propositionen 
Svenska miljömål – för ett effektivare miljö-
arbete (prop. 2009/10:155). Regeringen 
bedömde att det fortfarande är mycket svårt att 
nå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpå-
verkan, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Ett 
rikt växt- och djurliv, även om ytterligare åt-
gärder sätts in. Ett mål, nämligen Skyddande 
ozonskikt, är möjligt att nå med redan vidtagna 
eller planerade åtgärder. För de övriga miljö-
kvalitetsmålen är det möjligt att skapa förut-
sättningar för att nå dessa miljökvalitetsmål 
inom en generation, om ytterligare åtgärder 
vidtas. Kriterier för att bedöma målen utifrån 
den nya bedömningsgrunden kommer att 
utvecklas vidare i den fortsatta miljömåls-
uppföljningen.  

I avsnitt 3.5.1–3.5.16 redovisas miljökvalitets-
målen. 
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3.5.1 Begränsad klimatpåverkan 

Miljökvalitetsmålet är att halten av växthusgaser 
i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringen ska stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett 
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling 
inte äventyras. Sverige har tillsammans med 
andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås. 

Två delmål anger inriktning och tidsper-
spektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå 
miljökvalitetsmålet.  

Resultat 

Trenden sedan 1990 är att utsläppen av växt-
husgaser i Sverige minskar. Under perioden 1990 
till 2008 har de årliga utsläppen varierat mellan 
som högst 78 miljoner ton koldioxidekvivalenter 
1996 och som lägst 64 miljoner ton 2008. Sedan 
1999 har utsläppen samtliga år legat under 1990 
års nivå. Utsläppen 2008 var 11,7 procent lägre 
än 1990.  

Utsläppen av växthusgaser i Sverige 2008 upp-
gick till 64 miljoner ton. Jämfört med 2007 var 
minskningen drygt 2 miljoner ton, främst tack 
vare lägre utsläpp från industrin, från upp-
värmning av bostäder och lokaler samt från 
transporter.  

Riksdagen har beslutat om delmål för utsläpp 
av växthusgaser för perioden 2008–2012 samt för 
2020. 

Delmålet för perioden 2008–2012 innebär att 
de svenska utsläppen av växthusgaser ska vara 
minst 4 procent lägre som ett medelvärde för 
perioden 2008–2012 än utsläppen 1990. Målet 
ska uppnås utan beaktande av upptag i kolsänkor 
eller användning av flexibla mekanismer.  

Det klimatpolitiska målet för 2020 (prop. 
2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr. 
2008/09:300) innebär att utsläppen för Sverige 
2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen 
1990. Målet gäller för de verksamheter som inte 
omfattas av systemet för handel med utsläpps-
rätter. Detta innebär att utsläppen av växthus-
gaser 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton kol-
dioxidekvivalenter lägre för den icke handlande 
sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minsk-

ningen ska ske genom utsläppsreduktioner i 
Sverige och i form av investeringar i andra EU-
länder eller flexibla mekanismer som Clean 
Development Mechanism (CDM). 

Samtliga länsstyrelser har sedan 2008 i uppgift 
att strategiskt samordna och leda det regionala 
arbetet med att förverkliga den statliga politiken 
för minskad klimatpåverkan och energiom-
ställning. I uppgiften ingår att stödja såväl 
kommunernas som näringslivets klimat- och 
energiarbete. 

Den långsiktiga visionen för klimatpolitiken 
är att Sverige inte har några nettoutsläpp 2050. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det nationella klimatmål 
som antagits av riksdagen för perioden 2008–
2012 bör kunna nås.  

Regeringen bedömer att målet för 2020 
kommer att kunna nås med de åtgärder som 
redovisas i regeringens proposition En samman-
hållen klimat- och energipolitik – Klimat (prop. 
2008/09:162). 

Med det klimatpolitiska målet för 2020 som 
riksdagen beslutat om bidrar Sverige på ett 
ambitiöst sätt till de globala utsläppsreduktioner 
som behövs på lång sikt. Enligt Miljömålsrådets 
bedömning är dock miljökvalitetsmålet Begrän-
sad klimatpåverkan mycket svårt att nå eftersom 
de globala utsläppen av växthusgaser fortsätter 
att öka. 

Koldioxidskatten syftar till att uppnå klimat-
mål på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och 
bör även i fortsättningen vara en central del av 
den svenska klimatpolitiken. Vissa strukturella 
förändringar har beslutats i skattesystemet på 
klimat- och energiområdet i syfte att öka träff-
säkerheten och effektiviteten (prop. 
2009/10:41). Regeringen redovisade de allmänna 
riktlinjerna för skattesystemet i budgetpro-
positionen för 2010 (prop. 2009/10:1, volym 1) 
och i klimatpropositionen (prop. 2008/09:162). 

Genom åtgärder inom ramen för Kyotoproto-
kollets flexibla mekanismer och liknande styr-
medel kan utsläppsminskningar åstadkommas 
genom kostnadseffektiva åtgärder även utanför 
Sveriges och EU:s gränser. Härigenom kan indu-
striländerna ta ansvar för och finansiera nöd-
vändiga åtgärder även i utvecklingsländerna som 
står för en växande andel av de globala utsläppen. 
Formerna för dessa åtgärder utvecklas löpande 
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och Sverige bidrar till att förenkla och förbättra 
regelverket i syfte att säkerställa trovärdighet 
och effektivitet. 

EU:s system för utsläppshandel är centralt för 
att uppfylla EU:s klimatpolitiska mål. Systemet 
omfattar närmare hälften av unionens utsläpp 
och omkring en tredjedel av svenska utsläpp. De 
förändringar av systemet som beslutats och nu 
genomförs innebär att det blir mer kraftfullt och 
effektivt. Utsläppsutrymmet inom den hand-
lande sektorn inom EU ransoneras och minskar 
kontinuerligt och förutsägbart fr.o.m. 2013. 
Systemets omfattning vidgas och tilldelningen av 
utsläppsrätter till företagen kommer i ökande 
grad att ske mot betalning i stället för utan 
kostnad. Detta leder till ökande medvetenhet 
hos företagen om kostnaderna som är förenade 
med utsläpp och att utsläppsminskningar kan ge 
intäkter. EU eftersträvar att systemet efterhand 
ska kopplas till andra framväxande system och 
en tydlig global prissignal ska etableras till indu-
strin och andra samhällssektorer. 

För att det så kallade tvågradersmålet ska 
kunna nås behöver utsläppen minska i alla stora 
utsläppsländer och utsläppsökningar begränsas i 
de fattigaste länderna. Se regeringens propo-
sition En sammanhållen klimat- och energi-
politik – Klimat (prop. 2008/09:162, s. 62). 

Kyotoprotokollets första åtagandeperiod tar 
slut 2012. Förhandlingarna om ett nytt avtal 
kunde inte slutföras i Köpenhamn men en 
politisk överenskommelse som slår fast den 
politiska inriktningen i flera centrala frågor slöts 
dock (Köpenhamnsöverenskommelsen). Alla 
stora utsläppsländer har anslutit sig till denna 
överenskommelse. Åtagandena är knappast till-
räckliga för att tvågradersmålet ska kunna nås. 
Överenskommelsen bör dock genomföras, 
utvecklas och omsättas i ett rättsligt bindande 
avtal för tiden efter 2012. Regeringen kommer 
att verka för höjda ambitioner vad gäller åtagan-
dena. Inom EU kan en omprövning av villkoren 
bli aktuell för att unionen ska åta sig att minska 
utsläppen med 30 procent. I de internationella 
förhandlingarna avser regeringen att verka för att 
EU intar en flexibel hållning beträffande formen 
för ett framtida avtal och förespråkar en stegvis 
ansats med fokus på frågor där framsteg ligger 
inom räckhåll och på största möjliga effekt på 
utsläppen. 

Arbetet med de regionala klimat- och energi-
strategierna har hittills varit av varierande 
omfattning och kvalitet i länen. Om de klimat- 

och energipolitiska målen ska nås är det viktigt 
att de omsätts i konkreta åtgärder. I syfte att 
höja kvaliteten i det energi- och klimatarbete 
som bedrivs på regional och lokal nivå bedömer 
regeringen att erfarenheter kring framgångsrika 
arbetssätt bör spridas mellan länen. Därför har 
regeringen bl.a. utsett tre pilotlän för grön 
omställning. Genom att utveckla arbetsmetoder 
och verktyg samt dela med sig av sina erfaren-
heter kan de län som kommit längst i sitt arbete 
ge vägledning till andra län.  

3.5.2 Frisk luft  

Miljökvalitetsmålet är att luften ska vara så ren 
att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.  

Sex delmål anger inriktning och tidsperspektiv 
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvali-
tetsmålet. Delmålen gäller halter för svavel-
dioxid, kvävedioxid och marknära ozon, minsk-
ning av utsläppen av flyktiga organiska ämnen, 
halt av partiklar samt halt av bens(a)pyren.  

Resultat 

Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar 
fortfarande betydande skador på människors 
hälsa, växtlighet och kulturföremål. 

Delmålen om halten av svaveldioxid och 
utsläpp av organiska ämnen har redan uppnåtts. 
Delmålet om bens(a)pyren bedöms vara möjligt 
att nå inom några år om ytterligare åtgärder, mot 
framför allt småskalig vedeldning, sätts in. Höga 
halter av bens(a)pyren uppträder främst när 
väderförhållandena är ogynnsamma och i tät-
orter med omfattande vedeldning. Delmålen om 
halterna av kvävedioxid, marknära ozon och 
partiklar kommer inte att nås under 2010. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för nå miljökvalitetsmålet Frisk 
luft inom en generation om omfattande åtgärder 
vidtas. Delmålen om kvävedioxid, partiklar och 
marknära ozon är mycket svåra att nå.  

Vägtrafiken är en viktig källa till lokalt höga 
halter av kvävedioxid och partiklar. Även föro-
reningar som förs med vindarna från övriga 
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Europa har stor betydelse. Detta gäller även för 
delmålet om marknära ozon. Sverige påverkas 
även noterbart av ökade utsläpp av ozonbildande 
ämnen i Asien. Åtgärdsarbetet inom EU, 
Göteborgsprotokollet inom den regionala 
konventionen om långväga gränsöverskridande 
luftföroreningar (CLRTAP) och internationellt 
är därför viktigt för att delmålen ska kunna nås. 

Det internationella arbetet är därmed av-
görande för om målet kan nås. Revideringen av 
EU-direktivet om nationella utsläppstak för 
utsläpp av luftföroreningar har dessvärre skjutits 
på framtiden. Det innebär en allvarlig risk för att 
vissa medlemsstaters åtgärdsarbete försenas. 
Däremot fortskrider arbetet med att revidera 
Göteborgsprotokollet med bl.a. utsläppstak för 
vissa luftföroreningar.  

För att minska halterna av kvävedioxid och 
partiklar i våra tätorter krävs riktade åtgärder 
mot utsläppen från transporter och energi-
försörjning samt inom fysisk planering. Det 
gäller såväl lokala åtgärder som beslut om 
skärpta utsläppskrav inom EU och inter-
nationellt.  

EU har redan fastställt skärpta avgaskrav för 
lätta och tunga fordon samt arbetsmaskiner som 
införs successivt under de kommande åren. FN:s 
internationella sjöfartsorganisation IMO (Inter-
national Maritime Organization) beslutade i 
oktober 2008 om skärpta krav på svavelhalten i 
marina bränslen samt utsläppen av kväveoxider 
från fartyg. Genomförandet av EU:s klimat- och 
energipaket bedöms också ge positiva effekter på 
miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig 
försurning när de genomförs. 

Parlamentet och rådet har nu enats om det s.k. 
IED-direktivet (Industrial Emissions Directive) 
i andra läsningen. I det ingår vissa skärpningar 
när det gäller utsläppen av luftföroreningar från 
fasta förbrännings- och sopförbränningsanlägg-
ningar. 

För att minska partikelbildningen främst i 
våra tätorter gav regeringen kommunerna 
möjligheter att förbjuda användningen av dubb-
däck under 2009 på vissa gator. Dessutom har 
perioden när dubbdäck tillåts kortats till den 15 
april. 

Vedeldning är den vanligaste orsaken till att 
halterna av bens(a)pyren överskrids lokalt. 
Statens energimyndighet har i uppdrag, efter 
samråd med Naturvårdsverket, att redovisa 
behovet och konsekvenserna av att ge kommu-
nerna ökade möjligheter att vidta åtgärder i de 

fall enskilda anläggningar för lokal uppvärmning 
(småskalig eldning med fasta bränslen m.m.) 
skapar olägenheter i den närmaste omgivningen 
som höga utsläpp av hälsofarliga luftför-
oreningar. 

3.5.3 Bara naturlig försurning 

Miljökvalitetsmålet är att de försurande effek-
terna av nedfall och markanvändning ska under-
skrida gränsen för vad mark och vatten tål. 
Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte 
öka korrosionshastigheten i tekniskt material 
eller kulturföremål och byggnader. 

Fyra delmål anger inriktning och tidspers-
pektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå 
miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller minskad 
försurning av sjöar, rinnande vatten och skogs-
mark samt minskning av utsläppen av svavel-
dioxid och kväveoxider till luft.  

Resultat 

Delmålen om försurning av sjöar och vattendrag 
och utsläpp av svaveldioxider är redan uppnådda. 
Delmålet om kväveoxider kommer troligen att 
nås under målåret 2010 eller 2011, vilket är en 
mer positiv bedömning än tidigare. När det 
gäller delmålet om försurning av skogsmarken 
råder det en viss osäkerhet om utvecklingen bl.a. 
beroende på metodfrågor. Det råder därför en 
osäkerhet om delmålet är uppnått eller ej. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet 
inom en generation om ytterligare åtgärder 
vidtas. Däremot kommer det att ta lång tid innan 
det tillstånd som beskrivs i målet kommer att 
vara uppnått.  

Förutom att begränsa utsläppen nationellt 
måste nedfallet av försurande ämnen från källor 
utanför Sverige minska ytterligare. Därtill krävs 
att ekosystemen återhämtar sig för att tillståndet 
som anges i miljökvalitetsmålet ska nås. Då del-
målen nås om utsläpp av svaveldioxid och av 
kväveoxider uppfylls även Sveriges åtaganden 
enligt EU:s takdirektiv och enligt Göteborgs-
protokollet inom den regionala konventionen 
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om långväga gränsöverskridande luftför-
oreningar (CLRTAP). En reservation är att åta-
gandet för utsläppen av kväveoxider eventuellt 
överskrids med liten marginal under 2010. Även 
i framtiden kommer de svenska utsläppen av 
dessa luftföroreningar att minska. Utsläpp av 
svaveldioxid i övriga europeiska länder har varit 
en stor bidragande faktor till försurningen av 
mark och vatten i Sverige. En långsiktig trend är 
att dessa utsläpp, och därmed nedfallet över 
Sverige, minskar. 

Utsläppsminskningen har hittills varit kraf-
tigast från källor på land. Det har lett till att 
sjöfarten svarar för en allt större del av de för-
surande svavelföreningar som faller ned i Sverige. 
Även i det fallet bedömer regeringen att ut-
släppen långsiktigt kommer att minska genom 
Internationella sjöfartsorganisationens (IMO:s) 
beslut (se avsnitt 3.5.2 Frisk luft) som innebär 
att kraven skärps för svavelhalterna i marina 
bränslen liksom gränsvärdena för utsläpp av 
kväveoxider från nya båtmotorer. 

För utsläppen av kväveoxider är trenden att 
minskningen av nedfallet har avstannat och 
någon positiv utveckling kan inte ses. Sjöfartens 
utsläpp av kväveoxider ökar och beräknas inom 
några år överstiga de landbaserade kväveoxid-
utsläppen till luft. Det tar längre tid innan 
skärpta krav slår igenom, i praktiken måste äldre 
förbränningsanläggningar, bilar och fartyg 
ersättas med nya för att utsläppen ska gå ned.  

Det försurande nedfallet måste dock minskas 
ytterligare för att skapa förutsättningar att nå 
miljökvalitetsmålet. Trots redan beslutade åtgär-
der beräknas ekosystemens kritiska belast-
ningsgräns för sjöar att överskridas i över en 
tiondel av landet 2020.  

Som inledningsvis anförts kommer det att ta 
lång tid att nå det tillstånd som beskrivs i miljö-
kvalitetsmålet. Orsaken är bl.a. att ekosystemens 
naturliga återhämtning går långsamt, se 
regeringens proposition Svenska miljömål – för 
ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:55, s. 
108). Hur fort återhämtningen går påverkas bl.a. 
av hur skogsbruket bedrivs. 

Att nedfallet totalt minskar innebär att belast-
ningen långsiktigt har förbättrats i Sverige. De 
allvarligaste kvarvarande problemen är kon-
centrerade framför allt till sydvästra Sverige. Mot 
den bakgrunden aviserade regeringen i propo-
sitionen Svenska miljömål – för ett effektivare 
miljöarbete (prop. 2009/10, s. 155-156) en över-
syn av kalkningsverksamheten med syfte att ta 

fram en plan för långsiktig anpassning av verk-
samheten. 

3.5.4 Giftfri miljö  

Miljökvalitetsmålet är att förekomsten av ämnen 
i miljön som har skapats i eller utvunnits av sam-
hället inte ska hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden, att halterna av natur-
främmande ämnen är nära noll och att deras 
påverkan på människors hälsa och ekosystemen 
är försumbar. Målet innebär även att halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bak-
grundsnivåerna. 

Nio delmål anger inriktning och tidspers-
pektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå 
miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller kunskap om 
kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper, 
miljö- och hälsoinformation om varor, utfasning 
av farliga ämnen, fortlöpande minskning av 
hälso- och miljöriskerna med kemikalier, rikt-
värden för miljökvalitet för kemiska ämnen, 
sanering och efterbehandling av förorenade 
områden, dioxiner i livsmedel samt exponering 
för kadmium. 

Resultat 

Kunskapen om många kemiska ämnen är fort-
farande bristfällig, vilket innebär att det är 
mycket svårt att uppnå delmålet om kunskap om 
kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper. 
Exempelvis så har färre än 1 500 av de cirka  
30 000 ämnen som kommissionen uppskattar 
tillverkas eller importeras i mängder över-
stigande ett ton per år testats och bedömts 
någorlunda ingående avseende effekter på hälsa 
och miljö.  

Delmålet om information om farliga ämnen i 
varor bedöms bli mycket svårt att nå då till-
gänglig kunskap och kraven på information är på 
en för låg nivå. 

När det gäller delmålet om utfasning av farliga 
ämnen har användningen av cancerframkallande, 
arvsmassepåverkande och fortplantnings-
störande ämnen (CMR-ämnen) i svensk-
producerade varor minskat svagt under perioden 
1996-2008. Däremot används fortfarande farliga 
ämnen i nyproducerade varor vilket innebär att 
delmålet är mycket svårt att uppnå.  
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För att följa utvecklingen av delmålet om 
fortlöpande minskning av hälso- och miljö-
riskerna har Kemikalieinspektionen tagit fram 
indikatorer för allergiframkallande, hälsofarliga, 
konsumenttillgängliga kemiska produkter samt 
växtskyddsmedel. Det går dock inte i dag att 
avläsa några entydiga trender om i vilken rikt-
ning utvecklingen går. Dessutom saknas det 
grundläggande kunskaper för att kunna minska 
riskerna med många ämnen. Möjligheten att nå 
delmålet är beroende av möjligheten att uppnå 
delmålen om kunskap och information.  

Delmålet om riktvärden för miljökvalitet 
uppnåddes 2005. 

Det finns två delmål för förorenade områden. 
Det ena innebär att sådana områden som innebär 
akuta risker eller hotar betydelsefulla vatten-
täkter eller värdefulla naturområden ska vara 
utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av 
2010. Delmålet kan inte uppnås eftersom samt-
liga akuta objekt inte kommer att kunna åtgärdas 
inom utsatt tid. Det andra delmålet innebär att 
åtgärder ska ha genomförts vid en så stor andel 
områden under 2010 att miljöproblemet i sin 
helhet i huvudsak är löst till 2050. Målet kan nås 
om ytterligare åtgärder vidtas.  

Delmålet om dioxiner i livsmedel bedöms som 
möjligt att nå, men då krävs det fler effektiva 
åtgärder framförallt på internationell nivå. Det 
har genomförts kontinuerliga mätningar av 
dioxinhalterna i livsmedel under en lång tid och 
intaget av dioxiner via livsmedel har minskat till 
hälften jämfört med början av nittiotalet. 

Delmålet om exponering av kadmium via föda 
och arbete bedöms bli svårt att nå. Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, har 
sänkt gränsen för tolerabelt veckointag för 
kadmium från föda. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är mycket svårt att 
skapa förutsättningar att nå miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö inom en generation. Förutsätt-
ningarna har dock förbättrats de senaste åren, 
tack vare skärpt lagstiftning inom EU samt 
genom internationella avtal. Regeringen be-
dömer att det kommer att krävas ett stort antal 
åtgärder, framförallt på internationell nivå och 
inom EU, för att nå miljökvalitetsmålet. Ett av 
de viktigaste områdena för att nå miljökvalitets-
målet är att verka för att kunskapen om hur 

kemikalier påverkar människors hälsa och miljö 
ökar. Genom kraven på registrering av kemiska 
ämnen enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach 
kommer kunskapsnivån de närmaste åren att öka 
väsentligt. För ämnen som tillverkas i mindre 
volymer är dessa krav inte tillräckliga. Kun-
skapen behöver öka om hur människor och 
miljö påverkas av att exponeras för flera ämnen 
samtidigt, så kallade kombinationseffekter. 
Under Sveriges ordförandeskap i EU 2009 såg 
regeringen till att rådet, på danskt initiativ, antog 
rådsslutsatser om kombinationseffekter av 
kemikalier i december 2009. Det problem som 
rådsslutsatserna särskilt lyfter fram är att barn 
utsätts för en mängd olika hormonstörande 
ämnen i sin vardag, vilka bl.a. skulle kunna ha 
effekter på fortplantningen. I slutsatserna upp-
manas kommissionen att rapportera till rådet 
senast 2012 hur reglerna kan förbättras och 
utvecklas i fråga om kombinationseffekter. När 
det gäller information om farliga ämnen i varor 
finns det stora skillnader i förutsättningarna att 
nå målet för olika varugrupper. Inom vissa varu-
grupper är möjligheterna att nå delmålet goda 
t.ex. för kosmetiska produkter där EU-lag-
stiftningen ställer krav på fullständig inne-
hållsbeskrivning. För att nå delmålet i sin helhet 
är det dock avgörande hur informationskravet i 
Reach kommer att tillämpas. En positivt 
verkande faktor är den stärkta internationella 
samsynen kring informationsluckor och behov 
genom den arbetsgrupp under internationella 
kemikaliestrategin (SAICM) som på svenskt 
initiativ 2009 etablerades för information om 
kemikalier i varor. 

När det gäller utfasning av farliga kemikalier 
innebär Reach att grunden har lagts för en mer 
systematisk inventering, riskminskning och 
begränsning av särskilt farliga ämnen. 
Regeringen anser att det är viktigt att Sverige, 
övriga medlemsstater samt kommissionen 
tillsammans aktivt bidrar till att de högt ställda 
ambitionerna i lagstiftningen kan realiseras. EU:s 
nya växtskyddsförordning (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 
21 oktober 2009 om utsläppande av växtskydds-
medel på marknaden och om upphävande av 
rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG) 
har skapat goda förutsättningar att fasa ut farliga 
växtskyddsmedel.  

Sverige stod i början av juni 2010 värd för det 
första förhandlingsmötet om ett internationellt 
avtal för reglering av kvicksilver. Mötet var ett 
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viktigt första steg mot att uppnå regeringens 
målsättning om en stark konvention som regle-
rar såväl utbud som efterfrågan av kvicksilver. 

Möjligheterna att nå delmålet om risk-
minskning vid hantering av kemiska ämnen är 
starkt kopplade till måluppfyllelsen av delmålen 
om kunskap om kemiska ämnen och infor-
mation om farliga ämnen i varor. Utan tillräcklig 
kunskap om kemiska ämnen och kunskap om 
hur kemiska ämnen sprids vidare i varukedjan är 
det svårt dels att veta om riskerna faktiskt 
minskar, dels för aktörerna att minska riskerna.  

Det finns ungefär 1 400 områden i Sverige 
som är så förorenade att de kan utgöra mycket 
stora risker för miljön eller för människors hälsa. 
Av dem har omkring 200 åtgärdats. För att nå 
målet till 2050 behöver takten öka och kun-
skapen förbättras. I regeringens proposition 
Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av 
förorenade områden (prop. 2008/09:217, bet. 
2009/10:MJU6, rskr. 2009/10:26) redovisades 
åtgärder som syftar till att effektivisera arbetet 
bl.a. genom en tydligare ansvarsfördelning inom 
den statliga organisationen. 

När det gäller delmålet om dioxiner i livs-
medel har Sverige sedan tidigare vidtagit åtgärder 
som inneburit kraftigt minskade utsläpp från 
industrier och förbränningsanläggningar. Idag 
står en betydande del av tillförseln till Sverige 
från atmosfäriskt nedfall från andra stater. För 
att ytterligare minska tillförseln av dioxiner till 
livsmedel behöver Sverige främst arbeta vidare på 
internationell nivå för att minska spridningen av 
dioxiner.  

För att nå delmålet om kadmium anser 
regeringen dels att det finns behov av mer 
kunskap om exponeringen från olika källor, dels 
att ytterligare åtgärder vidtas för att minska 
kadmiumhalterna i livsmedel. Regeringen har 
därför gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att 
genomföra en bedömning av riskerna för 
människors hälsa och miljö beträffande 
kadmium med utgångspunkt i svenska 
förhållanden. I uppdraget ingår att utvärdera om 
nuvarande nationella gränsvärde för kadmium i 
gödselmedel bör sänkas.  

3.5.5 Skyddande ozonskikt 

Miljökvalitetsmålet innebär att ozonskiktet ska 
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning. Ett delmål anger inrikt-

ning och tidsperspektiv i det fortsatta miljö-
arbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålet 
avser utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

Resultat 

Arbetet inom Montrealprotokollet, som är ett 
åtgärdsprogram för avveckling av ozonned-
brytande ämnen, har lett till att halterna av dessa 
ämnen minskar i den övre atmosfären. Enligt 
Miljömålsrådet har ozonskiktets tjocklek varit 
ganska konstant de senaste åtta åren och under 
de kommande tio åren kommer det att börja 
växa till. 

Den svenska avvecklingen av ozonned-
brytande ämnen har till största delen genomförts 
och utsläppen har minskat avsevärt sedan 1990 
enligt Miljömålsrådets rapport. En av de få kvar-
stående åtgärderna nationellt för att fasa ut 
ozonnedbrytande ämnen är ett förbud att 
använda klorfluorkolväten (HCFC) i befintlig 
utrustning. Därför har regeringen under 2009 
beslutat om användningsförbud för HCFC från 
och med 2015. Förbudet omfattar kyl-, luftkon-
ditionerings- och värmepumpsutrustning med 
en köld-mediemängd med mer än tre kilogram 
köldmedium för yrkesmässigt bruk.  

Analys och slutsatser 

Regeringen delar Miljömålsrådets bedömning 
om att såväl miljökvalitetsmålet som delmålet 
kommer att nås. En fullständig återhämtning av 
ozonskiktet kan ske på norra halvklotet ungefär 
vid mitten av 2000-talet visar de prognoser som 
Miljömålsrådet tagit del av. Detta kräver 
emellertid att arbetet inom Montrealprotokollet 
är fortsatt framgångsrikt. Det är viktigt att 
HCFC fasas ut, att åtgärder vidtas för att 
hantera upplagrade ozonnedbrytande ämnen och 
att utsläpp av koltetraklorid (CTC) kartläggs 
och ytterligare minskar. 

Vad avser utfasning på nationell nivå finns 
fortfarande ozonnedbrytande ämnen i material 
för isoleringsändamål, kylanläggningar och 
värmepumpar samt i halonbaserade brand-
släckare. Isoleringsmaterial ersätts vid ombygg-
nationer och rivningar av fastigheter och andra 
anläggningar. Ozonnedbrytande ämnen i 
produkter och utrustning som tas ur bruk 
klassas som farligt avfall och omfattas av 
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avfallsförordningen (2001:1063). De bör därför 
inte leda till några ytterligare utsläpp till atmo-
sfären. 

3.5.6 Säker strålmiljö  

Miljökvalitetsmålet är att människors hälsa och 
den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. 

Tre delmål anger inriktning och tidsperspektiv 
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvali-
tetsmålet. Delmålen gäller utsläpp av radioaktiva 
ämnen, hudcancer orsakad av solen samt risker 
med elektromagnetiska fält. 

Resultatredovisning av området Strålsäkerhet 
finns under utgiftsområde 6 Försvar och sam-
hällets krisberedskap. 

Resultat 

Delmålet om radioaktiva ämnen är uppfyllt. 
Utsläppen av radioaktiva ämnen är låga och 
uppmätta halter i miljön innebär generellt inget 
hälso- eller miljöproblem. Den samlade veten-
skapliga bedömningen är att allmänhetens 
exponering av elektromagnetiska fält inte inne-
bär några hälsorisker. Exponeringen för 
ultraviolett strålning från solen och solarier 
måste däremot minska om den negativa utveck-
lingen för hudcancer ska kunna brytas. 

Analys och slutsatser 

Regeringen delar Miljömålsrådets bedömning 
om att miljökvalitetsmålet bedöms vara möjligt 
att nå, om ytterligare insatser sätts in. Delmålet 
om hudcancer bedöms som svårast att nå. 

Under det svenska ordförandeskapet tog 
regeringen bl.a. initiativ till att anta rådsslutsatser 
om hantering av använt kärnbränsle och radio-
aktivt avfall för att höja ambitionsnivån inom 
EU och för att få fram gemensam lagstiftning på 
området. 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit 
fram en nationell plan för allt radioaktivt avfall 
tillsammans med berörda aktörer. Aktuella 
åtgärdsförslag syftar till att det avfall som inte 
kommer från kärnteknisk verksamhet, exem-
pelvis sjukvård och forskning ska tas om hand 
bättre. SSM utvärderar kontinuerligt strålsäker-

hetsläget vid de svenska kärnkraftverken. Beräk-
ningar visar att utsläppen av radioaktiva ämnen 
med god marginal ligger under de 10 mikro-
sievert som anges för delmålet radioaktiva 
ämnen. 

Under 2009 meddelade Svensk Kärnbränsle-
hantering AB (SKB) att den valt Forsmark i 
Östhammars kommun som plats för ett framtida 
slutförvar. Under senare delen av 2010 väntas 
SKB ansöka om tillstånd för att bygga slut-
förvaret. 

Miljöövervakning visar att förhöjda halter av 
cesium från Tjernobylolyckan 1986 finns i 
exempelvis renkött, varför fortsatta åtgärder och 
kontroll behövs. 

Regeringen gör bedömningen att delmålet om 
hudcancer fortfarande är svårt att nå. Problemen 
med att ändra på människors solvanor består och 
den långa latenstiden för cancerformen gör att 
det tar lång tid att se effekterna av de insatser 
som genomförs. Under 2009 har SSM och läns-
styrelserna informerat om hur barns utemiljöer, 
t.ex. förskolegårdar, kan utformas så att UV-
exponeringen minskas. Att solvett ingår i 
simskoleundervisningen och att 4 000 skol-
klasser fått en barnbok i ämnet är andra exempel 
på informationsinsatser. Strålsäkerhets-
myndigheterna i Sverige, Finland, Island och 
Norge gick under 2009 ut med en rekommen-
dation om att införa 18-årsgräns för solarie-
solande. Flera kommunala badanläggningar med 
solarier har infört en sådan åldersgräns och 
under 2009 upphörde ett stort träningsföretag i 
Sverige helt med solarier. Åtgärderna signalerar 
att attityderna till solariesolande håller på att för-
ändras. SSM har dessutom kontaktat samtliga 
kommuner och påpekat det olämpliga i att 
erbjuda allmänheten att sola i solarium. 

SSM bevakar forskning och kartlägger konti-
nuerligt riskerna inom delmålet elektro-
magnetiska fält (EMF). Den nationella miljö-
övervakningen visar att allmänhetens exponering 
är mycket låg jämfört med gällande referens-
värden. Under 2009 lämnade myndighetens 
vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält en 
rapport som utvärderat de två senaste årens 
forskning om elektromagnetiska fält och hälsa. 
Resultaten ger dock ingen anledning att ändra 
dagens riskbedömningar och rekommenda-
tioner. 

SSM rekommenderar att försiktighets-
principen tillämpas inom två områden; allmän-
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hetens exponering för magnetfält från kraft-
ledningar och vid användning av mobiltelefon. 

Förmågan att hantera olyckor eller andra 
händelser bedöms ha ökat genom de senaste 
årens förstärkning av den nationella strålskydds-
beredskapen. Under 2009 har SSM moderniserat 
det system som kontinuerligt övervakar strål-
nivån i Sverige. 

3.5.7 Ingen övergödning  

Miljökvalitetsmålet är att halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten inte ska ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsätt-
ningarna för biologisk mångfald eller möjlig-
heterna till allsidig användning av mark och 
vatten. 

Fyra delmål anger inriktning och tidsperspek-
tiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljö-
kvalitetsmålet. Delmålen gäller minskning av 
utsläpp av fosfor- och kväveföreningar samt 
minskning av utsläppen av ammoniak och 
kväveoxider. 

Resultat 

Utsläppen av fosforföreningar bedöms 2010 ha 
minskat till cirka 2 050 ton vilket ska jämföras 
med delmålet om högst 1 880 ton. Delmålet är 
således inte möjligt att nå inom tidsramen för 
målåret 2010. 

För delmålet som avser vattenburna utsläpp av 
kväveföreningar bedöms dessa ha minskat till 
cirka 42 100 ton för 2010 vilket ska jämföras 
med delmålets 40 100 ton. Delmålet är inte 
möjligt att nå i tid. 

Trenden för utsläpp av ammoniak är fortsatt 
positiv. Delmålet nåddes redan 2005.  

Delmålet om utsläpp av kväveoxider redovisas 
i avsnitt 3.5.3. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet 
Ingen övergödning inom en generation om 
ytterligare åtgärder vidtas. 

Utsläppen till både luft och vatten av gödande 
ämnen har fortsatt minska tydligt inom ramen 
för det löpande miljömålsarbetet. Därtill har ett 

stort antal nya åtgärder och styrmedel beslutats 
som ytterligare minskar utsläppen av kväve- och 
fosforföreningar genom regeringens särskilda 
satsning på havsmiljön. Regeringen har i pro-
positionen En svensk sammanhållen havspolitik 
(prop. 2008/09:170, bet. 2008/09:MJU29, rskr. 
2008/09:299) presenterat en rad viktiga insatser 
bl.a. utvidgning av förbudet för fosfater i tvätt-
medel till att även omfatta maskindiskmedel och 
förstärkningar inom Landsbygds-programmet 
2007–2013.  

Modifieringar av ersättningarna till skydds-
zoner, fånggrödor, vårbearbetning, vall, våt-
marker och ökade satsningar på kompetens-
utveckling är exempel på förstärkningar i 
landsbygdsprogrammet som gäller från 2010. 
Även nya åtgärder som att anlägga fosfor-
reducerande dammar och reglerbar dränering 
ingår i landsbygdprogrammet från 2010. 

Regeringen införde samtidigt bidraget om 
statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt 
(LOVA), som bedöms uppgå till 100–120 
miljoner kronor per år från 2010. Insatserna i 
havspropositionen har dock ännu inte fått 
genomslag i de svenska belastningsberäk-
ningarna.  

Länsstyrelserna tilldelades totalt 35 miljoner 
kronor under 2009 för att förstärka deras arbete 
med att planera åtgärder som bidrar till att 
minska belastningen av näringsämnen till 
Östersjön och Västerhavet.  

Naturvårdsverket har sedan 2009 beviljat stöd 
via havsmiljöanslaget och LOVA till cirka 270 
insatser mot övergödningen. Genom LOVA har 
medel till ett 90-tal insatser som att åtgärda 
enskilda avlopp, anlägga våtmarker och dammar, 
tömningsstationer för båttoaletter, mussel-
odlingar och systemlösningar för musselodling i 
kombination med biogas-, gödsel- och foder-
produktion möjliggjorts. Ett antal större projekt 
för att minska övergödningen har dessutom 
beviljats stöd direkt genom havsmiljöanslaget.  

Minskad övergödning är ett prioriterat 
område i EU:s strategi för Östersjöregionen. Ett 
ökat antal projekt inom detta område bör därför 
kunna finansieras genom befintliga EU-medel.  

Regeringen bedömer att den positiva trenden 
samt de ytterligare åtgärder och framtida insatser 
som redovisats i regeringens proposition En 
svensk sammanhållen havspolitik (prop. 
2008/09:170, bet. 2008/09:MJU29, rskr. 
2008/09:299) och i regeringens skrivelse Åt-
gärder för levande hav (skr. 2009/19:213) gör att 
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förutsättningarna finns för att uppfylla Sveriges 
nationella såväl som internationella mål och 
åtaganden.  

För att kunna kraftsamla i arbetet för renare 
hav och vatten bildar regeringen en ny myn-
dighet som inleder sin verksamhet den 1 juli 
2011. Se avsnitt 3.5.10. 

3.5.8 Levande sjöar och vattendrag 

Miljökvalitetsmålet innebär att sjöar och vatten-
drag ska vara ekologiskt hållbara och att deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kul-
turmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras sam-
tidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Fem delmål anger inriktning och tidsperspek-
tiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljö-
kvalitetsmålet. Delmålen gäller åtgärdsprogram 
för natur- och kulturmiljöer, åtgärdsprogram för 
skyddsvärda vattendrag, vattenförsörjnings-
planer, utsättning av djur och växter samt 
åtgärdsprogram för hotade arter. 

Resultat 

Delmålet om skydd av natur- och kulturmiljöer 
kommer inte att nås inom tidsramen. För att öka 
skyddet av värdefulla natur- och kulturmiljöer 
bildades ett 40-tal naturreservat och åtta bio-
topskyddsområden, dock inga kulturreservat 
under 2009.  

Beträffande delmålet om åtgärdsprogram för 
skyddsvärda vattendrag har ett antal restau-
reringsåtgärder utförts under 2009. Trots detta 
bedöms delmålet inte kunna nås under 2010.  

Vad gäller delmålet om vattenförsörjnings-
planer har målet inte nåtts inom den utsatta tids-
ramen. Arbetet med vattenförsörjningsplaner 
har påbörjats i några län. Fler vattenskydds-
områden för ytvattentäkter har inrättats; drygt 
41 procent av de kommunala ytvattentäkterna 
uppskattas ha haft ett skydd i oktober 2009. 

Delmålet om utsättning av djur och växter 
bedöms i stora delar vara uppnått. Delmålet 
gäller också för miljökvalitetsmålet Hav i balans 
samt levande kust och skärgård. 

Delmålet om hotade arter nåddes vid målåret 
2005. Det fortsatta arbetet med att genomföra 

och utveckla åtgärdsprogram sker under miljö-
kvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

Regeringen har lämnat propositionen Ny 
gränsälvsöverenskommelse med Finland (prop. 
2009/10:212), till riksdagen som antog 
regeringens förslag den 16 juni 2010. Den nya 
finsk-svenska gränsälvsöverenskommelsen 
träder i kraft den 1 oktober 2010.  

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag inom en gene-
ration om ytterligare åtgärder vidtas.  

Miljökvalitetsmålet är nära kopplat till Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG 
om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område. I december 
2009 fattade vattendelegationerna vid de fem 
vattenmyndigheterna – länsstyrelser med särskilt 
ansvar för Sveriges vattendistrikt – beslut om 
åtgärdsprogram m.m. Dessa kommer att få stor 
betydelse för möjligheterna att nå de vatten-
relaterade miljökvalitetsmålen. 

Åtgärder mot övergödning och giftutsläpp har 
vidtagits, många skadade miljöer har restaurerats, 
åtgärdsplaner för hotade arter har upprättats och 
fullföljts, försurande ämnen tillförts i minskad 
omfattning, kompletterande kalkning utförts 
och arbetet med att åtgärda biologiska skador vid 
reglering av vatten har påbörjats, vilket gett 
positiva effekter.  

Som regeringen även har framfört i propo-
sitionen Svenska miljömål – för ett effektivare 
miljöarbete (prop. 2009/10:155) finns det sam-
ordningsvinster att nå i form av synergier och 
kostnadseffektivitet om arbetet med vattenmiljö 
även samordnas med åtgärder för havsmiljön.  

Vad gäller delmålet om utsättning av djur och 
växter framhåller både Naturvårdsverket och 
Miljömålsrådet i likhet med vad Fiskeriverket 
tidigare gjort att problem återstår med bl.a. 
illegala utsättningar. Fiskeriverkets strategi för 
utsättning och spridning av fisk kommer enligt 
ett uppdrag i regeringens proposition Svenska 
miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 
2009/10:155) att ses över. 

Omprövning av vattendomar går långsamt 
och kan vara en komplicerad process. 
Regeringen har därför tagit upp denna fråga i 
propositionen Svenska miljömål – för ett 
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effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155) samt 
i skrivelsen Åtgärder för levande hav (skr. 
2009/19:213)och där föreslagit åtgärder.  

Vad gäller kalkning av sjöar har regeringen 
lämnat ett uppdrag till Naturvårdsverket att 
tillsammans med berörda länsstyrelser och 
vattenmyndigheter ta fram en plan för en lång-
siktig anpassning av kalkningsverksamheten 
utifrån miljöns återhämtning som ett svar på det 
minskande försurande nedfallet.  

Det är viktigt att arbetet med skyddsvärda 
områden fortsätter i enlighet med vad regeringen 
skriver i propositionen Svenska miljömål – för 
ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155). 

För att kunna kraftsamla i arbetet för renare 
hav och vatten bildar regeringen en ny myn-
dighet som inleder sin verksamhet den 1 juli 
2011. Se avsnitt 3.5.10. 

3.5.9 Grundvatten av god kvalitet  

Miljökvalitetsmålet är att grundvattnet ska ge en 
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i 
sjöar och vattendrag. 

Tre delmål anger inriktning och tidsperspektiv 
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvali-
tetsmålet. Delmålen gäller skydd av grund-
vattenförande geologiska formationer grund-
vattennivåer samt rent dricksvatten. 

Naturgrusfrågan som tidigare återfanns i 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö redovisas 
i detta avsnitt i enlighet med de förändringar 
som föreslogs i regeringens proposition Svenska 
miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 
2009/10:155). 

Resultat 

Delmålet om skydd av grundvattenförande 
geologiska formationer bedöms inte kunna nås 
inom tidsramen. I Naturvårdsverkets handbok 
om skyddsområden för vattentäkter kommer 
frågan om vattentäkter borrade i berggrunden att 
behandlas, vilket förväntas ge bättre förut-
sättningar för skyddet av geologiska forma-
tioner. 

Gällande delmålet om grundvattennivåer har 
arbetet med de åtgärder som är kopplade till att 
ta fram vattenförsörjningsplaner påbörjats.  

Delmålet om kvalitetskrav för grundvatten 
bedöms inte kunna nås. Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) har börjat samla dricks-
vattenanalyser under 2009 på uppdrag av Livs-
medelsverket. En undersökning från Social-
styrelsen och SGU visar på omfattande 
kvalitetsbrister för enskild vattenförsörjning.  

Miljöbalkens regelverk har ändrats så att 
kraven för att få tillstånd till naturgrustäkt har 
skärpts. Integreringen av produktionsstatistiken 
i miljörapporteringen förväntas ge bättre under-
lag för att bedöma naturgrusanvändningen. Få 
länsstyrelser har planer för materialförsörjningen 
i länet. Delmålet om naturgrus blir mycket svårt 
att nå i tid. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet inom en generation 
om ytterligare åtgärder vidtas. 

Genomförandet av vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram pekas ut som en viktig faktor 
för att nå resultat liksom att arbetet med att ta 
fram och förbättra kommunala dricksvatten-
försörjningsplaner fortsätter. Så många som var 
fjärde brunn med enskild vattenförsörjning 
bedöms ha otjänligt vatten och ännu fler tjänligt 
med anmärkning. SGU föreslog i sin under-
lagsrapport till Miljömålsrådet 2008, Bra grund-
vatten i dag och i framtiden, att ett nytt delmål 
om enskild vattenförsörjning införs. Det är 
viktigt att grundvatten för enskild vatten-
försörjning har god kvalitet och inte begränsas 
av föroreningar från mänsklig verksamhet. 
Socialstyrelsens allmänna råd, liksom SGUs 
vägledning för brunnsborrning, är grund-
läggande dokument vars vikt bör lyftas fram och 
följas i högre utsträckning. Även ROT-avdragen 
i regeringens proposition Skattereduktion för 
reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad 
av vissa bostäder (prop. 2008/09:178) kan 
användas i detta sammanhang. 

Fortsatt arbete med att införa vatten-
skyddsområden bedöms kunna förbättra situa-
tionen. Härvid spelar revideringen av Natur-
vårdsverkets handbok om skyddsområden en 
viktig roll. Om kommunerna i större utsträck-
ning använde möjligheten att utfärda lokala före-
skrifter skulle genomförandet av skyddet kunna 
snabbas på ytterligare. 
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I Miljöprocessutredningens slutbetänkande 
(SOU 2009:45) finns förslag till ändring i miljö-
balken så att grundvattentäkter kan pekas ut som 
riksintressen. Förslaget bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. När det gäller naturgrus-
användningen har den nyligen genomförda 
ändringen i Miljöbalken ännu inte fått genom-
slag, men den bedöms bli positiv. Arbetet på 
länsstyrelserna med att ta fram regionala planer 
för materialförsörjning behöver fortsätta. 

3.5.10 Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

Miljökvalitetsmålet är att Västerhavet och 
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produk-
tionsförmåga och att den biologiska mångfalden 
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden 
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekrea-
tion och annat nyttjande av hav, kust och skär-
gård ska bedrivas så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 
mot ingrepp och andra störningar. 

Sju delmål anger inriktning och tidsperspektiv 
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökva-
litetsmålet. Delmålen gäller skydd för marina 
miljöer i kust- och skärgårdsområden, strategi 
för kulturarv och odlingslandskap, åtgärds-
program för hotade marina arter, minskning av 
bifångster, anpassning av uttaget av fisk, 
begränsning av buller och andra störningar från 
båttrafiken samt minskade utsläpp av olja och 
kemikalier från fartyg. 

Resultat 

Arbetet med delmålet om skydd av marina 
miljöer går framåt. Sveriges första, marina 
nationalpark, Kosterhavets nationalpark invigdes 
i september 2009. Utöver dagens 20 marina 
naturreservat förväntas ytterligare ett antal 
marina naturreservat kunna inrättas under 2010 
varför delmålet bedöms kunna nås i den delen. I 
slutet av 2009 och början av 2010 har Fiskeri-
verket beslutat att införa ytterligare tre fiskefria 
områden. Delmålet bedöms dock i sin helhet 
inte kunna nås inom tidsramen. 

Delmålet om åtgärdsprogram för hotade 
marina arter har inte nåtts. Det fortsatta arbetet 

med åtgärdsprogrammen hanteras under miljö-
kvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

För delmålet om bifångster ser utvecklingen 
lovande ut gällande utveckling av fiskeredskap 
och övervakningsmetodik. Det är dock inte 
möjligt att nå delmålet under 2010. Delmålet är 
relevant även för miljökvalitetsmålet Levande 
sjöar och vattendrag. 

Delmålet om uttag och återväxt av fisk upp-
nåddes inte till målåret 2008. Betydande åtgärder 
har dock vidtagits för att reducera såväl fiske-
ansträngning som fiskeflottans kapacitet. Torsk-
beståndet i östra Östersjön visar tecken på åter-
hämtning bl.a. till följd av att krafttag har tagits 
mot det orapporterade fisket. Delmålet är rele-
vant även för miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag.  

Delmålet om buller och andra störningar 
kommer att nås under 2010. Bland annat pla-
neras under 2010 ytterligare fyra hänsyns-
områden i Östergötlands och Södermanlands 
län.  

Trenden för delmålet om minimerade utsläpp 
av olja och kemikalier bedöms som fortsatt god 
och delmålet bedöms nås inom tidsramen. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att inom 
en generation skapa förutsättningar för att nå 
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande 
kust och skärgård om ytterligare kraftfulla 
åtgärder vidtas. 

Framför allt krävs fortsatta insatser för att 
skydda marina miljöer och kust- och skärgårds-
områden samt ytterligare åtgärder inom fisket 
för att anpassa uttaget av fisk och minska 
bifångsterna. Vidare är åtgärder för att uppnå 
åtaganden i den internationella samarbetet av 
stor betydelse, t.ex. åtgärder i Helsingfors-
kommissionens för Östersjöns marina miljö 
(Helcoms) aktionsplan för Östersjön och 
genomförandet av Europaparlamentet och rådets 
direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på havsmiljö-
politikens område (marina direktivet). Fortsatt 
EU-samarbete och internationellt samarbete är 
en grundförutsättning för att målet ska kunna 
nås, liksom insatser under flera andra miljö-
kvalitetsmål, framför allt Ingen övergödning och 
Giftfri miljö.  
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Det högt prioriterade arbetet med insatser för att 
kartlägga naturvärden och att skapa nätverk av 
marina skyddade områden går framåt, men 
behöver intensifieras. Vidare behövs fler om-
råden med permanent fiskeförbud. 

Den alltför stora svenska fiskeflottan redu-
ceras nu med bl.a. stöd från EU och en successiv 
anpassning pågår till ett mindre och mer små-
skaligt fiske med selektiva redskap. Samtidigt 
verkar Sverige för att en ny gemensam fiskeri-
politik inom EU utformas med målet att anpassa 
fiskeflottan till beståndens produktion genom 
ett betydligt mer selektivt fiske där utkast av 
oönskad fisk har upphört. 

Den gemensamma fiskepolitiken inom EU 
behöver en genomgripande reformering. 
Utgångspunkten måste vara en långsiktig för-
valtning som bygger på att fiske bedrivs resurs-
effektivt och är miljömässigt hållbart. De 
vetenskapliga råden från ICES och andra veten-
skapliga organ ska vara utgångspunkten för de 
politiska besluten. 

För att utveckla ett långsiktigt hållbart kust-
nära fiske och bevarandet av kustens biologiska 
mångfald krävs fortsatta insatser enligt bl.a. 
Helcoms aktionsplan för Östersjön. Detta 
arbete kräver också nya vägar för att ompröva 
vattendomar av både ekologiska och ekonomiska 
skäl. Se avsnitt 3.5.8 Levande sjöar och vatten-
drag.  

Regeringen ser mycket positivt på läns-
styrelsernas arbete med att inrätta hänsyns-
områden. De utvärderingar som hittills har 
gjorts pekar på att arbetet går i rätt riktning och 
åtgärden bidrar till att miljökvalitetsmålet Hav i 
balans samt levande kust och skärgård kan nås. 
Samtidigt konstaterar regeringen att hänsyns-
områden för närvarande bara finns eller planeras 
i fem av fjorton kustlän och förväntar sig därför 
att även övriga län fortsätter eller påbörjar 
arbetet med att överväga och inrätta hänsyns-
områden.  

Sjötrafiken på Östersjön och Kattegatt hör till 
den mest intensiva i världen. Tankfartyg med 
100 000 ton olja passerar dagligen områdena. 
Faktorer som det instängda läget och låga 
vattentemperaturer gör Östersjön särskilt sårbar 
för oljeföroreningar. Förbättrade farleder, 
användning av moderna navigationsinstrument 
och ökad användning av lots minskar risken för 
kollisioner och grundstötningar. Genom Kust-
bevakningens närvaro i luften och till sjöss, 
ökade kapacitet att bogsera stora icke manöver-

dugliga fartyg samt låga toleransnivå när det 
gäller brott mot vattenföroreningslagen (SFS 
1980:424) i kombination med en ökad förmåga 
att föra fler brott till lagföring, bedöms antalet 
illegala utsläpp minska. 

Sjöfåglar är särskilt utsatta, även vid små olje-
spill. För många havslevande fåglar är Östersjön 
ett viktigt övervintringsområde. Sedan 1996 
inventeras årligen oljeskadad alfågel längs 
Gotlands sydkust och antalet drabbade fåglar 
som påträffas har minskat de senaste åren, vilket 
kan tolkas som att färre sjöfåglar skadas av olja. 
Inventeringar under 2009 visar dock att antalet 
alfåglar på Hoburgs bank har minskat med 
närmare 90 procent sedan början av 1990-talet, 
vilket försvårar bedömningen av trenden för 
antalet oljeskadade fåglar. Antalet alfåglar vid 
Norra Midsjöbankarna visar samtidigt en viss 
ökning. 

I regeringens skrivelse Åtgärder för levande 
hav (skr. 2009/10:213) redovisar regeringen det 
fortsatta åtgärdsarbetet för att förbättra, bevara 
och skydda havsmiljön i Östersjön och Väster-
havet. 

För att kunna kraftsamla i arbetet för renare 
hav och vatten och uppnå en effektiv och ända-
målsenlig havs- och vattenmiljöförvaltning bildar 
regeringen en ny myndighet som inleder sin 
verksamhet den 1 juli 2011. Den nya myndig-
heten ska ha det samlade ansvaret för havs- och 
vattenmiljöfrågor, inklusive genomförandet av 
fiskeripolitiken. Myndigheten ska verka för 
bevarande och hållbart nyttjande av havs- och 
vattenmiljöer. Myndighetens uppgifter baseras 
på den verksamhet som avser havs- och vatten-
miljöfrågor och som tidigare har delats mellan 
Naturvårdsverket och Fiskeriverket. 

3.5.11 Myllrande våtmarker 

Miljökvalitetsmålet är att våtmarkernas eko-
logiska och vattenhushållande funktion i land-
skapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden. 

Fem delmål anger inriktning och tidsperspek-
tiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljö-
kvalitetsmålet. Delmålen gäller en nationell 
strategi för skydd och skötsel, skydd av våt-
marker i myrskyddsplanen, om skogsbilvägar, 
våtmarker i odlingslandskapet samt åtgärds-
program för hotade arter. 
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Resultat 

Delmålet om en nationell strategi för skydd och 
skötsel av våtmarker och sumpskogar uppnåddes 
vid målåret 2005.  

Arbetet med att skydda områden i myr-
skyddsplanen har en jämn men låg takt. Del-
målet om långsiktigt skydd för våtmarker 
kommer inte att nås under 2010.  

Delmålet om våtmarker i odlingslandskapet 
som innebär att det ska anläggas eller återställas 
minst 12 000 hektar våtmarker och småvatten i 
odlingslandskapet fram till 2010 bedöms inte 
vara möjligt att nå på grund av låg takt i genom-
förandet. 

Delmålet om hotade arter nåddes vid målåret 
2005. Det fortsatta arbetet med att genomföra 
och utveckla åtgärdsprogram sker under miljö-
kvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

Årligen byggs fortfarande cirka 1 700 kilo-
meter skogsbilvägar som till delar bedöms beröra 
värdefulla våtmarker. Det innebär i sin tur att 
delmålet om minskad påverkan från skogs-
bilvägarna på våtmarker inte bedöms ha nåtts.  

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet 
Myllrande våtmarker inom en generation om 
ytterligare åtgärder vidtas. 

Takten i genomförandet av myrskyddsplanen 
är för låg för att den ska hinna genomföras inom 
utsatt tid. Till och med 2009 hade 276 områden 
skyddats, medan 238 områden kvarstår enligt 
beräkningar av Naturvårdsverket. Som 
regeringen har framfört i proposition Svenska 
miljömål – för ett effektivare miljöarbete (prop. 
2009/10:155) är det också nödvändigt att 
genomföra den reviderade myrskyddsplanen 
från 2006 som innebär att ytterligare 105 objekt 
skyddas långsiktigt senast 2015.  

Med tanke på våtmarkernas ekosystemtjänster 
och Sveriges internationella ansvar enligt 
Konventionen om våtmarker av internationell 
betydelse, i synnerhet som livsmiljö för våt-
marksfåglar (Ramsarkonventionen), är det nöd-
vändigt att förstärka det löpande arbetet med 
skydd och skötsel av värdefulla våtmarker.  

Arealen anlagda och återskapade våtmarker 
beräknades 2009 kunna uppgå till 8 500 hektar 
vid slutet av 2010. Regeringen har i proposition 

Svenska miljömål – för ett effektivare miljö-
arbete (prop. 2009/10:155) framhållit att 
bristande resurser för koordinering och otill-
räckliga instrument för att engagera markägare 
och brukare är viktiga anledningar till att del-
målet inte har nåtts. Det har inte heller skapats 
en nödvändig mångfald av våtmarkstyper. Ett 
intensifierat arbete, ytterligare tid för genom-
förandet, förbättrad planering, förstärkt råd-
givning till och samordning mellan markägare 
eller brukare är nödvändigt. Att återskapa våt-
marker med relativt enkla tekniska medel kan 
ibland vara möjligt för vissa markavvattnings-
företag som idag inte har samma betydelse som 
vid bildandet. Dessutom bör markavvattnings-
företag som inte har sin ursprungliga betydelse i 
lämplig omfattning utredas som objekt för våt-
marksanläggning. Regeringen har i proposition 
Svenska miljömål – för ett effektivare miljö-
arbete (prop. 2009/10:155) framfört att ett hel-
hetstänkande beaktas och att hänsyn tas till land-
skapets omgivande natur- och kulturmiljö men 
också till större delar av ett avrinningsområde än 
det som begränsas av odlingslandskapet.  

När det gäller våtmarkernas möjlighet att 
bidra till minskad övergödning i havet genom att 
nå en reningseffekt motsvarande 2 000 ton kväve 
krävs att arealen våtmarker som anläggs och 
restaureras ökar särskilt i södra och mellersta 
Sverige. Om takten i arbetet ökar till minst 1 100 
hektar per år bör denna reningseffekt kunna nås.  

Medel för att restaurera och återskapa våt-
marker kan sökas från Landsbygdsprogrammet 
2007–2013 och från stödet till lokala vatten-
vårdsprojekt (LOVA). Dessutom har regeringen 
för 2010 avsatt särskilda medel som stöd för 
länsstyrelsernas och kommuners arbete genom 
att ta fram planeringsunderlag och ge bättre stöd 
och rådgivning. Detta stöd har bidragit till att 
skapa ett större intresse hos markägare och höjt 
takten i våtmarksarbetet.  

Våtmarkerna påverkas fortfarande av dikes-
rensningar, körskador, torvtäkter, anläggning av 
vägar och annat som begränsar våtmarkernas 
funktioner och minskar deras natur- och 
kulturmiljövärden. För att kunna nå miljö-
kvalitetsmålet behöver miljöhänsynen till våt-
marker inom de areella näringarna och inom 
övrigt nyttjande av mark och vatten utvecklas. 
Det är också viktigt med en stark restriktivitet 
med tillstånd och dispenser för verksamheter 
som kan orsaka negativ påverkan på våt-
markerna.  
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3.5.12 Levande skogar  

Miljökvalitetsmålet är att skogens och skogs-
markens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mång-
falden bevaras samt kulturmiljövärden och 
sociala värden värnas. 

Fyra delmål anger inriktning och tidspers-
pektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå 
miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller långsiktigt 
skydd av skogsmark, förstärkt biologisk mång-
fald, skydd för kulturmiljövärden och åtgärds-
program för hotade arter. 

Resultat 

Delmålet om långsiktigt skydd av skogsmark 
kan nås med de åtgärder som presenteras i 
regeringens proposition Svenska miljömål – för 
ett effektivare miljöarbete (prop. 2009/10:155) 
samt i regeringens proposition Förändrat upp-
drag för Sveaskog AB (prop. 2009/10:169). 100 
000 hektar skog förs över från Sveaskog till 
staten för att användas som ersättningsmark i 
naturreservatsarbetet. Den kritiska resursbristen 
vad gäller ersättningar till markägare kan därmed 
anses hävd. Det praktiska arbetet med att 
genomföra bytesaffärerna och bilda natur-
reservaten kommer att fortsätta under ett antal 
år. Vad gäller de frivilliga avsättningarna av 
skyddsvärda skogar gör Miljömålsrådet bedöm-
ningen att dessa avsättningars andel av delmålet 
sannolikt har nåtts.  

Delmålet om förstärkt biologisk mångfald har 
nåtts i de delar som rör tillgången på död ved, 
gammal skog och lövskog av god kvalitet.  

Miljömålsrådet bedömer att det inte är möjligt 
att nå delmålet om skydd för kulturmiljövärden 
inom tidsramen. Skadeinventeringar från 2006 
visar att skogsbruket skadar fornlämningar i stor 
omfattning och Miljömålsrådet anger att skade-
nivån är hög även för lämningar som till exempel 
torpmiljöer, kolbottnar och kojgrunder. 

Delmålet om hotade arter nåddes vid målåret 
2005. Det fortsatta arbetet med att genomföra 
och utveckla åtgärdsprogram sker under miljö-
kvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet 
Levande skogar inom en generation om ytter-
ligare omfattande åtgärder vidtas.  

Mängden död ved och äldre lövrik skog ökar 
och skyddet av skog pågår löpande. Enligt 
Miljömålsrådet fortsätter värdefulla naturmiljöer 
trots detta att utarmas och kulturmiljövärden 
skadas i stor omfattning. Sammantaget gör det 
att trenden för målet är oklar. 

Skyddet av värdefulla skogar har ökat och 
delmålet om långsiktigt skydd av skogar bedöms 
uppnås. Insatserna består till stor del av lång-
siktigt skydd av skogsmark på Sveaskogs, 
Statens fastighetsverks och Fortifikationsverkets 
skogsinnehav. Regeringen har som nämnts före-
slagit att 100 000 hektar produktiv skogsmark 
förs över från Sveaskog till staten för att an-
vändas som ersättningsmark. Sammantaget 
innebär detta att målet om att till år 2010 
formellt skydda 400 000 hektar produktiv 
skogsmark kan uppnås.  

I regeringens proposition Svenska miljömål – 
för ett effektivare miljöarbete (prop. 
2009/10:155 s. 188) anger regeringen att be-
varande av skogar med höga naturvärden är av 
fortsatt hög prioritet. Det krävs ytterligare 
insatser, främst när det gäller det formella 
skyddet, där avsättningar av skogar med höga 
naturvärden måste fortsätta för att målet ska nås. 
De frivilliga avsättningarna är fortsatt avgörande 
för att nå målet om Levande skogar. Stora 
ansträngningar bör fortsatt göras av såväl staten 
som skogsägarna för att skyddsvärda skogar inte 
avverkas utan bevaras antingen som frivilliga 
avsättningar eller genom formellt skydd. Nya 
arbetssätt för att öka delaktighet ska prövas. 

Regeringen har lämnat ett uppdrag till Natur-
vårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i 
Skåne län att inleda ett arbete med att arbeta på 
försök enligt Komet-programmet (”Min natur-
vård”) i fem områden i landet. Programmet 
innebär bl.a. ökade möjligheter till initiativ från 
markägare i naturvårdsarbetet.  

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Läns-
styrelsen i Skåne har till regeringen redovisat 
uppdraget att ta fram gemensamma riktlinjer för 
naturvårdsavtal. De nya riktlinjerna innebär 
bland annat höjda ersättningsnivåer och möjlig-
het till flera olika avtalslängder. Genom genom-
förda lagändringar i miljöbalken och expro-
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priationslagen (prop. 2009/10:162, Ersättning 
vid expropriation) som trädde i kraft den 1 
augusti 2010 har också ersättningsnivån vid 
bildande av naturreservat och biotopskydds-
område höjts, vilket ytterligare ger incitament 
för att bevara värdefulla skogar genom områdes-
skydd. 

Det är angeläget att situationen för skador på 
forn- och kulturlämningar vid skogsbruk för-
bättras och Skogsstyrelsens strategi för kultur-
miljövård bör bidra till detta. När det gäller 
friluftslivet i skogen har Skogsstyrelsen påbörjat 
ett arbete med att inventera skogar med höga 
sociala värden. Inom ramen för det nya bidraget 
för lokala naturvårdsprojekt (LONA) kan 
kommuner och andra lokala aktörer ges stöd i 
arbetet med åtgärder för bl.a. friluftslivet. 

3.5.13 Ett rikt odlingslandskap  

Miljökvalitetsmålet är att odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produk-
tion och livsmedelsproduktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Sex delmål anger inriktning och tidsperspektiv 
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökva-
litetsmålet. Delmålen gäller skötsel av ängs- och 
betesmarker, småbiotoper, kulturbärande land-
skapselement, växt- och husdjursgenetiska re-
surser, åtgärdsprogram för hotade arter samt 
värdefulla ekonomibyggnader. 

Resultat 

Delmålet om ängs- och betesmarker bedöms 
kunna nås. 

Delmålet om småbiotoper har inte nåtts och i 
dag saknas prognos för när målet kan komma att 
nås.  

De förändringar som skett i reglerna för 
miljöersättningen inom landsbygdsprogrammet 
som gjordes från 2007 och som skulle leda till att 
fler kulturbärande landskapselement skulle 
vårdas har inte gett önskat resultat. Delmålet 
bedöms inte möjligt att nå till 2010. 

För delmålet om växtgenetiska resurser och 
inhemska husdjursraser görs bedömningen att 
målet för växter kommer att nås inom tids-
ramen. Vad gäller den del som rör inhemska 
husdjursraser är bedömningen mer osäker.  

Delmålet om hotade arter nåddes vid målåret 
2005. Det fortsatta arbetet med att genomföra 
och utveckla åtgärdsprogram sker under miljö-
kvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet Ett 
rikt odlingslandskap inom en generation om 
ytterligare åtgärder vidtas. Mot bakgrund av 
detta har regeringen gjort förändringar i lands-
bygdsprogrammet från 2010 som bl.a. innebär 
att ersättningsnivåerna höjs inom flera av de 
miljöersättningar som är av stor betydelse för att 
nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. 

En minskning har skett i arealen betesmark 
för vilken miljöersättning har betalats ut. Det 
kan delvis förklaras med att bedömningen har 
blivit bättre av vilka marker som berättigar till 
ersättning. För viss areal kan nedgången för-
klaras med att de ekonomiska förutsättningarna 
för djurhållning varit för dåliga. För marker med 
särskilda naturvärden som kräver mer skötsel-
insatser utgår en högre miljöersättning. För 
dessa marker har minskningen procentuellt sett 
varit lägre än för marker med lägre naturvärden. 
Med anledning av den förändrade betes-
marksdefinitionen har regeringen ökat ersätt-
ningen för de mest värdefulla markerna. Jord-
bruksverket har fått ett uppdrag att utvärdera 
vilka effekter den nya betesmarksdefinitionen 
haft på den biologiska mångfalden. 

Regeringens ändring av landsbygds-
programmet förefaller ha gett positiv effekt. 
Detta framgår av preliminär statistik som indi-
kerar en viss ökning av arealen betesmarker med 
miljöersättning fr. o. m. 2010. Den positiva 
bilden gäller också flera andra miljöersättningar 
som är av betydelse för miljökvalitetsmålet Ett 
rikt odlingslandskap. Arealen ängsmarker som 
hävdas med miljöersättning ökar i genomsnitt 
över perioden även om ökningstakten avtagit 
något sedan 2005. Det finns även betydande 
arealer ängsmarker som ligger utanför ersätt-
ningssystemet.  

Nya åtgärder för att tillskapa småbiotoper har 
utvecklats och utgör tillsammans med tidigare 
bevarandeåtgärder ett viktigt instrument för att 
öka variationsrikedomen av livsmiljöer i 
odlingslandskapet.  
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I Landsbygds-programmet 2007–2013 finns flera 
åtgärder som syftar till att odlingslandskapets 
kulturbärande element ska bevaras. Intresset 
bland brukarna att genomföra sådana åtgärder 
har hittills varit lägre än vad uppsatta mål 
omfattat. Även här har dock en ökning av 
ansluten areal 2010 till miljöersättningen för 
värdefulla natur- och kulturmiljöer i odlings-
landskapet skett. Eftersom dessa kulturelement 
utgör viktiga natur- och kulturvärden är det fort-
satt viktigt att utveckla arbetet för att ytterligare 
förbättra möjligheterna att bevara dessa värden.  

Under flera år har ett intensivt inventerings-
arbete av växtgenetiska resurser bedrivits inom 
programmet för odlad mångfald (POM). Verk-
samheten går nu över till att i större utsträckning 
omfatta arbete med att förvalta insamlat 
material. För de husdjursgenetiska resurserna är 
situationen inte lika gynnsam. Antalet individer 
för flera husdjursraser bedöms fortfarande vara 
så lågt att ett långsiktigt bevarande inte kan 
säkerställas. Den handlingsplan för en långsiktig 
förvaltning av de husdjursgenetiska resurserna 
som utvecklats kommer att vara ett viktigt 
verktyg för att ett långsiktigt bevarande ska 
kunna säkerställas. 

3.5.14 Storslagen fjällmiljö  

Miljökvalitetsmålet är att fjällen ska ha en hög 
grad av ursprunglighet vad gäller biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas 
med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

Fyra delmål anger inriktning och tidspers-
pektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå 
miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller begränsning 
av skador på mark och vegetation, minskning av 
bullret, skydd av natur- och kulturvärden samt 
åtgärdsprogram för hotade arter. 

Resultat 

Delmålet om skador på mark och vegetation 
kommer inte att nås inom tidsramen.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län tog fram en 
metod för att mäta faktiskt buller i fjällområdet 
på uppdrag av Naturvårdsverket under 2009. 
Resultatet av pilotprojekten redovisades 2010 

och visar att det går att genomföra ljudnivå-
mätningar på valda mätpunkter för karaktäristik 
av ljudmiljön i fjällområdet. Denna metod skulle 
kunna användas för att följa upp delmålet om 
buller i framtiden. Delmålet kommer att vara 
svårt att nå inom tidsramen. Inte heller delmålet 
om skydd av natur- och kulturvärden kommer 
att nås. 

Delmålet om hotade arter nåddes vid målåret 
2005. Det fortsatta arbetet med att genomföra 
och utveckla åtgärdsprogram sker under miljö-
kvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är möjligt att skapa 
förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet 
Storslagen fjällmiljö inom en generation om 
ytterligare åtgärder vidtas. 

Inom ramen för regeringsuppdraget Fjäll-
anpassad hållbar lokal och regional utveckling 
från 2008 har Glesbygdsverket respektive Till-
växtverket arbetat för att stärka utvecklings-
kraften i fjällområdet, med utgångspunkt i 
områdets unika förutsättningar. Olika insatser 
för regional utveckling och planering i fjäll-
området har initierats. Arbetet har visat att det är 
viktigt med en god samverkan mellan olika 
aktörer och en tydligare koppling mellan lokal- 
och regionalekonomiska utvecklingsfrågor för 
att stärka fjällområdets konkurrenskraft och till-
varata områdets unika kvaliteter. Mötesplatser 
för parter med olika intressen i fjällområdet 
behöver skapas. Näringarna i fjällområdet 
behöver också skaffa sig en bättre beredskap för 
eventuella framtida klimatförändringar.  

Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 
2009 sammanlagt 5 miljoner kronor för att 
utbetala till länsstyrelserna för samebyarnas 
arbete med genomförande av terräng-
körningsplaner. Fem samebyar har beviljats 
medel till förstärkningsåtgärder i fjällen. 
Utgångspunkten har varit de terrängkör-
ningsplaner som samebyarna upprättat. Pro-
jekten ska påbörjas senast den 1 augusti 2010. 
Miljöeffekterna av genomförda åtgärder ska 
följas upp på sikt och samebyarna ska senast den 
31 december 2013 redogöra för utfallet. 

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norr-
bottens län, Jokkmokks och Gällivares 
kommuner samt Mija Ednam (ett samarbete 
mellan samebyarna inom världsarvet Laponia), 
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inkom i juli 2006 med en hemställan om att 
regeringen bl.a. skulle inrätta en tidsbegränsad 
delegation (2007-2009) med uppgift att utveckla 
en ny form för förvaltningen av världsarvet 
Laponia. Detta genomfördes i regleringsbrevet 
2007 för Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i 
Norrbottens län.  

Regeringsuppdraget om den nya för-
valtningsformen för världsarvet Laponia har 
redovisats till regeringen. Redovisningen har 
remissbehandlats. Regeringen anser att det är 
angeläget att gå vidare med en förändrad orga-
nisationsform för Laponia under en försöks-
period och regeringen avser genomföra detta i 
särskild ordning. 

Regeringen avser att ge i uppdrag till 
Transportstyrelsen att följa upp resultatet av den 
utredning om flygverksamheten i fjällen som 
Luftfartsstyrelsen redovisade till regeringen 
2007. Sammantaget visade resultaten att buller 
från flygverksamheten var försumbar i de under-
sökta områden bortsett från vissa delar av 
nationalparkerna och Tjuoltadalen. För fram-
komligheten i fjällvärlden är det ofrånkomligt 
med viss flygverksamhet även om det innebär en 
viss störning i skyddade områden. Det är en 
fördel om bullret kan koncentreras geografiskt. 
Det är dock nödvändigt att följa upp ut-
vecklingen av flygverksamheten i fjällen och att 
vid behov vidta åtgärder. 

3.5.15 God bebyggd miljö  

Miljökvalitetsmålet är att städer, tätorter och 
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader 
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas.  

Sex delmål anger inriktning och tidsperspektiv 
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvali-
tetsmålet. Delmålen gäller planeringsunderlag, 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller, 
avfall, energieffektivisering av bebyggelsen samt 
inomhusmiljön. 

Resultatredovisning för samhällsplanering och 
byggande finns även under utgiftsområde 18 
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och 
byggande samt konsumentpolitik. Resultat-

redovisning för kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse finns även under utgiftsområde 17 
Kultur, medier, trossamfund och fritid. Resultat-
redovisning för energieffektivisering i be-
byggelsen finns även under utgiftsområde 21 
Energi. 

Resultat 

Delmålet om planeringsunderlag för fysisk 
planering och samhällsbyggande är inte uppnått. 
Många kommuner saknar fortfarande de aktuella 
program och strategier som ska ligga till grund 
för planeringsunderlag enligt delmålet.  

Delmålet om kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse är inte heller uppnått. Tillgången på 
antikvarisk kompetens och nödvändigt 
kunskapsunderlag är mycket begränsad i 
kommunerna, och inga samlade åtgärder har 
vidtagits på området. Delmålet om buller, dvs. 
icke-önskvärt ljud, är inte uppnått trots att 
staten och kommunerna vidtagit vissa åtgärder i 
syfte att dämpa bullret för de mest utsatta.  

Delmålet om naturgrus som tidigare tillhörde 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö återfinns 
nu i redovisningen av miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet, i enlighet med de 
förändringar som beslutades i regeringens 
proposition Svenska miljömål – för ett effek-
tivare miljöarbete (prop. 2009/10:155). 

Delmålet om avfall är inte uppnått. Endast 
målsättningen om minskad deponering är upp-
nådd. Mängden hushållsavfall fortsätter att öka 
och materialåtervinning, inklusive biologisk 
behandling, har minskat något jämfört med förra 
året. Efterfrågan på återvunnet material är 
vikande. Återvinning av matavfall från hushåll 
och andra källor ökar men är fortfarande långt 
ifrån den andel som skulle ha uppnåtts 2010. 
Återföring av fosfor till produktiv mark har ökat 
betydligt de senaste åren. Trots detta blir det 
svårt att nå målsättningen om att 60 procent av 
fosforföreningarna i avlopp ska återföras till 
produktiv mark 2015.  

Delmålet om energieffektivisering av be-
byggelsen kan komma att uppnås med fortsatta 
välavvägda åtgärder. 

Utvecklingen av energianvändningen i be-
byggelsen går åt rätt håll med fortsatt energi-
effektivisering och ökande andel förnybar energi. 
Boverket gör i ett regeringsuppdrag bedöm-
ningen att det inte är osannolikt att beroendet av 
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fossila bränslen i bebyggelsen kommer att vara 
brutet till år 2020. Flera nya och ändrade styr-
medel för energieffektivisering är samtidigt på 
väg att utarbetas.  

Delegationen för hållbara städer, som in-
rättades 2008, har ett brett uppdrag att verka för 
hållbar stadsutveckling genom att bl.a. främja 
tillkomst av goda exempel, sprida information 
och underlätta export av miljöteknik. Delega-
tionen hanterar även det statliga stöd till hållbara 
städer som inrättades 2009 för att främja hållbar 
stadsutveckling. Syftet med stödet är att väsent-
ligen minska utsläppen av växthusgaser. Åt-
gärder som kan få stöd ska även bidra till att 
skapa attraktiva och ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbara stadsmiljöer som kan vara 
förebilder och underlätta kunskapsspridning. 
Under 2009 fördelade Delegationen för hållbara 
städer sammanlagt ca 120 miljoner kronor i 
ekonomiskt stöd till sådana projekt för stads-
utveckling med särskilt klimatfokus i 
Stockholm, Malmö och Umeå. Dessa projekt 
omfattar både hållbar ombyggnad och upp-
rustning av miljonprogramsområden samt 
nybyggnation. Nära 10 miljoner kronor för-
delades till åtgärder som främjar planering av 
hållbara stadsutvecklingsprojekt. Intresset för 
stödet har varit mycket stort. Delegationen 
bedömer att de projekt som fått stöd ger väsent-
liga klimateffekter och samtidigt uppfyller krav 
på helhetsperspektiv med olika aspekter på håll-
barhet. Projekten kan också utgöra goda skylt-
fönster för svensk miljöteknik och kunnande. 
Delegationen bedömer också att stödet generellt 
bidrar till att främja utvecklingen av hållbara 
projekt för stadsutveckling, även bland de som 
inte söker stöd. 

Delmålet om inomhusmiljön är inriktat på att 
radonhalten i bostäder, skolor och förskolor ska 
understiga 200 becquerel per kubikmeter 
(Bq/m3) luft och att byggnader ska ha en 
fungerande ventilation. Boverket har haft 
regeringens uppdrag att följa upp delmålet, vilket 
redovisas i rapporten ”Så mår våra hus” från 
2009. Där framgår att ventilationen i byggnader 
har förbättrats sedan den obligatoriska ventila-
tionskontrollen (OVK) infördes 1992, men att 
godkänd ventilation fortfarande bara finns i 
40 procent av skolor och förskolor och i 
30 procent av allmänna kultur-, bad- och sport-
byggnader. Bland flerbostadshus har 60 procent 
av byggnaderna godkänd ventilation, och för 
vårdbyggnader är motsvarande siffra 70 procent. 

Radonhalten i skolor och förskolor bedöms 
kunna understiga 200 Bq/m3 luft under 2010, 
och även i flerbostadshus bedöms radonhalten 
kunna understiga gränsvärdet till 2020. Sane-
ringstakten i småhus är dock låg och det är 
osäkert när delmålet i denna del kan nås. I 
Boverkets rapport framkom också att drygt 20 
procent av byggnaderna har mögel, mögellukt 
eller hög fuktnivå och att detta främst gäller 
byggnader uppförda före 1976. En ökning av 
mögel på vindar och i krypgrunder har skett 
under de senaste 20 åren. Närmare hälften av de 
upptäckta fuktskadorna bedöms kunna påverka 
inomhusmiljön negativt. 

Analys och slutsatser 

Regeringen delar Miljömålsrådets bedömning att 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö blir 
mycket svårt att nå inom den utsatta tidsramen. 
Även med insatser på flera områden bedöms de 
samlade förutsättningarna för att nå målet vara 
små. De bästa förutsättningarna finns för 
delmålen om planeringsunderlag och energi-
effektivisering av bebyggelsen, även om utma-
ningarna är mycket stora även på dessa områden, 
och det kan bli svårt att nå de olika målsätt-
ningarna inom utsatt tid. Sämst är förutsätt-
ningarna för delmålen om kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse, buller och delar av 
delmålen om avfall och inomhusmiljö. Särskilt 
de delar som handlar om människors hälsa och 
kulturmiljö blir svåra att nå. Antalet personer 
som besväras av vägtrafikbuller har ökat. Cirka 
30 procent av alla byggnader har fuktskador som 
kan påverka inomhusmiljön. Kulturmiljön 
förstörs för att den inte uppmärksammas och 
skyddas. Ett stort antal åtgärder krävs på alla 
nivåer, från internationella överenskommelser 
till ökad miljöhänsyn i samhällsplaneringen samt 
förändringar i enskildas beteenden när det gäller 
boende, resor och konsumtion som genererar 
avfall, för att miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö ska nås. 

Förutsättningarna för att nå delmålet om 
planeringsunderlag har förbättrats genom vissa 
statliga åtgärder. Kommuner kan söka eko-
nomiskt bidrag till planeringsunderlag för vind-
kraft hos Boverket. Energimyndigheten erbjuder 
också stöd till kommuner i att ta fram 
planeringsunderlag inom ramen för programmet 
Uthållig Kommun.  
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Förutsättningarna för att nå delmålet om 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är inte 
särskilt goda, vilket beror på brist på kompetens 
och kunskapsunderlag inom området hos 
kommunerna, men vissa insatser har påbörjats 
som på sikt kan innebära att man når målet. I 
propositionen Tid för kultur (prop. 
2009/2010:3) aviserade regeringen att man avsåg 
att inrätta en särskild anslagspost för bidrag till 
kunskapsunderlag om bl.a. kulturvärden i 
bebyggelsen. Avsikten är att skapa förut-
sättningar för arbete med kulturhistoriska 
kunskapsunderlag i län och kommuner. Vidare 
fick Boverket hösten 2009 i uppdrag att i 
samverkan med några andra myndigheter främja 
hållbar stadsutveckling, och i detta uppdrag ingår 
kulturmiljö som en aspekt.  

Förutsättningarna för att nå delmålet om 
buller försvåras bl.a. av att trafiken fortsätter att 
öka. Delmålet har dessutom fram till idag inte 
täckt in målets innebörd, dvs. att människor inte 
ska utsättas för skadliga ljudnivåer. Sådana ljud-
nivåer kan genereras av trafik av olika slag (vägar, 
järnväg och flyg), industrianläggningar, tekniska 
installationer i byggnader (hissar och fläktar 
m.m.) samt av störande grannar. Frågan om 
planering för och byggande av bostäder inom 
områden som redan är utsatta för höga ljud-
nivåer från trafik behandlas under Utgiftsområde 
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
byggande samt konsumentpolitik. 

Förutsättningarna för att nå delmålet om 
avfall är inte särskilt goda. Svårast att nå är troli-
gen målsättningen om att de totala avfalls-
mängderna inte ska öka. Regeringen noterar att 
trenden både vad gäller återvinning av matavfall 
och återföring av fosfor till produktiv mark går 
åt rätt håll. En bidragande orsak till det senare är 
att allt fler reningsverk nu certifierar sitt slam 
enligt en frivillig överenskommelse. Inriktningen 
på avfallsområdet bör vara densamma som tidi-
gare men ytterligare kraftfulla åtgärder behöver 
vidtas. Nu genomförs Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om 
upphävande av vissa direktiv i svensk rätt och i 
det sammanhanget ses möjligheten över att 
förtydliga och förenkla avfallslagstiftningen, 
samt att föra in den s.k. avfallshierarkin i 
miljöbalken. Naturvårdsverket har i uppdrag att 
ta fram en nationell avfallsplan samt ett program 
för förebyggande av avfall i enlighet med direk-
tivet. Regeringen har också vidtagit åtgärder för 
att främja produktion av biogas genom in-

förandet av ett särskilt stöd samt genom ett 
uppdrag till Energimyndigheten att föreslå en 
sektorsövergripande biogasstrategi. Strategin 
redovisades till regeringen i augusti 2010. 
Förslaget till strategi och åtgärder bereds för 
närvarande av regeringen. Naturvårdsverket har i 
en rapport föreslagit en ny förordning om 
användning av avloppsfraktioner för att öka 
återföringen av fosfor till åkermark. Förslaget 
har remitterats och frågan bereds för närvarande 
i regeringskansliet. 

Förutsättningarna för att nå delmålet om 
energieffektivisering i bebyggelsen är relativt 
goda. Nya krav på energiprestanda i nya bygg-
nader och vid större renoveringar av befintliga 
byggnader kommer att införas i Sverige senast 
våren 2012, till följd av det reviderade EU-
direktivet om byggnaders energiprestanda. Alla 
nya byggnader ska också vara nära-noll energi-
byggnader från och med utgången av 2020, 
enligt direktivet. För byggnader som ägs och 
används av myndigheter gäller motsvarande krav 
från utgången av 2018. Systemet med energi-
deklarationer kommer att utvecklas under de 
närmaste åren, i syfte att fler energieffektivi-
seringsåtgärder i deklarationerna ska bli 
genomförda.  

Konjunkturinstitutet (KI) har fått i uppdrag 
att utvärdera satsningen på hållbara städer, 
särskilt avseende stödets kostnadseffektivitet. KI 
menar bland annat att stödet till hållbara städer 
är ett dyrare alternativ för att minska utsläpp av 
växthusgaser än genom koldioxidskatt eller 
handel med utsläppsrätter. Stödet är även dyrare 
än tidigare, likartade, investeringsprogram. 
Därutöver uppmärksammar KI att den del av 
åtgärderna som leder till minskade utsläpp i 
verksamheter som omfattas av EU:s system för 
utsläppshandel inte leder till lägre utsläpp globalt 
utan endast kan medföra omflyttningar av 
utsläppen inom systemet. KI:s slutsats är att 
stödet till hållbara städer inte är ett 
kostnadseffektivt klimatpolitiskt styrmedel och 
att en fortsatt satsning därför inte kan motiveras 
enbart utifrån minskningen av växthusgaser. KI 
påpekar å andra sidan att stödet, utöver 
utsläppsminskningar, även syftar till att nå andra 
mål, bl.a. social hållbarhet, innovationer, teknik-
spridning och export. KI menar att stödet möj-
ligtvis kan motiveras utifrån övriga positiva 
effekter men, på grund av att dessa effekter inte 
är kvantifierade, är det omöjligt att uttala sig om 
stödets övergripande kostnadseffektivitet. (Se 
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även utgiftsområde 18 Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning, byggande samt konsu-
mentpolitik.) 

Angående förutsättningarna för att uppnå 
delmålet om inomhusmiljö gäller att en mycket 
stor andel av alla befintliga byggnader fort-
farande uppvisar problem med inomhusmiljön. 
Samtidigt är det vanligt att ventilationskontroller 
och radonmätningar inte utförs i samband med 
att nya byggnader uppförs, trots att bestäm-
melser för detta funnits sedan en lång tid 
tillbaka. I regeringens proposition En enklare 
plan- och bygglag (prop. 2009/10:170, bet. 
2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366) har dock nya 
tydliga instrument skapats för att bl.a. frågan om 
kontroll av byggkrav som påverkar säkerhet och 
hälsa – t.ex. gällande radon, ventilation, fukt, 
bärighet och brandsäkerhet – ska finnas med i 
den kontrollplan som byggnadsnämnderna 
beslutar. Dessutom ska numera särskilda 
kontroller utföras av sakkunniga som ska kunna 
styrka sin kompetens med ett certifikat, utfärdat 
av ett ackrediterat certifieringsorgan. 

3.5.16 Ett rikt växt- och djurliv 

Miljökvalitetsmålet är att den biologiska mång-
falden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, 
för nuvarande och framtida generationer. Arter-
nas livsmiljöer och ekosystem samt deras funk-
tioner och processer ska värnas. Arter ska kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med till-
räcklig genetisk variation. Människor ska ha till-
gång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livs-
kvalitet och välfärd. 

Tre delmål anger inriktning och tidsperspektiv 
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökva-
litetsmålet. Delmålen gäller hejdande av förlust 
av biologisk mångfald, minskad andel hotade 
arter samt hållbart nyttjande. 

Resultat 

Trenden för biologisk mångfald är fortfarande 
negativ. Bedömningen är att delmålet om hejdad 
förlust av biologisk mångfald inte kommer att 
nås inom tidsramen. Ett arbete pågår inter-
nationellt med att formulera ett nytt mål om att 
stoppa förlusten av biologisk mångfald, vilket 

ska ersätta det mål som gäller fram till utgången 
av 2010.  

För delmålet om minskad andel hotade arter 
bedöms det möjligt att nå delmålet inom tids-
ramen.  

Delmålet om hållbart nyttjande av natur-
resurser kommer inte att nås inom tidsramen. 
Enligt en analys av den biologiska mångfald som 
omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv visar 
bland annat att nästan tre fjärdedelar av natur-
typerna och ungefär hälften av arterna inte har 
långsiktigt livskraftiga bestånd.  

Under våren 2010 presenterade ArtData-
banken vid Sveriges lantbruksuniversitet en ny 
förteckning över rödlistade, dvs. utrotade, 
hotade, sårbara eller nära hotade, arter i Sverige. 
Av Sveriges cirka 55 000 flercelliga arter är nära 
hälften (47 procent) bedömda enligt de olika 
rödlistekriterierna. Antalet arter som uppfyller 
kriterierna för att rödlistas är 4 127. Enligt 
ArtDatabanken har andelen av de bedömda 
arterna som rödlistats ökat marginellt sedan 
2005, från 19,3 procent till 19,8 procent. Målet 
om hejdad förlust av biologisk mångfald enligt 
det s.k. 2010-målet kommer inte att nås. Situa-
tionen har dock förbättrats för däggdjur, grod-
djur och sötvattensfiskar medan utvecklingen 
går åt motsatt håll för fåglar och marina arter. 
Detsamma gäller för lavar, mossor och svampar 
som är knutna till gammal skog med lång 
kontinuitet. 

Analys och slutsatser 

Regeringen bedömer att det är mycket svårt att 
skapa förutsättningar för att nå miljökvalitets-
målet Ett rikt växt- och djurliv inom en genera-
tion även om ytterligare åtgärder vidtas. 

Skydd av områden och insatser för att minska 
andelen hotade arter behöver kompletteras med 
ett hållbart nyttjande av naturresurser och eko-
system i ett landskapsperspektiv. Arbetet med 
åtgärdsprogram för hotade arter fyller här en 
viktig funktion inom skyddade områden men de 
har också mycket stor betydelse utanför de 
skyddade områdena. Programmen omfattar cirka 
400 arter och det finns flera goda exempel på att 
dessa insatser givit resultat. Genom övergripande 
strategisk planering av hur naturresurserna kan 
nyttjas på landskapsnivå ökar förutsättningen för 
att hejda utarmningen av den biologiska 
mångfalden. Ekologiska landskapsplaner och 
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länsstyrelsernas arbete med regionala 
landskapsstrategier är viktiga instrument i ett 
hållbarhetsperspektiv. Länsstyrelsernas arbete 
med åtgärdsplaner för vattenkvaliteten utgör 
också betydelsefulla redskap för hållbart nytt-
jande.  

En utredning ska tillsättas med uppdrag att 
utveckla en strategi med verktyg för att syn-
liggöra värdet av ekosystemtjänsterna, och deras 
relevans för olika sektorer och näringar. 
Strategin ska kopplas till insatser för att uppnå 
miljökvalitetsmålen. 

I dag saknas en samlad, djupgående analys av 
hur väl det svenska naturvårdsarbetet och åt-
gärder som sker inom ramen för sektorsansvaret 
sammantaget uppfyller de krav som bör ställas 
på en grön infrastruktur. Regeringen har därför 
lämnat ett gemensamt uppdrag till Naturvårds-
verket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och 
Fiskeriverket att i samarbete med bland annat 
ArtDatabanken analysera hur väl det svenska 
naturvårdsarbetet och åtgärder enligt sektors-
ansvaret uppfyller kraven på en grön infra-
struktur samt bedöma om ytterligare åtgärder 
bör vidtas. 

Under 2010 sker förhandlingar om ett nytt 
globalt mål, eller en långsiktig vision, för bio-
logisk mångfald och en ny strategisk plan för 
konventionen om biologisk mångfald (CBD). 
EU antog i mars 2010 ett nytt övergripande mål 
för arbetet inom unionen, och en förnyad EU-
gemensam strategi ska presenteras under vintern 
2010-2011. De internationella målen och 
handlingsplanerna utgör ett viktigt ramverk för 
arbetet med miljökvalitetsmålen, i synnerhet för 
Ett rikt växt- och djurliv. Regeringen verkar för 
att strategin och målen ska återspegla kopp-
lingarna mellan biologisk mångfald och eko-
systemtjänster och avgörande utmaningar för 
mänskligheten som bl. a. klimatförändringar, 
ekonomiskt välstånd, livsmedelssäkerhet, hälsa 
och utrotning av fattigdom. Den ekonomiska 
utvecklingen ska ske inom välmående eko-
systems kapacitet att leverera varor och tjänster. 
Mänskligheten ska kunna leva av naturkapitalets 
avkastning utan att tära på själva kapitalet. Att nå 
enighet om ett bindande avtal under CBD om 
rätten till genetiska resurser blir viktigt för att 
uppnå konventionens mål.  

En överenskommelse nåddes i juni 2010 om 
att förbättra kunskapsunderlaget för alla berörda 
konventioner och FN-organ genom att inrätta 
en mellanstatlig plattform för kunskap om 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
(IPBES). Regeringen anser att IPBES bör eta-
bleras under 2011 genom ett samarbete mellan 
UNEP och berörda organisationer inom FN, 
framför allt UNESCO, FAO och UNDP. Detta 
behövs för att få grepp om utarmningen av 
naturkapitalet och nå FN:s millenniemål och de 
mål för biologisk mångfald som beslutas i 
Konventionen om biologisk mångfald 2010 . En 
tydlig vilja till finansiering blir avgörande för att 
etablera IPBES. Därför aviserar regeringen att 
Sverige ska bidra till IPBES verksamhet, när den 
etableras. Regeringen avser dessutom att verka 
för att svenska vetenskapliga institutioner kan ta 
en aktiv roll i arbetet inom IPBES. Formerna för 
Sveriges deltagande i det internationella arbetet 
med kunskapsunderlag om biologisk mångfald 
bör ses över när IPBES etableras. 

Under 2010 sker slutförhandlingar om en 
ansvarsordning för Cartagenaprotokollet om 
biosäkerhet. Målsättningen är att förhand-
lingarna ska avslutas vid Cartagenaprotokollets 
femte partsmöte i oktober i år. Regeringen 
bedömer att det är viktigt att bidra till kon-
struktiva förhandlingar så att förhandlingarna 
kan avslutas. Att det finns en ansvarsordning för 
handel med genetiskt modifierade organismer 
(GMO) är viktigt för många av de utveck-
lingsländer som är drivande i förhandlingen. 

Riksdagen har tillkännagivit att regeringen bör 
tydliggöra och komplettera regelsystemen för 
genmodifierade organismer i foder, livsmedel 
och industriråvaror samt se till att myndig-
heterna följer gällande regler för etiska 
bedömningar och riskbedömningar vid prövning 
av GMO-ärenden (bet. 2007/08:MJU1, 
rskr. 2007/08:94, 2007/08:95, 2007/08:96). 
Regeringen har därför uppdragit åt Statskontoret 
att se över styrning och samordning av GMO-
frågorna. Uppdraget redovisades till regeringen i 
slutet av januari 2010. Regeringen har till följd av 
riksdagens tillkännagivande sedan beslutat om en 
ändring av förordningen om utsättning av 
genetiskt modifierade organismer i miljön (SFS 
2002:1086), som tydliggör Naturvårdsverkets 
ansvar i miljöriskbedömningar.  

Vidare gav regeringen under 2009 Natur-
vårdsverket i uppdrag att redovisa vilka uppgifter 
verket bedömer behövs i riskbedömningen av 
GMO för att kunna ta naturvårdshänsyn till 
olika effekter. Därutöver skulle Naturvårds-
verket redovisa vilka element som verket be-
dömer bör ingå i övervakningen av GMO som 
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introduceras i miljön för försök eller i kommer-
siell odling. Redovisning inkom till regeringen 
den 26 februari. Efter komplettering kommer 
redovisningen att behandlas i Regeringskansliet.  

Den tätortsnära naturen innehåller frilufts-, 
kulturmiljö- och naturvärden som skapar för-
utsättningar för god folkhälsa, social samman-
hållning, tätorters attraktivitet, besöks- och 
turistnäring och klimatanpassning. I 
propositionen Hållbart skydd av naturområden 
(prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9, rskr. 
2009/10:28) lyfter regeringen särskilt fram 
frågan om insatser för tätortsnära natur i och 
med att den lokala och kommunala natur-
vårdssatsningen (LONA) återupptogs fr.o.m. 
2010. 

Bevarande av tätortsnära natur har stor bety-
delse för att bibehålla och stärka biologisk 
mångfald i människors närmiljö. Samspelet 
mellan biodiversiteten inom t.ex. koloniträd-
gårdar och villaområden och den allmänna 
tätortsnära naturen skapar ytterligare 
förutsättningar för en biologisk mångfald.  

3.5.17 Övergripande miljömålsarbete 

Resultat 

Miljöledningsuppdragen till myndigheterna 
inleddes 1997 och har medfört många framsteg 
när det gäller myndigheternas miljöpåverkan. I 
miljöledningssystemet hanteras såväl direkta 
som indirekta miljöeffekter av myndigheternas 
verksamheter och arbetet med att minska miljö-
påverkan blir mer systematiskt.  

Myndigheterna har genomfört en miljö-
utredning och infört policy, mål, handlings-
program och uppföljningsrutiner för miljö-
arbetet. Totalt 19 myndigheter är idag 
certifierade enligt standarden ISO 14001 eller 
registrerade enligt Eco Management and Audit 
Scheme, Emas, som är EU:s miljölednings-
system. Emas är ett frivilligt, marknadsbaserat 
styrmedel som ger företag och organisationer en 
struktur att arbeta med sin miljöpåverkan på ett 
effektivt sätt. Beslut om en reviderad Emas-
förordning togs av rådet och Europaparlamentet 
i november 2009. De ändringar som har gjorts i 
förordningen avser bl.a. geografisk räckvidd, 
stärkt mekanism för regelefterlevnad, redo-
visning av kärnindikatorer samt riktlinjer för 

bästa praxis när det gäller miljöledning. Det ska 
också bli lättare för småföretag att Emas-
registrera sig. 

Regeringen föreslog i propositionen Ett 
sammanhängande system för geografisk miljö-
information (prop. 2009/10:224) som rymmer 
de författningsförslag som krävs för att genom-
föra Europaparlamentets och rådets direktiv 
2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur 
för rumslig information i Europeiska gemen-
skapen (Inspire) i svensk rätt. Syftet är att skapa 
en infrastruktur för geografisk information så att 
förändringar i miljön ska kunna följas, för att 
naturolyckor ska kunna förutses, förebyggas och 
hanteras och för att EU:s miljöpolitik ska kunna 
utformas och genomföras effektivt. Det 
praktiska genomförandet av EU-direktivet sker 
inom ramen för arbetet med den nationella 
geodatastrategin, i samverkan mellan Lant-
mäteriet, Geodatarådet, kommunerna och ca 20 
myndigheter. Den svenska noden för Inspire 
utgörs av Internetportalen geodata.se. 

Som ett led i arbetet med klimatanpassningen 
har Lantmäteriet börjat bygga en ny nationell 
höjdmodell. Ramavtal har tecknats med en 
extern leverantör om laserskanning från flygplan 
och inmätning av stödytor. Från och med 
ingången av 2010 kan höjddata tillhandahållas till 
externa användare. Cirka en tredjedel av Sveriges 
yta beräknas ha skannats in i databaser vid 2010 
års utgång. Särskilt prioriterade är Vänern-
området, Götaälvdalen, Mälardalen samt Torne-
älv med tillflöden. 

AB Svenska Miljöstyrningsrådet har fortsatt 
sitt arbete med regeringens handlingsplan för att 
stödja offentliga upphandlare att ställa miljökrav 
vid offentlig upphandling. Vidareutveckling och 
uppdatering har skett av miljökriterierna. Ytter-
ligare satsningar har gjorts inom utbildning och 
information. 

Regeringens övergripande mål med regel-
förenklingsarbetet under perioden 2006–2010 är 
att åstadkomma en märkbar positiv förändring i 
företagens vardag. Som ett led i detta ingår 
regeringens mål att minska företagens admi-
nistrativa kostnader till följd av statliga regler 
med 25 procent till utgången av 2010.  

I regeringens skrivelse om regelförenklings-
arbetet (skr. 2009/10:226) lämnas en samlad 
redogörelse för regeringens regelförenklings-
arbete under perioden 2006–2010. 

Miljödepartementet har ansvarat för att ta 
fram underlag och vidta åtgärder inom sitt 
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ansvarsområde för att bidra till regeringens 
regelförenklingsmål. Huvudinriktningen för 
Miljödepartementet har varit att identifiera nya 
förenklingsåtgärder som har stor effekt i närtid 
för företagen i fråga om minskning av de 
administrativa kostnaderna, men även om för-
enkling av regler som på annat sätt påverkar 
företagens vardag. Det har också varit viktigt att 
fullfölja tidigare redovisade åtgärder och förslag. 
På miljöområdet uppstår de största kostnaderna 
för företagen i samband med miljöfarlig 
verksamhet och tillståndsprövningen av den 
verksamheten. Miljödepartementet har därför 
prioriterat dessa frågor i regelförenklingsarbetet.  

Miljödepartementet har fört en löpande dialog 
med näringslivet för att skapa ett enklare och 
mer ändamålsenligt regelverk. Under mandat-
perioden har 190 regelförenklingsförslag 
kommit från näringslivet. Flera av förslagen är 
genomförda, t.ex. förenklade regler för täkter 
och ändrade regler för prövningen av miljöfarliga 
verksamheter. Inom Regeringskansliet bereds 
för närvarande ett flertal av de andra föreslagna 
åtgärderna.  

Under 2006 uppskattade Tillväxtverket kost-
naderna för svenskt näringsliv på miljöområdet 
till drygt 3,6 miljarder kronor per år. En stor del 
av kostnaderna har sin grund i EU-rättsliga krav. 
Tabell 3.3 visar Tillväxtverkets beräkningar av 
förändringen av de administrativa kostnaderna 
på miljöområdet till och med 2009 samt den 
prognos som är gjord för 2010.  

De administrativa kostnaderna inom miljö-
området har minskat med 131 miljoner kronor 
eller 3,6 procent, sedan 2006. Den största 
förändringen, en minskning med drygt 66 

miljoner kronor, är de ändringar som har skett 
av prövningen av miljöfarliga verksamheter. 
Även ändringar om anmälningspliktiga vatten-
verksamheter och förändrade regler om täkter 
har inneburit stora minskningar av kostnaderna 
för företagen.  

I syfte att förenkla, samordna och effek-
tivisera handläggningen och domstolspröv-
ningen av miljömål, fastighetsmål och målen 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) bildas fem 
nya domstolar (prop. 2009/10:215, bet. 
2009/10:JuU27 och 2009/10:CU25, rskr. 
2009/10:364 och 2009/10:366). De nya dom-
stolarna ska benämnas mark- och miljö-
domstolar. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 
2 maj 2011. I propositionen gör regeringen också 
bedömningen att tillståndsprövningen av de s.k. 
B-verksamheterna ska koncentreras till sju 
miljöprövningsdelegationer som är placerade vid 
länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, 
Skåne, Västra Götalands, Dalarnas, Väster-
norrlands och Norrbottens län. Regeringen 
bedömer att en koncentration av prövningen av 
B-verksamheter kan antas leda till en mer kvali-
ficerad, enhetlig och effektiv prövning av dessa 
verksamheter. Under 2010 kommer arbetet med 
en ny förordning om miljöprövningsdelega-
tioner pågå inom Regeringskansliet. Mål-
sättningen är att en koncentration av B-
verksamheterna ska kunna träda i kraft under 
2011 eller senast den 1 januari 2012. Se även 
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, ut-
giftsområde 4 Rättsväsendet samt utgiftsområde 
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, 
byggande och konsumentpolitik. 

 
 

Tabell 3.3 Förändring av de administrativa kostnaderna 2006-2010  

 
Område Administrativa kostnad per år i miljoner kronor Förändring i miljoner kronor och procent 

 2006 2009 2010 
(prognos) 

2006-2009 2006-2010 (prognos) 

Miljö 3 648 3 532 3 517 -117 -131 

    -3,2% -3,6% 

 
 

Analys och slutsatser 

Myndigheternas miljöledningsinformation 
sammanställs av Naturvårdsverket till 
regeringen. Verkets sammanställning visar också 
en rankinglista över hur långt myndigheterna 

kommit i miljöledningsarbetet. I Naturvårds-
verkets rapport över 2009 års prestationer 
presenterades för första gången en samman-
ställning av svenska myndigheters miljöpåverkan 
inom tre specifika områden: tjänsteresor, 
energiförbrukning och miljökrav i upphandling. 
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På så sätt blir det lättare att se förändringar i 
myndigheternas miljöpåverkan, vilket ökar 
motivationen till ett bra miljöarbete på myndig-
heterna.  

Den föreslagna lagen om geografisk miljö-
information (prop. 2009/10:224) kommer att 
förbättra tillgängligheten till geografisk infor-
mation inom EU, avhjälpa problem vid infor-
mationsutbyte mellan myndigheter samt höja 
kvaliteten på information. Cirka 20 svenska 
myndigheter har geografisk information som ska 
ingå i den infrastruktur som byggs upp. Det 
gäller myndigheter med information om t.ex. 
fastighetsindelning, vägar och vattendrag, 
skyddade områden, meteorologiska och hydro-
logiska förhållanden samt miljöfarliga anlägg-
ningar.  

Arbetet med att ta fram en ny nationell 
höjdmodell är viktigt för klimatanpassningen i 
syfte att kunna förutse, hantera och förebygga 
översvämningar, ras och skred.  

Naturvårdsverket har utvärderat arbetet med 
regeringens handlingsplan för miljökrav vid 
offentlig upphandling. I rapporten ”Förslag till 
reviderad handlingsplan för miljöanpassad 
offentlig upphandling” bedömer verket att 
arbetet med handlingsplanen fortlöper väl och 
bör fortsätta i samma riktning.  

För att åstadkomma en märkbar förändring i 
företagens vardag måste de krav som ställs på 
företagen utformas på ett enkelt och ändamåls-
enligt sätt. Utgångspunkten för Miljödeparte-
mentets regelförenklingsarbete har varit att 
reglerna inte ska vara mer komplicerade än vad 
som krävs med hänsyn till skyddet för miljön 
och människors hälsa.  

Lagstiftningen inom miljöområdet berör i 
stort sett alla företag i Sverige. Under mandat-
perioden har näringslivet aktivt bidragit till 
Miljödepartementets regelförenklingsarbete 
genom att dels delta i samrådsmöten, dels genom 
den mängd förenklingsförslag som överlämnats 
till departementet. Många åtgärder som är 
genomförda motsvarar de förenklingar som 
näringslivet har föreslagit eller efterfrågat.  

Fortfarande återstår mycket arbete för att nå 
målet om att minska de administrativa 
kostnaderna för företagen med 25 procent inom 
Miljödepartementets område. Trenden under 
mandatperioden har dock varit positiv och en 
bra grund har lagts för ett fortsatt regelför-
enklingsarbete. 

3.6 Fonder 

3.6.1 Batterifonden 

Den 1 januari 2009 trädde den nya förordningen 
(2008:834) om producentansvar för batterier i 
kraft. Den innebär att det numera finns ett 
producentansvar för batterier vilket i sin tur 
innebär förändringar i hanteringen av Batteri-
fonden. Naturvårdsverket har på regeringens 
uppdrag föreslagit vad innestående medel i 
Batterifonden ska användas till 
(M2010/1035/Kk). Förslaget bereds för när-
varande i Regeringskansliet.  

Den nya förordningen innebär att miljö-
avgiften på bly- och kvicksilverbatterier har 
avskaffats. Därmed har fonden fr. o m. 2009 inte 
några intäkter utöver ränteintäkterna från Riks-
gäldskontoret. 

Fram till den 1 januari 2009 hade regeringen 
enligt lagen (1990:1332) om avgifter för miljö-
farliga batterier riksdagens bemyndigande att 
meddela föreskrifter om avgifter som behövs för 
att samla in och omhänderta förbrukade 
batterier. Avgifterna fonderades i Batterifonden 
som förvaltas av Naturvårdsverket. Importörer 
och tillverkare betalade kvartalsvis in avgifter till 
Naturvårdsverket för överlåten mängd miljö-
farliga batterier, både för lösa batterier och för 
sådana som levereras i varor. Avgifterna sär-
redovisas på avgifter för blybatterier och avgifter 
för miljöfarliga s.k. småbatterier. Med små-
batterier avses slutna nickelkadmium-batterier, 
miljöfarliga alkaliska batterier, silveroxidbatterier 
och zinkluftsbatterier.  

Under 2009 har medel ur Batterifonden 
använts för insamling av blybatterier, bidrag till 
kommunerna för batterisortering, extern in-
formation samt till Naturvårdsverkets hand-
läggning. De medel som är utbetalda under år 
2009 till kommuner gäller det arbete som 
utfördes under år 2008. Detsamma gäller medel 
till extern information. Behållningen uppgick 
den 31 december 2009 för blybatterier till 
425 miljoner kronor och för småbatterier till 
364 miljoner kronor. 

3.6.2 Kärnavfallsfonden 

Kärnavfallsfonden har till uppgift att förvalta de 
medel som ska betalas av den som har tillstånd 
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att inneha eller driva en kärnkraftsreaktor. 
Avgifterna ska bl.a. finansiera kostnader för att 
ta hand om använt kärnbränsle och annat radio-
aktivt avfall, kostnader för en säker avveckling 
och rivning av kärnkraftverken samt kostnader 
för forskning och utveckling i samband med 
detta. Avgiften beräknas utifrån förväntade 
kostnader. För kärnkraftsverken som är i drift 
baseras avgiften på den mängd energi som 
levereras. Medlen i kärnavfallsfonden används 
bl.a. av kärnkraftsföretagen för sådana kostnader 
som syftar till en säker hantering och slut-
förvaring av det använda kärnbränslet. Åter-
stående medel fonderas för framtida behov. Ett 
liknande finansieringssystem för finansiering av 
hanteringen av visst avfall från tidigare statlig 
verksamhet infördes i slutet av 1980-talet. Sedan 
1996 samlas även de medlen i Kärnavfallsfonden 
och förvaltas av fondens styrelse. Kärn-
avfallsfonden anger i resultatredovisningen för 
2009 att fonden under året tillfördes avgifts-
inbetalningar på 846 miljoner kronor (650 
miljoner kronor för 2008). Utbetalningarna 
uppgick under samma tid till 1 362 miljoner 
kronor (1 278 miljoner kronor för 2008). Mark-
nadsvärdet vid årets slut var 43 206 miljoner 
kronor. 

3.7 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
revisionsberättelserna för 2009 avseende Natur-
vårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut samt 
Kärnavfallsfonden.  

Inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård har Riksrevisionen lämnat gransk-
ningsrapporten Vad är Sveriges utsläppsrätter 
värda (RiR 2009:21). 

Riksrevisionen har granskat regeringens och 
ansvariga myndigheters rapportering och 
hantering av Sveriges nationella innehav och 
kommande överskott av utsläppsrätter. Riks-
revisionen rekommenderar bl.a. att regeringen 
redovisar Sveriges samlade nationella innehav av 
olika typer av utsläppsrätter och dessas värde till 
riksdagen och att regeringen underställer 
riksdagen ett förslag till beslut om hantering av 
ett kommande överskott av utsläppsrätter. 
Vidare behöver det regleras rättsligt vem som är 

kontoinnehavare för statens konton i det 
svenska utsläppsregistersystemet, SUS.  

Riksdagen har med anledning av Riks-
revisionens rapport givit regeringen tillkänna att 
frågan om hur det samlade överskottet av 
utsläppsrätter ska hanteras bör underställas 
riksdagen för beslut (bet. 2009/10:MJU21, rskr. 
2009/10:223). Det faktiska överskottet kan 
fastställas sedan avräkning skett 2014 och 
regeringen avser att återkomma till riksdagen i 
frågan. Beträffande utsläppskrediter som härrör 
från projektbaserade flexibla mekanismer 
innebär riksdagens beslut att det svenska 
klimatmålet för 2020 delvis uppnås genom 
flexibla mekanismer som CDM. 

När det gäller redovisningen av överskottet 
återfinns denna i regeringens skrivelse Års-
redovisning för staten (skr. 2009/10:101, s. 76). 

3.8 Politikens inriktning 

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ett 
föregångsland för god miljö och hållbar ut-
veckling. Klimatförändringarna är tillsammans 
med bevarandet av biologisk mångfald, levande 
havsmiljö och giftfri miljö regeringens mest 
prioriterade miljöfrågor. 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är 
att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. Det övergripande målet 
förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, 
inom EU och i internationella sammanhang.  

Miljöutmaningarna är gränsöverskridande. 
För att nå resultat är det internationella sam-
arbetet avgörande. EU är plattform för en 
svensk miljöpolitik där ambitionerna stegvis 
flyttas fram och gemensamma lösningar söks 
inom EU och internationellt.  

Miljö- och klimatutmaningarna kan användas 
som en ekonomisk hävstång för grön tillväxt. 
Sverige ska som rikt, industrialiserat och hög-
teknologiskt land utvecklas mot en grönare 
ekonomi i samklang med jordens klimat- och 
miljövillkor som brukar naturen utan att den 
förbrukas. Utvecklingen, med en allt större 
tjänstesektor och växande företag inom miljö-
teknik, bidrar till miljöarbetet i Sverige och 
bidrar genom export till det globala arbetet för 
världen miljö. Från 1990 har de svenska ut-
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släppen av växthusgaser minskat med närmare 12 
procent samtidigt som BNP ökat med drygt 50 
procent. 

Miljöresultaten märks i människors vardag, 
genom åtgärder som genomförs på regional och 
lokal nivå, av kommuner, företag, ideella orga-
nisationer och enskilda människor. Regeringen 
strävar efter att bygga en miljöpolitik som tar 
vara på kraften och engagemanget hos företag 
och enskilda. Marknaden ska ges möjligheter att 
leverera nödvändiga lösningar. Politikens roll är 
att skapa förutsättningar för utveckling men 
även att ställa miljökrav. Med ekonomiska styr-
medel baserade på principen att förorenaren 
betalar kan rätt pris på miljöpåverkan styra 
produktion och konsumtion på ett 
kostnadseffektivt sätt mot hållbara lösningar. En 
framåtsyftande miljöpolitik kräver både eko-
nomiska styrmedel och satsning på forskning, 
innovationer och kommersialisering av miljö-
teknik.  

En framgångsrik miljöpolitik respekterar 
äganderätten och tar tillvara människors möj-
lighet att bidra och utvecklas i samklang med 
naturen. Det lokala vattenvårdsarbetet, regiona-
liseringen av rovdjursförvaltningen och dialogen 
med markägare och andra lokala intressenter i 
naturvårdsarbetet är konkreta exempel på hur 
regeringen kombinerar viktiga insatser för 
miljön med ett ökat engagemang och inflytande 
hos de människor som berörs av besluten. 

En sammanhållen klimat- och energipolitik 

Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar och därmed regeringens högst prio-
riterade miljöfråga. Att minska utsläppen av 
växthusgaser är en global utmaning som kräver 
ett globalt svar. Klimatmötet i Köpenhamn 
hösten 2009 var en besvikelse. Det var ett fram-
steg att världens ledare enades om att den globala 
temperaturökningen inte får överstiga två grader, 
men de åtaganden som gjordes är knappast 
tillräckliga för att tvågradersmålet ska kunna nås. 
Sverige ska därför fortsätta att driva på för att få 
ett klimatavtal till stånd som klarar tvågraders-
målet. Den nya överenskommelsen behöver ange 
mer kraftfulla utsläppsminskningar, omfatta fler 
växthusgaser och fler länder. Under svenskt 
ordförandeskap i EU drev Sverige framgångsrikt 
på för att få fram ett ökat stöd till utvecklings-
länderna. Klimatmötet enades om finansieringen 

av klimatinsatser i utvecklingsländerna. Fram till 
2012 ska utvecklingsländer samlat få ett klimat-
bistånd på 30 miljarder dollar. Av dessa bidrar 
EU med den största enskilda delen, en tredjedel 
av den totala summan. Från och med 2020 ska 
100 miljarder dollar varje år gå till åtgärder för 
begränsning och anpassning i utvecklingsländer. 

Sverige kommer fortsatt att med kraft prio-
ritera arbetet inom FN:s klimatkonvention i 
syfte att skapa en ny global klimatregim som 
innebär kraftfullare utsläppsminskningar, 
omfattar fler växthusgaser och länder samt 
uppfyller kraven om en rättvis och hållbar global 
utveckling.  

Samtidigt ska Sverige söka samarbete med de 
länder som har högst ambitioner på klimat-
området och som vill gå före. Detta för att in-
spirera andra länder att i samarbete minska 
klimatpåverkan. Sverige ska också initiera 
långsiktigt strategiskt arbete med utveck-
lingsländer för överföring av grön teknik, 
investeringar, anpassningsåtgärder och skydd av 
skog. Sveriges klimatbistånd ska utvecklas och 
allt bistånd ska klimatsäkras. Klimatperspektivet 
ska integreras i mottagarländernas egna utveck-
lingsstrategier och de insatser som görs inom 
miljö-, vatten-, och energiområdena ska ha en 
tydlig klimatprofil. De rika länderna har ett 
särskilt ansvar för att finansiera anpassnings-
åtgärder. Särskilt stöd behöver ges till de utveck-
lingsländer som minst av alla har orsakat 
problemen, men drabbas hårdast. 

Det så kallade tvågradersmålet utgör utgångs-
punkten för de åtgärder som behöver vidtas. För 
att klara detta behöver de globala utsläppen 
minst halveras till 2050 jämfört med 1990. Den 
industrialiserade delen av världen behöver 
minska sina utsläpp med upp till 95 procent. 
Utsläppen per capita globalt bedöms behöva 
minska till två ton år 2050 och vara mindre än ett 
ton vid seklets slut. 

Sverige visar ledarskap genom en ambitiös 
sammanhållen klimat- och energipolitik med 
högt uppsatta klimatmål och kostnadseffektiva 
åtgärder för att minska utsläppen både nationellt 
och internationellt. Den stora utmaningen för 
världens länder är att minska beroendet av fossil 
energi. Som första industriland har Sverige 
formulerat mål och en konkret strategi för att 
bryta fossilberoendet. Politiken innebär en 
snabb väg ut ur fossilsamhället och kraftfulla 
minskningar av växthusgaser. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 20  

41 

Visionen är att Sverige år 2050 inte har några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 
Utsläppen för Sverige ska minskas med 40 
procent till år 2020 jämfört med 1990. Målet 
avser verksamheter som inte omfattas av 
systemet för handel med utsläppsrätter och 
innebär att utsläppen av växthusgaser ska vara 
cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre 
2020 i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen 
ska ske genom utsläppsreduktioner i Sverige och 
i form av investeringar i andra EU-länder eller 
flexibla mekanismer som Clean Development 
Mechanism (CDM). 

Koldioxidskatten utgår från principen om att 
förorenaren ska betala för sina utsläpp och är ett 
viktigt medel för att nå Sveriges uppsatta reduk-
tionsmål. Regeringen höjde under förra mandat-
perioden koldioxidskatten och har presenterat 
ett omfattande klimat- och energiskattepaket 
(prop. 2009/10:41) som träder i kraft 2011 och 
kommer att genomföras stegvis de kommande 
åren. Genom ekonomiska styrmedel ska ut-
släppen minska med sammanlagt två miljoner 
ton koldioxidekvivalenter. Regeringen har under 
förra mandatperioden samtidigt som skatten 
sänkts på arbete höjt skatter inom miljöområdet. 

I klimatpropositionen presenterades en 
samlad strategi för skatteändringar på energi- 
och miljöområdet som träder i kraft 2011, 2013 
och 2015. En kontrollstation för att analysera 
energibalans, kostnader och klimatpåverkan ska 
genomföras 2015. Regeringens bedömning är att 
koldioxidskatten inte behöver höjas under 
perioden 2011–2014 utöver den årliga juster-
ingen med konsumentprisindex. 

Energisystemet behöver utvecklas mot ökad 
energieffektivitet, klimathänsyn och ökad andel 
förnybar energi. Utbyggnaden av vindkraften 
utgör en av de viktigaste delarna i att uppfylla 
målet om ökad andel förnybar energi. 
Regeringen har avskaffat den så kallade dubbel-
prövningen av vindkraften i syfte att underlätta 
utbyggnaden. Samtidigt kommer kärnkraften att 
vara en viktig del av svensk elproduktion under 
överskådlig tid. Regeringens ambition är att 
användningen av fossila bränslen i uppvärmning 
kommer att vara avvecklad till 2020. År 2030 bör 
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen. Den inslagna vägen kan ge 
Sverige en ledande roll i den globala om-
ställningen till ett samhälle som är oberoende av 
fossil energi. Insatserna utvecklas i ett nära sam-
arbete med hela samhället, såväl konsumenter 

som miljöorganisationer, forskare och företag. 
Omställningen görs möjlig med näringslivets 
och medborgarnas aktiva deltagande och 
engagemang. Information till allmänheten om 
klimatfrågan samt att det finns tydlig och 
lättillgänglig information om produkters miljö-
prestanda i form av märkning uppmuntras 
fortsatt. 

För att ytterligare främja och utveckla det 
regionala klimat- och energiarbetet samt nyttja 
det för att främja en miljödriven tillväxt utsåg 
regeringen den 26 augusti 2010 tre pilotlän för 
grön utveckling. Uppdraget riktar sig till Läns-
styrelserna för Norrbottens, Dalarnas och Skåne 
län. Länsstyrelserna i pilotlänen får sex miljoner 
kronor vardera för att under en treårsperiod 
(2010–2013) utveckla arbetsmetoder och 
verktyg samt dela med sig av sina erfarenheter 
och ge vägledning till andra län. Pilotlänen ska 
också bidra med analyser av konsekvenser av 
nationella styrmedel på regional nivå i syfte att 
identifiera hinder och möjligheter för minskad 
klimatpåverkan och energiomställning. Arbetet 
förutsätter bred delaktighet från regionala själv-
styrelseorgan, samverkansorgan, kommuner, 
näringsliv, universitet och högskolor och ideella 
organisationer. 

De olika samhällssektorerna ska i högre 
utsträckning än i dag bära sina kostnader för 
växthusgasutsläpp. Alla sektorer måste bidra till 
att klimatmålen kan nås, det gäller t.ex. energi, 
väg- och sjötransport, jord- och skogsbruk, 
avfallshantering, industri och byggande. Trans-
portinfrastrukturen utvecklas mot att skapa 
kommunikationer som är förenliga med miljö- 
och klimatmål. I princip bör alla transportslag 
bära sina kostnader för koldioxidutsläpp. 
Regeringen verkar därför för att både luftfartens 
och sjöfartens utsläpp inkluderas i en framtida 
internationell klimatregim och att inter-
nationella, åtgärder genomförs för att minska 
sektorernas utsläpp. 

De rika länderna behöver gå före. Sverige och 
EU skall fortsatt vara pådrivande för ett klimat-
avtal. Samarbetet inom EU är viktigt för att 
åstadkomma utsläppsminskningar och av-
görande för att åstadkomma en global klimat-
överenskommelse. EU ska minska sina utsläpp 
med 30 procent till 2020, jämfört med 1990, 
inom ramen för ett internationellt klimatavtal, 
där andra utvecklade länder gör motsvarande 
åtaganden. EU ska nu ta fram en analys av hur 
30-procentmålet ska kunna fördelas och 
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genomföras inom EU. EU-27 har minskat sina 
utsläpp med drygt 10 procent till 2008 enligt 
preliminär statistik från Europeiska miljöbyrån. 
Detta innebär att EU kommer att uppfylla de 
åtaganden som är beslutade enligt Kyoto-
protokollet. Ett av de viktigaste instrumenten 
för att minska utsläppen är systemet för handel 
med utsläppsrätter. Cirka 40 procent av EU:s 
utsläpp av växthusgaser täcks av systemet. EU 
har beslutat att flyget ska ingå i utsläppshandeln 
från och med 2012. Handelsystemet infördes 
redan 2005 och fler länder och regioner tar 
intryck av Europas erfarenheter. Genom att 
handelssystemet sätter ett internationellt pris på 
koldioxidutsläppen kan marknadens krafter 
användas för kostnadseffektiva utsläpps-
minskningar. Avgörande för en framgångsrik 
global klimatpolitik är insatser även i utveck-
lingsländerna. Klimatförändringen har en direkt 
koppling till utvecklingen i utvecklingsländerna, 
särskilt i de minst utvecklade länderna och för de 
mest sårbara befolkningsgrupperna. Klimat-
förändringarna visar redan på ett stort behov av 
anpassning. Regeringen har tagit initiativ till en 
kommission för klimatförändring och utveckling 
som samlar kunskap och erfarenhet från världen 
och dess slutsatser bidrar till att utveckla an-
passningsarbetet. Under 2009–2012 satsar 
regeringen drygt fyra miljarder kronor på klimat 
och utveckling i biståndet. Insatser för att stödja 
anpassning till klimatförändringarna kan 
innebära åtgärder som syftar till att minska 
människors sårbarhet, exempelvis investeringar i 
hälsa, sanitet, fungerande ekosystem, mark och 
uthålligt jordbruk och tillgång till vatten, liksom 
projekt som är direkt relaterade till klimat, 
exempelvis väderprognoser och byggande av 
vallar. 

Ett effektivt sätt att bidra till utsläpps-
minskningar utanför Sverige är att öka till-
gängligheten till klimatsmart teknik. Det bidrar 
inte enbart till utsläppsminskningar utan också 
till ett ökat förtroendet mellan industri- och 
utvecklingsländer i det internationella klimat-
arbetet. Genom internationellt samarbete kan de 
globala insatserna mot klimatförändringar 
omfatta mer långtgående åtaganden och 
genomföras i enlighet med klimatkonventionens 
princip om kostnadseffektivitet. Ett sätt för 
industriländerna att ta ansvar för finansiering av 
åtgärder i utvecklingsländer och bidra till 
tekniköverföring är mekanismen för ren ut-
veckling (CDM) och de nya mekanismer som 

integreras i en ny FN-överenskommelse om 
minskningar av klimatutsläpp. Dessa meka-
nismer är viktiga instrument för investeringar av 
grön teknologi i växande ekonomier och utveck-
lingsländer. Denna mekanism har blivit fram-
gångsrik. Fram till 2020 beräknas CDM kunna 
bidra med utsläppsminskningar på över åtta 
miljarder ton koldioxidekvivalenter.  

Investeringarna bidrar även till att skapa en 
global utsläppsmarknad där det sätts ett pris på 
utsläppen även i länder utan bindande åtaganden 
om utsläppsminskningar. Det möjliggör för 
snabbt växande länder att inte behöva gå en 
koldioxidintensiv väg när ekonomin växer, utan i 
stället välja att redan från början investera i 
fossiloberoende teknik. Mot bakgrund av vunna 
erfarenheter och de långtgående globala 
utsläppsminskningar som är nödvändiga behöver 
CDM förbättras och förstärkas. Andra 
kompletterande mekanismer utvecklas för tiden 
bortom 2012. Sveriges insatser och program är 
viktiga bidrag till denna utveckling. FN-
kontrollen av insatserna ska säkerställa att de går 
till åtgärder som annars inte skulle ha blivit av. 
Regeringen aviserar i denna proposition ytter-
ligare satsningar på internationella klimat-
investeringar. 

Det finns en koppling mellan vissa åtgärder 
för att minska förlusten av biologisk mångfald 
och anpassning till ett förändrat klimat. En aktiv 
skogs- och naturvårdspolitik bidrar dels till att 
minska utsläppen av växthusgaser, dels till att 
förbättra våra möjligheter till anpassning till ett 
förändrat klimat. Välmående ekosystem och 
biologisk mångfald är viktiga för att mark och 
biomassa ska kunna ta upp mer koldioxid. 

Miljöutmaningen som ekonomisk möjlighet 

Miljöutmaningarna ska användas som en 
ekonomisk hävstång för nya jobb och affärs-
möjligheter. Regeringens hantering av miljö-
målen, klimatutmaningen och den ekonomiska 
tillväxt- och näringspolitiken ska sammantaget 
syfta till att skapa långsiktig välfärd, förbättrat 
miljötillstånd, nya jobb och innovationer. Vår 
utveckling mot en grönare ekonomi, med en allt 
större tjänstesektor och växande företag inom 
miljöteknik, minskar utsläppen nationellt och 
bidrar genom export till att minska utsläppen 
globalt.  
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Regeringen har ökat insatserna för miljö-
teknikutvecklingen. Byggt på erfarenheterna bör 
en bred nationell miljöteknikstrategi tas fram. 
De statliga insatserna för miljödriven närings-
utveckling vidareutvecklas.  

Stadsplanering kan underlätta de mest miljö-
vänliga transportalternativen, såsom cykel och 
kollektivtrafik. Ny miljöteknik uppmuntrar 
medborgarna till miljöeffektiva val. Nya 
stadsdelar bör planeras så att dessa kan erbjuda 
hållbara transportlösningar baserade på modern 
kollektivtrafik. I den nya plan- och bygglagen 
tydliggörs kravet på tillgång till grönytor nära 
nya bostäder. Genom att sluta kretsloppen vad 
gäller vatten, avlopp, avfall och uppvärmning kan 
resursförbrukningen minskas. Organiskt avfall 
kan i ökad utsträckning bli en resurs för bio-
gasproduktion. Byggmaterial kan väljas utifrån 
hållbarhetskriterier. Miljöklassningen av bygg-
nader som tagits fram i samverkan med bygg-
branschens aktörer är ett viktigt verktyg för 
hållbart byggande. Runt om i Sverige finns 
anläggningar av olika slag som fungerar som 
demonstrationsanläggningar. Det rör sig om 
fastigheter, vattenreningsverk, anläggningar för 
biogasproduktion, förbränningsanläggningar 
eller liknande. Intresset för de medel som finns 
inom Hållbara städer har varit stort och an-
sökningarna har varit av hög kvalitet. Satsningen 
på Hållbara städer fortsätter under två år, främst 
för att säkerställa kunskapsspridning, upp-
följningen av projekten och att erfarenheterna 
ska kunna tas tillvara och utvecklas inom 
forskning och miljöteknikutveckling. 
Miljöskatter bidrar till att uppfylla principen om 
att förorenaren betalar och stärker drivkrafterna 
för teknisk utveckling och investeringar. 

Ekonomiska effekter av klimatförändringar 
har speglats av Stern-rapporten, medan beräk-
ningar av ekonomiska värden av biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster tas fram i 
studien ”The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity”. Enligt studien uppgår värdet av 
förlorade ekosystemtjänster på land till mot-
svarande åtminstone 50 miljarder euro per år. 

När naturkapital, och specifikt eko-
systemtjänster, inte har något synligt värde i de 
ekonomiska modellerna kan det synas mer 
lönsamt att t.ex. kalhugga en regnskog – för att 
producera biffkor, soja eller palmolja – än att 
bevara skogen för den nytta den gör som 
kolsänka, eller för att reglera vattenöverföringen 
i området. För att kunna upprätthålla vårt 

försörjningssystem och uthålligt tillfredställa 
mänskliga behov både för denna och kommande 
generationer behöver olika ekosystemtjänster i 
mycket större omfattning få ett synligt pris som 
ett led i att utveckla marknadsekonomiska 
lösningar, exempelvis ekonomiska styrmedel. 

Omställning mot en fossiloberoende 
fordonsflotta 

År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen. I dag står 
transportsektorns utsläpp för cirka en tredjedel 
av de totala utsläppen. I snabb takt ställs nu 
bilparken om. Alliansens miljöbilspremie ledde 
till en rivstart för miljöbilsutvecklingen och nya 
miljöbilar är även fortsatt skattebefriade under 
fem år. Förra året minskade utsläppen från 
trafiken och minskningen av utsläpp från nya 
bilar var den största sedan mätningarna startade.  

Att skynda på omställningen av den svenska 
bränsleslukande bilparken är en av de viktigaste 
miljöuppgifterna för regeringen. För detta krävs 
ytterligare utvecklade ekonomiska styrmedel 
och andra stimulanser.  

Generellt verkande styrmedel som sätter pris 
på utsläppen utgör grunden för arbetet. Defi-
nitionen av miljöbilar bör skärpas och en ny 
skarpare miljöbilsdefinition förbereds i 
Regeringskansliet. Reglerna ska successivt 
skärpas och gynna fortsatt teknikutveckling. 
Antalet tankställen som erbjuder förnybara 
drivmedel ökar stadigt. För att stödja utveck-
lingen av nästa generations teknik, som ännu 
inte är fullt ut konkurrenskraftig, behövs 
kompletterande stöd och ambitiös energi-
forskning. Satsningar pågår på pilotanläggningar 
för nästa generations biodrivmedel. Bindande 
utsläppskrav för personbilar som börjar träda i 
kraft 2012 styr redan nu mot energieffektivare 
fordon. Sverige ska verka för ökade EU-krav för 
personbilars utsläpp. Utvecklingen av elhybrider 
är ett utmärkt exempel på miljöeffektiv teknik 
och står för en allt större andel av ny-
försäljningen. Ett nationellt demonstrations-
program för utveckling av elbilar och ladd-
hybrider genomförs. Som en del i programmet 
utvecklas laddinfrastrukturern över hela landet. 
Konsumenter bör stimuleras att teknikneutralt 
välja miljöalternativ. Den tidsbegränsade 
nedsättningen av förmånsvärdet för vissa 
miljöanpassade bilar är viktig för att driva fram 
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den senaste och bästa tekniken vad gäller 
miljöfordon. Regeringens reformambition är att 
förlänga den tidsbegränsade nedsättningen för 
konsumenterna vid köp av de bilar som är 
utrustade med den senaste och bästa tekniken 
för drift med elektricitet eller annan gas än gasol. 
Regeringen avser att återkomma med ett förslag 
under 2011 om vilka bilar som nedsättningen 
kommer att omfatta. En ny supermiljöbilspremie 
om 40 000 kronor per bil införs till inköp av de 
bilar som släpper ut allra minst koldioxid. 
Sverige behöver satsa på att rivstarta marknaden 
för den allra senaste tekniken. 

Regeringen har i proposition Otillåtna 
avfallstransporter och manipulerade avgas-
ningssystem (prop. 2009/10:35) lämnat förslag 
till ändringar i lagen (2001:1080) om motor-
fordons avgasrening och motorbränslen. De nya 
bestämmelserna föreslås träda i kraft den 31 
december 2010. I propositionen föreslås att 
lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening 
och motorbränslen ersätts med två nya lagar: 
lagen om motorbränslen och lagen om motor-
fordons avgasrening. 

Den nya lagen om motorbränslen innehåller 
flera förändringar som följer av EU:s nya 
bränslekvalitetsdirektiv (98/70/EG). De 
viktigaste ändringarna rör möjligheterna till ökad 
inblandning av biobränsle i bensin och i diesel 
och krav på bränsleleverantörerna att minska 
utsläppen av växthusgaser under hela livscykeln. 
Den högsta tillåtna inblandningen av etanol i 
bensin utökas till 10 procent och av fett-
syrametylestrar som kan baseras på olika olje-
växter (FAME) i diesel till 7 procent. Andelen 
skattebefriad låginblandad etanol och FAME 
utökas upp till och med 6,5 procent respektive 5 
procent. Allt mer förnybart drivmedel blandas 
därmed in i bensinen och dieseln. Den nya lagen 
om motorfordons avgasrening innebär främst en 
anpassning av det svenska regelverket till EU:s 
nya förordningar om avgaskrav för tunga 
fordon, s.k. Euro VI, och om koldioxidkrav för 
personbilar. Därtill föreslås att det svenska 
miljöklassystemet för fordon ersätts med EU:s 
euroklassystem. De nya bestämmelserna föreslås 
träda i kraft den 31 december 2010. 

I ett framtida transportsystem kommer alla 
transportslag att behöva utnyttjas effektivt. De 
olika transportslagen bör i högre grad bära sina 
egna miljökostnader och samhällsekonomiska 
kostnader bör i högre grad internaliseras i 
transportpriset. Att underlätta kombitrafik och 

fler transporter på järnväg är viktiga delar i en 
omställning av transportsystemet. 

Mot bakgrund av att nedläggningen av 
tankställen i Sverige har ökat sedan 2006, har 
riksdagen under våren 2010 tillkännagivit att 
regeringen bör se över de konsekvenser som 
lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara 
drivmedel har för mindre tankställen i glesbygd 
(bet. 2009/10:TU15, rskr. 2009/10:228). I 
sammanhanget bör enligt riksdagen en översyn 
ske av frågan om tidsbegränsade dispenser, enligt 
bestämmelserna i lagen (2005:1248) om skyl-
dighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
(den s.k. pumplagen). Enligt Trafikutskottets 
mening är det viktigt att en fortsatt utveckling av 
tillgång på förnybara drivmedel kan förenas med 
att medborgarna även i landets mer glest be-
folkade delar ges ett rimligt utbud av driv-
medelsstationer. Ärendet bereds inom 
Regeringskansliet med avsikt att regeringen ska 
vidta åtgärder eller lämna förslag som innebär att 
dispenserna från pumplagens sista steg ska 
permanentas.  

En samlad politik för en förbättrad havs- och 
vattenmiljö 

Havsmiljöarbetet är prioriterat i miljöpolitiken. 
Regeringen presenterade under 2009 och 2010 
en rad åtgärder för att förbättra och återställa 
havsmiljön och för att förstärka det inter-
nationella samarbetet genom propositionen En 
sammanhållen svensk havspolitik (prop. 
2008/09:170) och skrivelsen Åtgärder för 
levande hav (skr. 2009/10:213). Inriktningen för 
svensk havspolitik är att havets och kust-
områdenas resurser ska nyttjas hållbart så att 
ekosystemen bevaras och restaureras samtidigt 
som havsanknutna näringar kan utvecklas, växa 
och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. 
Havspolitiken ska vara integrerad och sektors-
övergripande och utgå från en helhetssyn på 
nyttjande och bevarande av resurserna. Olika 
mål, processer och handlingsplaner inom havs- 
och vattenmiljöarbetet måste samordnas och 
integreras. Den nya myndigheten för havs- och 
vattenmiljö som regeringen har beslutat om och 
som ska inleda sin verksamhet den 1 juli 2011 
kommer att vara viktig för utformningen av 
detta arbete. Regeringen har under perioden 
2007–2011 satsat 1,3 miljarder kronor på att 
förbättra havsmiljön. Satsningen ska fortsätta. 
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Satsningen på havsmiljö fortsätter genom att en 
havsmiljard avsätts för mandatperioden. 

Åtgärder för en förbättrad havs- och 
vattenmiljö  

En framgångsrik miljöpolitik behöver skydda 
och bevara de livsviktiga ekosystem som finns i 
hav, sjöar och vattendrag. Regeringens havs-
miljöpolitik har från inledningen av mandat-
perioden varit inriktad på konkreta åtgärder för 
förbättringar av vattenmiljön. Arbetet med att 
minska övergödningen till haven har varit central 
i arbetet. Övergödningen orsakas av för hög 
tillförsel av näringsämnen från avloppsvatten, 
jordbruks- och skogsmark, industrier och trafik. 
Regeringen har på bred front arbetat för att 
minska tillförseln t.ex. genom att förbjuda fosfat 
i tvätt- och maskindiskmedel. Initiativ till pilot-
projekt såsom syresättning av havsbottnar som 
ger möjligheter att testa nya metoder har tagits 
av regeringen. Dessutom har regeringen stärkt 
det lokala havsmiljöarbetet genom att införa ett 
särskilt statligt stöd till lokala vattenvårds-
satsningar (LOVA).  

LOVA-satsningen om 100–120 miljoner 
kronor används på olika sätt för att förbättra 
havsmiljön och framförallt i syfte att minska 
övergödningen. Det handlar om projekt där 
kommuner eller ideella föreningar har fått bidrag 
för t.ex. musselodlingar, båtbottentvättar eller 
mottagningsanläggningar för toalettavfall. De 
åtgärdsprogram som nu ska genomföras av en 
rad myndigheter enligt ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) kommer att få stor betydelse för 
möjligheterna att nå de vattenrelaterade miljö-
kvalitetsmålen Ingen övergödning, Hav i balans 
samt levande kust och skärgård och Levande 
sjöar och vattendrag. 

Inom Östersjösamarbetet, Helcom, har 
länderna kommit överens om ett tak för utsläpp 
av näringsämnen och ett preliminärt beting för 
varje lands minskning av näringsämnen. Sverige 
har ett preliminärt beting på 21 000 ton kväve 
och 290 ton fosfor till 2016. Sverige har pre-
senterat en nationell genomförandeplan. I planen 
beskrivs åtgärder, fördelade på olika sektorer, 
som krävs för att nå det preliminära betinget. 
Regeringen kommer att fortsätta dialogen med 
aktuella branscher för att även under den 
kommande mandatperioden åstadkomma 
konkreta minskningar av utsläppen av fosfor och 

kväve från reningsverk, industri och jordbruk. 
Det handlar om en rad förbättringar som 
behöver göras, t.ex. förbättra kvävereningen i 
befintliga avloppsreningsverk, och minska 
antalet enskilda avlopp. En reducering av 
jordbrukets tillförsel av näringsämnen är därför 
en framtida nyckelfråga för Östersjön. Inom 
jordbruket krävs att gamla såväl som nya 
åtgärder utvecklas och genomförs för att minska 
belastningen av näringsämnen samtidigt som 
hållbara produktionsmetoder tillämpas. I dag 
ingår inte luftburna utsläpp från väg- och sjö-
trafik i betinget men åtgärder kommer att 
behövas. Kväveoxider från förbränningsmotorer 
inom sjöfarten bidrar med en stor del av 
kvävebelastningen och sjöfarten bör liksom 
andra näringar bära sina miljökostnader i allt 
högre utsträckning jämfört med i dag. 
Regeringen arbetar för att införa ett handels-
system med utsläppsrätter för kväve- och svavel-
oxider som omfattar de EU-länder som ligger 
kring Nordsjön och Östersjön. Helcom-sam-
arbetet ska användas för att på sikt inkludera alla 
länder runt Östersjön i handelssystemet. Ett 
handelssystem skulle ge fartygsägare starka 
incitament att minska utsläppen till en avsevärt 
lägre nivå än i dag.  

Sverige har ett rikt båtliv och många 
människor är ute på sjöar och hav för att ta del 
av den storslagna svenska naturen. I och med att 
många är ute på sjön och vid kusterna så ökar 
också nedskräpningen. Skräpet i havet kommer 
både från land och från båtar, såväl yrkestrafik 
som från fritidsbåtar. Avfallsmottagningen 
måste bli bättre och det behöver bli enklare att 
lämna sitt avfall på rätt sätt i land. Kommunerna 
måste fullfölja sin uppgift att hålla stränder och 
klippor fria från skräp och Naturvårdsverket 
kommer att ges i uppdrag att följa upp detta 
arbete. Ett annat problem är toalettavfall. 
Utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar leder till 
att vattnet tillförs både fosfor- och kväveför-
oreningar samt mikroorganismer och kommer 
därför att förbjudas. Insatserna ska öka för att 
identifiera och sanera källor till kadmium och 
PCB. 

Att bevara värdefulla miljöer till havs är lika 
viktigt som att göra det på land. Åtta marina 
naturreservat har inrättats under mandat-
perioden. Sverige har idag 20 naturreservat samt 
fem områden med permanent fiskeförbud. 
Vidare inrättades Sveriges första marina 
nationalpark, Kosterhavets nationalpark, hösten 
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2009. Erfarenheterna från Koster bör tas tillvara 
vid fortsatt reservatsbildande till havs. 
Regeringen avser att verka för att inrätta fler 
marina naturreservat i Sverige och där det är 
lämpligt efter samma modell som Kosterhavet. 
Regeringen ska även verka för att det i Sverige 
och andra Östersjöstater inrättas marina reservat 
som tillsammans omfattar Östersjöns samtliga 
huvudbiotoper.  

De ökande sjötransporterna innebär en på-
verkan på miljön till havs, längs kusterna, i land 
och på klimatet. Det är därför viktigt att sjö-
farten bär sina miljökostnader. Den täta fartygs-
trafiken i bl.a. Östersjöområdet innebär också 
risker för olyckor med svåra konsekvenser som 
följd. För att minska riskerna för olyckor avser 
regeringen att arbeta för att begränsa trafiken av 
svartlistade fartyg på Östersjön och i övriga 
svenska farvatten.  

Trots förbud mot oljeutsläpp sker varje år 
flera hundra medvetna och illegala utsläpp i 
Östersjön. Regeringen vill se skärpta straff och 
tydliga ansvarsregler för oljeutsläpp. Regeringen 
vill även pröva möjligheten att märka olja med 
DNA, så att utsläppen kan spåras. För att 
undvika stora miljökatastrofer säger regeringen 
nej till oljeborrning i Östersjön. Kustbe-
vakningen ska ha tillräckliga och tydliga be-
fogenheter när det gäller brottsbekämpning, 
ordningshållning samt kontroll och tillsyn. Fler 
av de utsläpp som konstateras av Kustbevak-
ningen måste leda till lagföring. Regeringen avser 
även att se över statens och kommunernas 
beredskap att hantera oljeutsläpp.  

Internationellt och regionalt 
havsmiljösamarbete  

Östersjön är ett känsligt innanhav. För att rädda 
Östersjöns, och även Västerhavets, marina miljö 
krävs att alla berörda länder samverkar. Sverige 
är pådrivande i arbetet med att utforma EU:s 
havspolitik och det regionala havsmiljöarbetet 
inom Helcom och Ospar. Samarbetet kring våra 
hav ska prioriteras men också reformeras. 
Sverige ska gå före, men samarbetet med andra 
länder i EU eller kring Östersjön är avgörande 
för resultat och framgång för våra vatten och 
därför prioriterar regeringen detta mycket högt. 
Många av dagens miljöproblem som över-
gödning och ett alltför omfattande och i vissa fall 
olagligt fiske går bara att lösa genom ett sam-

arbete över gränserna och inte bara genom 
havsmiljöpolitiken. Därför arbetar regeringen 
aktivt för att reformera den gemensamma EU-
politik som har bäring på miljön. EU har sedan 
länge fört en ohållbar fiskeripolitik där kort-
siktiga hänsyn har tagits till rent ekonomiska 
aspekter på bekostnad av miljön och det lång-
siktigt hållbara fisket. Regeringen kommer 
därför verka för att en ny gemensam fiskeri-
politik inom EU bygger på hållbarhet såväl 
socialt ekonomiskt som ekologiskt. Lands-
bygdspolitiken är i dag en mindre del av EU:s 
jordbruksbudget. I Sverige går idag cirka 70 
procent av medlen i landsbygdsprogrammet till 
miljöåtgärder.  

Den 1 juli 2010 övertog Sverige ordföran-
deskapet för Helcom. Sverige tar därmed under 
två år ledningen i arbetet med att rädda Öster-
sjöns miljö. Prioriteringar under ordförande-
skapet redovisas under Regionala ordföran-
deskap. 

En agenda för biologisk mångfald och 
naturvård 

Biologisk mångfald är tillsammans med klimat-
frågan vår stora miljöutmaning och en hörnsten i 
regeringens miljöpolitik. Biologisk mångfald står 
därför för de största posterna i miljöbudgeten. 
Fungerande ekosystem är en förutsättning för 
allt liv på jorden. Biologisk mångfald säkrar 
nödvändiga ekosystemtjänster som försörjer oss 
med t.ex. råvaror, livsmedel och vattenrening. 
Ekosystemen är nödvändiga för att upprätthålla 
luftens syrehalt och jordens bördighet och för 
att buffra effekter av klimatförändringen. Lång-
siktig hållbarhet innebär att brukandet av 
ekosystemen håller sig inom deras naturliga 
begränsningar, de planetära gränserna. En 
modern miljö- och naturvårdspolitik säkerställer 
att naturens resurser brukas utan att förbrukas, 
samtidigt som en aktiv naturvård integreras där 
vi stärker och bevarar ekosystemens funktioner 
och den biologiska mångfalden. Regeringen 
anser att värdet av naturens kapital och eko-
systemtjänster ska erkännas inom FN:s kon-
vention för biologisk mångfald då det är ett 
viktigt verktyg bland flera för att stärka och 
bevara den biologiska mångfalden. Värdet av 
olika ekosystemtjänster är en viktig fråga att 
arbeta med i Sverige. En utredning ska tillsättas 
med uppdrag att utveckla en strategi med 
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verktyg såsom ekonomiska styrmedel i syfte att 
synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna och 
deras relevans för olika sektorer och näringar. 
Strategin ska kopplas till insatser för att uppnå 
miljökvalitetsmålen.  

En annan fråga som regeringen bedömer är 
viktigt för att uppnå målen inom Konventionen 
för biologisk mångfald är att internationell 
enighet uppnås om ett bindande avtal om rätten 
till genetiska resurser, i samklang med det som 
redan reglerats inom andra områden såsom 
jordbruksområdet. 

En rik tillgång på natur, individens intresse 
och ideella organisationers engagemang är 
grunden för människors möjligheter till fri-
luftsliv. Sveriges skogar, fjäll, sjöar och skär-
gårdar är några av de unika miljöer som ger stora 
möjligheter för ett aktivt friluftsliv. I proposi-
tionen Framtidens friluftsliv (prop. 
2009/10:238) föreslår regeringen ett mål för 
friluftspolitiken: att stödja människors möj-
ligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv 
där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Se 
vidare under utgiftsområde 17. 

Sverige ska vara pådrivande för skydd och ett 
hållbart brukande av skogar över hela världen.  

Under förra mandatperioden fortsatte det 
traditionella arbetet med att bilda naturreservat, 
samtidigt som nya metoder infördes och den 
statliga marken användes för att bevara 
skyddsvärd skog. Delmålet om långsiktigt och 
formellt skydd av 400 000 hektar skyddsvärd 
skog nås.  

Väl fungerande nationalparker, naturreservat 
och biotopskyddsområden utgör basen i det 
formella skyddet av värdefulla naturområden, 
och kommer tillsammans med en ökad an-
vändning av naturvårdsavtal vara en fortsatt 
viktig del av svensk naturvård. Ytterligare 
värdefulla områden med hög kvalitet ges ett 
långsiktigt skydd och förvaltas väl. I regeringens 
proposition Svenska miljömål – för ett effek-
tivare miljöarbete (prop. 2009/10:155) får den 
parlamentariska miljömålsberedningen i uppgift 
att ta fram beslutsunderlag för ett nytt etappmål 
för långsiktigt skydd av skogsmark till 2020 i 
syfte att bidra till uppfyllelse av miljökvali-
tetsmålet Levande skogar. Arbetet med åtgärds-
program för hotade arter ska vidareutvecklas, 
stärkas och breddas. Arbetet med att förebygga, 
övervaka och kontrollera spridning av invasiva 
främmande arter ska intensifieras. 

Samtidigt vill regeringen komplettera skyddet 
med ett bredare engagemang för biologisk 
mångfald, där brukarnas och markägarnas 
initiativ och vilja att bidra till den biologiska 
mångfalden tas tillvara och ambitionerna till 
miljöhänsyn i de stora arealerna produk-
tionsskog höjs. 

Regeringen ser positivt på det arbete som görs 
inom Komet-programmet (Kompletterande 
metoder för skydd av skog), som har initierats i 
fem län. Ambitionen är att verksamheten på sikt 
ska genomföras även i övriga län, givet att det 
bedöms vara ett verkningsfullt redskap för skydd 
av skog. Statlig mark ska även i fortsättningen 
användas i skyddsarbetet. Regeringen har en 
tydlig ambition att fortsätta skydda olika slags 
skogstyper, från fjällnära skog och gammel-
skogar till artrik ädellövskog i Sydsverige.  

Att fortsatt utveckla det hållbara brukandet är 
viktigt för att nå våra miljömål. De jämställda 
skogspolitiska produktions- och miljömålet 
ligger fast. Se vidare under utgiftsområde 23 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Lokal 
delaktighet är en förutsättning för ett långsiktigt 
bra naturvårdsarbete. Den lokala naturvårds-
satsningen, LONA, ska fortsätta. Åtgärder för 
att skydda naturen och göra den tillgänglig för 
människor, inte minst genom att bevara och 
utveckla tätortsnära natur, står i fokus. Åtgärder 
inom programmet bör bidra till uppfyllandet av 
miljökvalitetsmålen.  

Den tätortsnära naturen har betydelse, inte 
bara för den biologiska mångfaldens skull, utan 
också för att främja friluftsliv, värna en god 
livsmiljö och säkra tillgången till rekrea-
tionsmarker. Inte minst är det viktigt att lyfta 
vikten av vandringsleder. Det gäller såväl i de 
nära tätorterna som i våra stora nationalparker.  

Förvaltning för livskraftiga rovdjursstammar 

Sverige ska ha livskraftiga rovdjursstammar. 
Sverige är ett av de länder i Europa där rov-
djursstammarna på senare år har haft den star-
kaste tillväxten. Utbredningen av björn och varg 
har varit särskilt märkbar. I dag finns björn i 
stora delar av norra och centrala Sverige. Den 
svensk-norska stammen uppgår till cirka 3 000 
björnar. Järven finns längs hela den svenska 
fjällkedjan och enstaka järvar har etablerat sig 
öster och söder om fjällkedjan. Lodjur finns i 
stort sett i hela Norrland och har expanderat 
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både inom mellersta Sverige och inom ren-
skötselområdet. Det bedöms finnas cirka 750 
kungsörnsrevir och 690 kungsörnspar, vilket 
motsvarar cirka 1 700 kungsörnar, i landet.  

Från att vargen varit i det närmaste utrotad 
har vargstammens tillväxt varit upp mot 19 
procent årligen. I början av 2000-talet, när 
riksdagen fattade beslut om etappmålet för varg, 
fanns det cirka 80 vargar i Sverige. Etappmålet är 
nått och över 200 vargar finns nu i våra skogar. 
Vargstammen är dock ännu inte livskraftig. 
Dagens skandinaviska vargstam härstammar från 
tre individer. Endast ett fåtal vargar har därefter 
invandrat till Skandinavien och förökat sig, vilket 
resulterat i nya gener i stammen. Detta har dock 
inte varit tillräckligt för vargstammens genetiska 
situation. Vargstammen är fortfarande starkt 
inavlad med risk för allvarliga inavelsdefekter. 
Regeringen har därför i proposition En ny 
rovdjursförvaltning (prop. 2008/09:210) lagt fast 
en politik för att en förstärkning av varg-
stammens genetik ska genomföras. Detta 
innebär att naturlig invandring av vargar från 
Finland och Ryssland ska underlättas och att det 
vid behov ska inplanteras varg österifrån. 
Därigenom ska upp till 20 vargar, opåverkade av 
inavel, tillföras den svenska vargstammen de 
kommande fem åren. Regeringen har därför givit 
Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och 
Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag att 
utarbeta rutiner för införsel och utplantering av 
varg i Sverige. Delaktigheten i rovdjurs-
förvaltningen förstärks genom att regionala 
viltförvaltningsdelegationer inrättats vid varje 
länsstyrelse. Viltförvaltningsdelegationerna ska 
fatta övergripande beslut om viltförvaltningen 
som helhet inom länen. Nya mål för rovdjurs-
stammarna ska fastställas i bred medverkan från 
berörda organisationer, myndigheter och från 
forskare, inom bland annat populationsgenetik. 
Detta ska ske inom ramen för den utredning om 
de långsiktiga målen för rovdjursstammarnas 
utveckling som regeringen tillsatte under juni 
2010. Det övergripande målet är att rov-
djursstammarna utvecklas till friska stabila 
populationer och bibehåller eller uppnår en 
gynnsam bevarande status, samtidigt som 
acceptansen för rovdjuren och samexistensen 
mellan rovdjur och människor ska öka. Utred-
ningen ska lägga fram ett betänkande senast den 
1 juli 2012. 

Giftfri miljö 

Farliga kemikalier och gifter behöver avlägsnas 
från vår vardag och vår miljö. Regeringens kemi-
kaliepolitik vilar på tre ben; verka för ökad 
kunskap om kemikaliers hälso- och miljörisker, 
verka för ökad information om förekomsten av 
farliga ämnen i varor samt arbete för att farliga 
ämnen successivt fasas ut och ersätts med alter-
nativa ämnen eller metoder. Sverige har fram-
gångsrikt förbjudit kvicksilver. EU:s kemikalie-
lagstiftning bör skärpas och EU bör gå före med 
att förbjuda kvicksilver i produkter som steg på 
vägen mot en internationell utfasning av kvick-
silver. Sverige ska driva på för en mer effektiv 
kemikaliepolitik i EU. Ett aktivt svenskt arbete 
för giftfria livsmedel och livsmedel utan hälso-
farliga tillsatser ska prioriteras. 

Politiken ska genomföras genom ett stort 
engagemang inom EU och i det internationella 
kemikaliesamarbetet. Regeringen vill öka 
kunskapen om egenskaper hos kemiska ämnen 
och särskilt deras kombinationseffekter, det vill 
säga hur människor och miljö påverkas av den 
samlade exponeringen av flera olika ämnen med 
liknande effekter. En svensk handlingsplan för 
att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemi-
kalier utarbetas. Regeringen avser att inom det 
Nordiska ministerrådet utveckla metoder för 
utvärdering av riskerna och förslag till stärkt lag-
stiftning samt identifiera lämpliga styrmedel i 
väntan på att EU-lagstiftningen ses över. 
Nationellt avser regeringen att ge Kemikalie-
inspektionen i uppdrag att, i dialog med andra 
myndigheter, näringslivet samt konsument- och 
miljöorganisationer, få till stånd åtaganden som 
minskar exponeringen för bl.a. hormonstörande 
ämnen i olika varor. För att förbättra infor-
mationen om kemikalier i varor avser regeringen 
att ge Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta 
fram ett förslag till handlingsplan för att stärka 
kraven på information om kemikalier i varor i 
relevant EU-lagstiftning och internationella 
organ. De senaste åren har det skett en snabb 
utveckling av den gemensamma kemikalie-
politiken i EU, främst genom EU:s nya 
kemikalielagstiftning, Reach, som trädde i kraft 
2007. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att 
utvärdera ämnen och ta fram underlag med syfte 
att begränsa användningen av de farligaste 
ämnena. Regeringen vill att detta viktiga arbete 
ska gå snabbare, t.ex. bör arbetet med att iden-
tifiera och föra upp ämnen på den så kallade 
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kandidatlistan påskyndas. Regeringen avser 
därför att tillföra den ansvariga myndigheten för 
kemikaliefrågor, Kemikalieinspektionen, ökade 
resurser för att bedriva detta arbete. Arbetet med 
att fasa ut och förbjuda ämnen får störst genom-
slag om det görs inom EU eller än hellre genom 
internationella avtal. Sverige ska fortsatt ligga i 
framkant i kemikaliearbetet och driva på de 
internationella processerna. Det kan Sverige göra 
genom att gå före med nationella förbud och 
samtidigt driva på övriga länder. Regeringen har 
givit Kemikalieinspektionen och Livsmedels-
verket i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
Sverige att införa ett nationellt förbud mot 
användning av bisfenol A i vissa plastprodukter 
såsom nappflaskor. Regeringen har vidare fram-
gångsrikt förbjudit kvicksilver. Förbudet innebär 
att varor som innehåller kvicksilver inte får 
släppas ut på den svenska marknaden, utom ljus-
källor som regleras på EU-nivå. Alternativa 
tekniker måste därför användas i tandvården, vid 
kemisk analys och i kloralkaliindustrin. 
Regeringen arbetar för att få till ett 
internationellt förbud och ett första 
förhandlingsmöte om en internationell 
kvicksilverkonvention ägde rum i Stockholm i 
juni 2010.  

Regeringen avser att fortsatt vara en drivande 
kraft för att skapa en starkare, mer effektiv och 
framåtsyftande global kemikaliepolitik. För att 
stärka det internationella samarbetet bör 
regeringen verka för ett stärkt internationellt 
ramverk för kemikalier där en ramverks-
konvention för reglering av ämnen av globalt 
intresse skulle utgöra en central del. Flera inter-
nationella överenskommelser har framgångsrikt 
förhandlats fram under de senaste åren och 
arbetet framöver handlar till stor del om att följa 
upp att parterna också lever upp till åtagandena 
inom konventionerna. Därför kommer 
regeringen fortsatt att prioritera den globala 
kemikaliestrategin (SAICM) där Sverige är ett av 
de största givarländerna. Sverige kommer även 
inom ramen för SAICM att vara pådrivande för 
att öka informationen om kemikalier i varor i 
centrala branscher såsom leksaker, textil och 
elektronik. 

Regionala ordförandeskap 

Den snabba temperaturökningen i Arktis och 
spridningen av kemikalier till de arktiska 

områdena är en global angelägenhet. Ett varmare 
Arktis hotar inte bara den sårbara arktiska miljön 
och levnadsbetingelserna i norr utan påverkar 
också det globala klimatsystemet. Spridningen av 
sotpartiklar och kemikalier i och utanför Arktis 
förorsakar redan allvarliga konsekvenser för 
människor, djur och natur i Arktis. Sverige 
kommer under sitt ordförandeskap i Arktiska 
rådet (2011–2013) särskilt att uppmärksamma 
kopplingen mellan den arktiska miljön och 
behovet av ett kraftfullt globalt agerande inom 
klimat- och kemikaliearbetet. Arbetet för en 
global kvicksilverkonvention är ett sådant 
exempel. Bevarandet av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster ett annat och blir också en 
huvudfråga. Ett helhetsgrepp måste tas med 
fokus på naturmiljön i allmänhet och klimat-
frågan i synnerhet. Sverige ska verka för att öka 
skyddet för den känsliga arktiska miljön. Miljö-
samarbete i närområdet, däribland med Ryss-
land, ges särskild prioritet genom det svenska 
ordförandeskapet i Barentsrådets miljösamarbete 
(2010–2012).  

Det svenska ordförandeskapet i Helcom 
(Helsingforskommissionen) 2010–2012 stärker 
regeringens möjligheter att vara pådrivande för 
att förbättra Östersjöns miljö. Belastningen till 
havet av övergödande ämnen och kemikalier 
måste minskas till godtagbara nivåer i enlighet 
med Helcoms aktionsplan för Östersjön. In-
satserna inom EU:s olika politikområden ska 
stärka arbetet i Helcom. EU:s strategi för Öster-
sjöregionen som antogs under det svenska EU-
ordförandeskapet kan bidra till detta. Under det 
svenska ordförandeskapet i Helcom kommer 
Sverige att fokusera på följande: att säkra 
genomförandet av aktionsplanen för Östersjön, 
att verka för att årliga ministermöten genomförs, 
att verka för att Helcoms organisation förnyas så 
att Helcoms roll stärks i det regionala havs-
arbetet, att stärka Helcoms roll i genomförandet 
av det marina direktivet och annan EU-policy 
samt att säkra att Helcoms beslut grundar sig på 
bästa tillgängliga vetenskapliga grund. 

Ett effektivare miljöarbete  

Arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna 
miljökvalitetsmålen utgör grunden för den 
nationella miljöpolitiken. Det miljöarbete som 
genomförs av alla samhällets aktörer bidrar till 
att miljökvalitetsmålen nås. Regeringen har ett 
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ansvar gentemot kommande generationer att 
aktivt arbeta för att lösa miljöproblem och att få 
en uthållig användning av naturens resurser. De 
16 miljökvalitetsmålen uttrycker den miljö-
mässiga dimensionen av hållbar utveckling och 
konkretiserar även miljöbalkens mål om att 
främja en hållbar utveckling. Miljökvalitetsmålen 
är väletablerade och har stor acceptans i det 
nationella, regionala och lokala miljöarbetet. 
Regeringen har gjort en översyn för att finna 
möjliga effektiviseringar och förenklingar i 
systemet och få en ökad samhällsekonomisk 
effektivitet. Regeringen har i propositionen 
Svenska miljömål (prop. 2009/10:155) presen-
terat ett modernare och effektivare miljömåls-
system som bygger på att kunna svara upp mot 
de miljöpolitiska utmaningar som finns för att 
inom en generation kunna skapa möjligheter att 
lösa de stora miljöproblemen i Sverige och 
samtidigt kunna skapa en hållbar samhälls-
utveckling. 

Arbetet för att nå miljökvalitetsmålen förut-
sätter en ambitiös miljöpolitik såväl i Sverige, 
som inom EU och i internationella samman-
hang. Detta tydliggörs nu i det övergripande 
målet för miljöpolitiken, generationsmålet. 
Regeringen tydliggör även att vårt arbete med att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, inte 
ska innebära att regeringen flyttar miljöproblem 
till andra länder. 

Regeringen anser att miljömålssystemet ger en 
bra uppföljning och redovisning av tillståndet i 
miljön. Systemet behöver däremot utvecklas till 
att ge tydligare vägledning om hur miljökva-
litetsmålen mest effektivt ska nås. Därför har 
regeringen föreslagit förändringar i miljömåls-
systemet.  

Regeringen bedömer att miljömålssystemet 
kan bli effektivare genom att i tid och organi-
sation skilja på uppgifterna att följa upp miljö-
tillståndet och utvärdera beslutade insatser från 
uppgiften att utveckla strategier med förslag till 
etappmål, styrmedel och åtgärder. Regeringen 
har därför tillsatt en parlamentarisk beredning 
som på regeringens uppdrag ska ge råd till 
regeringen om hur miljökvalitetsmålen kan nås.  

Genom den parlamentariska beredningen 
kommer regeringen att få politiskt förankrade 
förslag som har goda förutsättningar att 
genomföras. Bättre förutsättningar ges för enga-
gemang i arbetet med miljömålen även genom 
att strategierna tar utgångspunkt i politiska 

prioriteringar. De förändringar i miljömåls-
systemet som regeringen nu genomför förväntas 
sammantaget ge icke-statliga aktörer bättre 
möjlighet till delaktighet i miljömålssystemet 
och skapar bättre förutsättningar för enga-
gemang. 
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3.9 Budgetförslag 

3.9.1 1:1 Naturvårdsverket 

Tabell 3.4 Anslagsutveckling 1:1 Naturvårdsverket 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
334 934 

 

   
Anslags- 
sparande 10 937

 
2010 

 
Anslag 

 
349 143 

 

1 
Utgifts- 
prognos 345 926

2011 Förslag 375 332     

2012 Beräknat 363 030 2  

2013 Beräknat 368 041 3  

2014 Beräknat 375 999 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 359 677 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 359 677 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 359 129 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Naturvårdsverkets förvalt-
ningskostnader, inklusive verkets kostnader för 
att administrera de verksamheter som finansieras 
via sakanslagen.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.5 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 1 751 2 504 -753

Prognos 2010 9 000 3 000 6 000

Budget 2011 9 000 3 000 6 000

 
Tabell 3.6 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 16 569 16 569 0

(varav tjänsteexport) - - 

Prognos 2010 16 500 16 500 0

(varav tjänsteexport) - - 

Budget 2011 16 500 16 500 0

(varav tjänsteexport) - - 

 
Intäkterna från offentligrättslig verksamhet för 
2009 uppgick till 1,8 miljoner kronor, varav 1,4 
miljoner kronor från miljöskyddsavgifter som 
redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskydds-
avgifter och 3,2 miljoner kronor från övriga 

offentligrättsliga avgifter som redovisas mot 
inkomsttitel 2552.  

Intäkterna har minskat med drygt 12 miljoner 
kronor under 2009 jämfört med 2008, vilket 
delvis beror på att 6 miljoner kronor av av-
gifterna återbetalats efter att miljödomstolen 
ändrat överklagade beslut. För 2010 beräknas 
avgifterna till 9 miljoner kronor, varav merparten 
från miljöskyddsavgifter.  

Naturvårdsverket får disponera avgifter som 
avser jägarexamen/jaktkortsregister, batteri-
fonden och den s.k. NOx-avgiften. Producent-
ansvar för batterier gäller från 1 januari 2009. 
Det innebär att avgifterna på miljöfarliga 
batterier som betalats till batterifonden för att 
finansiera det framtida omhändertagandet inte 
längre tas ut (se 3.6.1). 

Regeringens överväganden 

Riksrevisionen har påtalat att Naturvårdsverket 
felaktigt har finansierat vissa kostnader med 
sakanslag. För att renodla anslagen för 
Naturvårdsverkets kostnader för konsultinsatser 
föreslås anslaget öka med 40,7 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2011. Del av kostnaderna för 
konsultinsatser avser kostnader i samband med 
förberedelser vid skydd av värdefull natur. 
Renodlingen av anslagen innebär att 
- 13,3 miljoner kronor överförs från anslaget 

1:2 Miljöövervakning m.m. 
- 22,2 miljoner kronor överförs från anslaget 

1:3 Åtgärder för värdefull natur  
- 5,2 miljoner kronor överförs från anslaget 

1:4 Sanering och återställning av förorenade 
områden. 

Anslaget föreslås minskas med 16 miljoner 
kronor 2011 och med 31,8 miljoner kronor per 
år 2012 för finansiering av den nya myndigheten 
för havs- och vattenmiljö. Motsvarande belopp 
överförs till anslaget 1:17 Havs- och vatten-
miljömyndigheten. 

Anslaget föreslås minskas med 200 000 
kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budget-
processen.  

Regeringen föreslår därmed att 375 332 000 
kronor anvisas under anslaget 1:1 Naturvårds-
verket för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
uppgå till 363 030 000 kronor, för 2013 till 
368 041 000 kronor och för 2014 till 375 999 000 
kronor. 
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Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats 
enligt följande: 

 
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Naturvårdsverket 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 349 143 349 143 349 143 349 143

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 639 4 909 9 796 18 117

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 24 550 8 978 9 102 9 313

Övrigt  -574

Förslag/ 
beräknat 
anslag  375 332 363 030 368 041 375 999

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.9.2 1:2 Miljöövervakning m.m. 

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:2 Miljöövervakning m.m. 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
306 982 

 

   
Anslags- 
sparande 6 486

 
2010 

 
Anslag 

 
304 093 

 

1 
Utgifts- 
prognos 291 357

2011 Förslag 294 993    

2012 Beräknat 312 714    

2013 Beräknat 357 714    

2014 Beräknat 377 714    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 

Anslaget används för att följa upp och rap-
portera uppgifter knutna till miljökvalitetsmålen, 
för miljöövervakning, för bidrag till vissa ideella 
organisationer m.fl., för bidrag till projektet 
Swedish Water House vid Stockholm Inter-
national Water Institute (SIWI) samt för bidrag 
till bl.a. AB Svenska Miljöstyrningsrådets arbete 
med miljökrav vid offentlig upphandling och 
miljöledningssystem.  

Medlen för att följa upp och rapportera 
uppgifter knutna till miljökvalitetsmålen och till 
miljöövervakningen kommer att fördelas av 
Naturvårdsverket, efter samråd med berörda 
myndigheter, från 2011. En del av anslaget 
används också för att arbeta med internationell 
miljöövervakning samt internationell rappor-
tering som följer av EU-direktiv och andra 
internationella åtaganden. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:2 Miljöövervakning 
m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 82 000 000 kronor 
under perioden 2012–2014. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen har 
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden för att Naturvårdsverket ska kunna 
teckna fleråriga avtal med de aktörer som utför 
övervakning i program som löper över flera år. 

 

 
Tabell 3.9 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2014 

Ingående åtaganden 51 754 47 925 72 312   

Nya åtaganden 38 988 68 000 40 000   

Infriade åtaganden -42 816 -43 613 -31 163 -50 150 -31 000 

Utestående åtaganden 47 925 72 312 81 149   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 65 000 82 000 82 000   
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Regeringens överväganden 

Anslaget föreslås öka med 6,5 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2011 för miljöanpassad offentlig 
upphandling. Satsningen finansieras genom att 
motsvarande belopp överförs från anslaget 1:4 
Sanering och återställning av förorenade områden. 

Anslaget föreslås minskas med 13,3 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2011 för att renodla 
Naturvårdsverkets konsultinsatser. Motsvarande 
belopp föreslås överföras till anslaget 1:1 Natur-
vårdsverket.  

Anslaget föreslås minskas med 2,3 miljoner 
kronor 2011 och med 4,6 miljoner kronor per år 
2012 för finansiering av den nya myndigheten 
för havs- och vattenmiljö, som påbörjar sin 
verksamhet den 1 juli 2011. Motsvarande belopp 
överförs till anslaget 1:17 Havs- och vatten-
miljömyndigheten. 

I regeringens långsiktiga prioritering om att 
Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen ligger en fortsatt 
utveckling av ekonomiska styrmedel och andra 
stimulanser. Regeringens satsning på en ny 
supermiljöbilspremie är en av flera åtgärder i 
utvecklingen. Supermiljöbilspremien föreslås 
införas fr.o.m. 1 januari 2012 och omfatta 40 000 
kronor per bil. För detta ändamål beräknar 
regeringen tillföra 20 miljoner kronor 2012, 
80 miljoner kronor 2013 och till 100 miljoner 
kronor 2014. 

Regeringen föreslår därmed att 294 993 000 
kronor anvisas under anslaget 1:2 Miljööver-
vakning m.m. för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget uppgå till 312 714 000 kronor, för 2013 
till 357 714 000 kronor och för 2014 till 
377 714 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Miljöövervakning m.m 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 304 093 304 093 304 093 304 093

Förändring till följd av:  

Beslut 6 500 26 500 71 500 91 500

Överföring 
till/från andra 
anslag -15 600 -17 879 -17 879 -17 879

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  294 993 312 714 357 714 377 714

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.3 1:3 Åtgärder för värdefull natur 

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:3 Åtgärder för värdefull 
natur 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 1 801 139

 

   
Anslags- 
sparande 13 142

 
2010 

 
Anslag 1 777 297

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 732 402

2011 Förslag 829 952     

2012 Beräknat 615 537     

2013 Beräknat 615 537     

2014 Beräknat 615 537     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för insatser för skötsel och 
förvaltning av skyddad natur, bevarande och 
restaurering av biologisk mångfald och insatser 
för friluftsliv. Anslaget får särskilt användas för 
kostnader 
- för skötsel av skyddade områden, natur-

vårdsförvaltning och fastighetsförvaltning,  
- för artbevarande och viltförvaltning, samt  
- i samband med skötsel och övrig för-

valtning av värdefull natur. 
 

Anslaget får t.o.m. den 30 juni 2011 användas 
för kostnader för vattenförvaltning enligt EU:s 
ramdirektiv för vatten. 

Fr.o.m. 2011 föreslås anslaget benämnas 1:3 
Åtgärder för värdefull natur (tidigare 1:3 Åtgärder 
för biologisk mångfald). 

 
 
 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 20  

54 

 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull 
natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 260 000 000 kronor 
under perioden 2012–2036.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen har 
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden för att fleråriga avtal ska kunna 
tecknas som avser  
- förvaltning av värdefulla naturområden 
- medfinansiering i större EU-projekt 
- samverkansavtal med statliga myndigheter. 

Bemyndiganderamen för 2011 föreslås minska 
med 100 miljoner kronor som en följd av att 
anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur uppförs på 
statsbudgeten fr.o.m. 2011. 

Regeringens överväganden 

Regeringen avser att under perioden 2011–2014 
avsätta medel till åtgärder för biologisk mångfald 
med ett belopp som motsvarar anslagsnivån 2010 
för nuvarande anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk 
mångfald, dvs. ca 1,8 miljarder kronor per år.  

Genom omfördelningar till två nya anslag; 1:3 
Åtgärder för värdefull natur och 1:16 Skydd av 
värdefull natur samt omfördelning till anslagen 
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö samt 1:17 
Havs- och vattenmiljömyndigheten för verk-
samhet som har bäring på havs- och vattenmiljö 
fördelas och renodlas finansieringen för den 
samlade verksamheten avseende biologisk 
mångfald. Sammantaget innebär det att finan-
sieringen fördelas enligt följande. 

 
Tabell 3.12 Åtgärder för biologisk mångfald 
Miljoner kronor 

Anslag 2010 2011 2012 2013 2014 

1:3 1 777 830 615 615 615 

1:16  742 751 751 751 

1:12  196 393 393 393 

1:17  9 18 18 18 

Summa 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 

 
I tabellen nedan, över härledningar av anslags-
nivån 2011–2014, ingår följande förändringar för 
anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur.  
 
Från 2011 föreslås anslaget minskas per år med 
- 686 miljoner kronor per år som en följd av 

att anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur 
uppförs på statsbudgeten, 

- 210 miljoner kronor per år som en följd av 
riksdagens beslut att överföra skogsmark 
från Sveaskog till staten som ersätt-
ningsmark,  

- 3 miljoner kronor per år för ökat stöd till 
friluftsorganisationer. Motsvarande belopp 
överförs till anslaget 13:4 Stöd till frilufts-
organisationer under utgiftsområde 17 
samt  

- 22,2 miljoner kronor per år för att renodla 
Naturvårdsverkets konsultinsatser. 
Motsvarande belopp överförs till anslaget 
1:1 Naturvårdsverket.  

 
För finansiering av verksamheter som har 

bäring på havs- och vattenmiljö föreslås anslaget 
minskas med 196,4 miljoner kronor 2011 och 
392,8 miljoner kronor per år fr.o.m. 2012. 
Motsvarande belopp överförs till anslaget 1:12 
Åtgärder för havs- och vattenmiljö.  

 

 
Tabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2036 

Ingående åtaganden 126 648 201 065 245 065   

Nya åtaganden 208 228 250 000 52 500   

Infriade åtaganden -133 811 -206 000 -52 500 -80 000 -180 000 

Utestående åtaganden 201 065 245 065 245 065   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 280 000 360 000 360 000   
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För finansiering av den nya myndigheten för 
havs- och vattenmiljö, som påbörjar sin 
verksamhet den 1 juli 2011, föreslås anslaget 
minskas med 9,1 miljoner kronor 2011 och med 
18,2 miljoner kronor per år 2012. Motsvarande 
belopp överförs till anslaget 1:17 Havs- och 
vattenmiljömyndigheten. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–2014. 

Regeringen föreslår därmed att 829 952 000 
kronor anvisas under anslaget 1:3 Åtgärder för 
värdefull natur för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget uppgå till 615 537 000 kronor, för 2013 
till 615 537 000 kronor och för 2014 till 
615 537 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Åtgärder för värdefull natur 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 777 297 1 777 297 1 777 297 1 777 297

Förändring till följd av:  

Beslut -28 445 -45 445 -45 445 -45 445

Överföring 
till/från andra 
anslag -918 900 -1 116 315 -1 116 315 -1 116 315

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  829 952 615 537 615 537 615 537

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.4 1:4 Sanering och återställning av 
förorenade områden 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 1:4 Sanering och åter-
ställning av förorenade områden 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
305 645 

 

   
Anslags- 
sparande 375 407

 
2010 

 
Anslag 

 
591 018 

 

1 
Utgifts- 
prognos 374 448

2011 Förslag 531 518     

2012 Beräknat 512 618     

2013 Beräknat 521 718     

2014 Beräknat 540 018     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 21 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 
(bet. 2009/10:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget 
under innevarande år. prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att inventera, undersöka 
och åtgärda förorenade områden som behöver 

saneras och efterbehandlas samt för att ta fram 
prioriteringsunderlag. Anslaget får användas till 
att åtgärda saneringsobjekt som är särskilt 
angelägna ur risksynpunkt och till akuta 
saneringsinsatser. Anslaget används vidare för att 
inventera om det förekommer, och i så fall 
genomföra, ansvarsutredningar och nödvändiga 
undersökningar av objekt som förorenats av en 
statlig organisation som inte längre finns kvar. 
Anslaget används även för att ta om hand 
historiskt radioaktivt avfall från icke-kärnteknisk 
verksamhet. 

Anslagssparandet från 2009 beror delvis på att 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna använder 
beställningsbemyndigandet i stället för att betala 
ut beloppen för sanering i förväg, vilket var en 
förändring som genomfördes under 2008. Därtill 
bidrog fjolårets saneringsproposition (prop. 
2008/09:217) till att många kommuner 
avvaktade med att påbörja sina projekt till dess 
att egenfinansieringen slopades den 1 februari 
2010. En stor del av anslagssparandet, 216 
miljoner kronor, drogs in vid ingången av 2010. 

Årets låga anslagsprognos, som baserar sig på 
Naturvårdsverkets bedömning, beror till stor del 
på att den ändrade redovisningsprincipen från 
2008 fortfarande påverkar utbetalningarna på 
anslaget. Naturvårdsverket har också ändrat sin 
prognosmodell för anslaget under våren 2010, 
vilket torde ge mer träffsäkra prognoser.  

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 1 067 000 000 kronor under 
perioden 2012–2021.  

 

 
Skälen för regeringens beslut: Regeringen har 
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska 
förpliktelser för att avtal ska kunna tecknas för 
fleråriga insatser som rör inventering, 
undersökningar och åtgärder för att sanera och 
efterbehandla förorenade områden.  

Bemyndigandet för 2011 föreslås bli tioårigt 
och löpa fram till 2021. Stora projekt tar ofta 6–7 
år att genomföra. Eftersom enskilda projekt kan 
bli försenade föreslås ramen sättas till tio år. 
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Tabell 3.16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade 
områden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2021 

Ingående åtaganden 545 049 709 131 950 815   

Nya åtaganden 363 001 700 000 597 000   

Infriade åtaganden -198 919 -458 316 -550 000 -505 000 -492 815 

Utestående åtaganden 709 131 950 815 997 815   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 100 000 1 050 000 1 067 000   

 
 

Regeringens överväganden  

Från 2011 föreslås anslaget minska med 
- 6,5 miljoner kronor per år för att finan-

siera behovet av miljöanpassad offentlig 
upphandling,  

- 13,4 miljoner kronor per år för att finan-
siera tillsynen av gränsöverskridande 
avfallstransporter. Det innebär att 5 
miljoner kronor överförs till anslaget 5:1 
Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 
1, 3,6 miljoner kronor till anslaget 1:3 
Tullverket under utgiftsområde 3 och 4,8 
miljoner kronor till anslaget 1:1 Polis-
organisationen utgiftsområde 4, 

- 5,2 miljoner kronor per år för att renodla 
Naturvårdsverkets konsultinsatser. 

 
För att stärka anslaget 1:16 Skydd av värdefull 

natur överförs 28 miljoner kronor per år 2012–
2014. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–2014. 

Regeringen föreslår därmed att 531 518 000 
kronor anvisas under anslaget 1:4 Sanering och 
återställning av förorenade områden för 2011. För 
2012 beräknas anslaget uppgå till 512 618 000 
kronor, för 2013 till 521 718 000 kronor och för 
2014 till 540 018 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 

 
 

Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 594 518 594 518 594 518 594 518

Förändring till följd av:  

Beslut -57 800 -76 700 -67 600 -49 300

Överföring 
till/från andra 
anslag -5 200 -5 200 -5 200 -5 200

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  531 518 512 618 521 718 540 018

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.5 1:5 Miljöforskning 

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:5 Miljöforskning 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
88 943 

 

   
Anslags- 
sparande 275

 
2010 

 
Anslag 

 
90 601 

 

1 
Utgifts- 
prognos 88 670

2011 Förslag 91 878    

2012 Beräknat 92 911 2 

2013 Beräknat 94 092 3 

2014 Beräknat 95 601 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

2 Motsvarar 91 878 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 91 878 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 91 749 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används främst för att finansiera forsk-
ning som stödjer Naturvårdsverkets arbete inom 
flera områden som berör miljökvalitetsmålen, 
forskning som knyter an till miljöbalken samt 
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för underlag till internationella förhandlingar. 
Anslaget ska också finansiera statens andel av 
den forskning som bedrivs samfinansierat med 
näringslivet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 102 000 000 kronor under 
perioden 2012–2014. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen har 
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden för att Naturvårdsverket ska kunna 
teckna avtal om fleråriga miljöforskningsprojekt. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 91 878 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Miljöforskning för 
2011. För 2012 beräknas anslaget uppgå till 

92 911 000 kronor, för 2013 till 94 092 000 
kronor och för 2014 till 95 735 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Miljöforskning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 90 601 90 601 90 601 90 601

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 277 2 310 3 491 5 134

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -134

Förslag/ 
beräknat 
anslag  91 878 92 911 94 092 95 601

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 

 
 
 

Tabell 3.20 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:5 Miljöforskning 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2014 

Ingående åtaganden 57 038 119 929 93 769   

Nya åtaganden 97 647 17 500 35 000   

Infriade åtaganden -34 756 -43 660 -30 000 -49 385 -49 384 

Utestående åtaganden 119 929 93 769 98 769   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 120 000 102 000 102 000   
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3.9.6 1:6 Kemikalieinspektionen 

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 1:6 Kemikalieinspektionen 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
136 061 

 

   
Anslags- 
sparande -2 739

 
2010 

 
Anslag 

 
163 854 

 

1 
Utgifts- 
prognos 155 450

2011 Förslag 189 448    

2012 Beräknat 191 068 2 

2013 Beräknat 193 757 3 

2014 Beräknat 197 838 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 189 254 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 189 253 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 189 024 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Kemikalieinspektionens 
förvaltningskostnader dvs. som avser tillsyn och 
vägledning, riskbedömning, riskbegränsning för 
allmänkemikalier samt riskbegränsning för 
bekämpningsmedel. Anslaget används även för 
finansiering av Internationella kemikalie-
sekretariatets verksamhet. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

 
Tabell 3.22 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-rätts-
lig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 91 999 8 094 101 117 -1 024

Prognos 2010 95 050 7 300 102 450 -100

Budget 2011 95 050 4 700 99 750 0
 
Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0

(varav tjänsteexport)  

Prognos 2010 4 407 4 407 0

(varav tjänsteexport) 4 407 4 407 0

Budget 2011 4 272 4 272 0

(varav tjänsteexport) 4 272 4 272 0

 
Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras 
huvudsakligen med avgifter som anges i  
- förordningen (1998:940) om avgifter för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken,  

- förordningen (1999:942) om kemikalie-
avgifter m.m.  

- Kemikalieinspektionens föreskrifter om 
kemiska produkter och biotekniska 
organismer (KIFS 1998:8).  

Intäkterna från kemikalieavgifter m.m. redo-
visas på inkomsttitel 1457, intäkterna från 
bekämpningsmedel redovisas på inkomsttitel 
1454 och övriga inkomster av statens verk-
samhet redovisas på inkomsttitel 2811. Kemi-
kalieinspektionen bedriver även viss avgifts-
finansierad verksamhet där myndigheten 
disponerar medlen. Detta omfattar framför allt 
prövningsverksamhet enligt EU-direktiven 
91/414/EEG och 98/8/EG avseende verksamma 
ämnen i bekämpningsmedel. Kemikalie-
inspektionen är utsedd rapportör och utför inom 
svenska rapportörsprogrammet (SERP), för 
EU:s räkning, riskbedömning av befintliga och 
nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 25 miljoner kronor per år 
tillförs anslaget 2011–2014 för en handlingsplan 
för kemikalier. Sverige ska vara drivande för en 
mer effektiv kemikaliepolitik i EU. Den svenska 
handlingsplanen ska rymma förslag för att 
identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemi-
kalier.  

Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

I syfte att renodla anslag och tydliggöra 
kostnader med valutaeffekter överförs 500 000 
kronor per år fr.o.m. 2011 till anslaget 
1:7 Internationellt miljösamarbete. Överföring 
avser medel för bidrag till internationella 
organisationer som WHO och OECD. 

Regeringen föreslår därmed att 189 448 000 
kronor anvisas under anslaget 1:6 Kemikaliein-
spektionen för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
uppgå till 191 068 000 kronor, för 2013 till 
193 757 000 kronor och för 2014 till 197 838 000 
kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 
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Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Kemikalieinspektionen 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 163 854 163 854 163 854 163 854

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 959 2 539 4 881 8 644

Beslut 24 952 24 903 25 254 25 817

Överföring 
till/från andra 
anslag -600 -606 -614 -628

Övrigt 3 283 378 383 151

Förslag/ 
beräknat 
anslag  189 448 191 068 193 757 197 838

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.9.7 1:7 Internationellt miljösamarbete 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 1:7 Internationellt miljö-
samarbete 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
78 516 

 

   
Anslags- 
sparande 6 060

 
2010 

 
Anslag 

 
74 793 

 

1 
Utgifts- 
prognos 73 032

2011 Förslag 141 031     

2012 Beräknat 141 031     

2013 Beräknat 141 031     

2014 Beräknat 141 031     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för medlemsavgifter och stöd 
till internationella organisationer samt för inter-
nationellt samarbete. Stödet avser internationella 
miljökonventioner och avtal om miljöfrågor i 
FN-systemet. Anslaget finansierar Sveriges 
årliga bidrag till den miljöfond som utgör kärnan 
i finansieringen av FN:s miljöprogram UNEP:s 
verksamhet.  

Vidare disponeras anslaget för bilateralt och 
EU-relaterat miljösamarbete samt stöd till inter-
nationella organisationer. Dessutom används 
medlen för kostnader för deltagande i inter-
nationellt samarbete på kärnenergiområdet, dvs. 
Sveriges reguljära medlemsavgift i Internationella  

 
Atomenergiorganet (IAEA), bidraget till 
IAEA:s Technical Assistance and Coooperation 
Fund samt kostnader i samband med övrigt 
internationellt kärnsäkerhetssamarbete.  

Anslaget används också för att betala Sveriges 
medlemsavgifter i de internationella organisa-
tionerna EUMETSAT (det europeiska väder-
satellitsamarbetet), ECMWF (det europeiska 
centret för medellånga prognoser) och WMO 
(den världsmeteorologiska organisationen). 

Regeringens överväganden 

I syfte att renodla anslag och tydliggöra 
kostnader med valutaeffekter föreslås att 62 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2011 överförs till 
anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete. 
Kostnaderna avser bidrag och medlemsavgifter 
som betalas ut i annan valuta som för närvarande 
finansieras från Kemikalieinspektionens och 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
instituts förvaltningsanslag. Överföring sker 
genom att anslaget 1:6 Kemikalieinspektionen 
minskas med 500 000 kronor och anslaget 1:9 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
minskas med 61,5 miljoner kronor. 

För att tydliggöra finansiering av bas-
budgetstödet till FN:s miljöprogram överförs 9 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2011 från anslaget 
1:1 Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd. 

Regeringen föreslår därmed att 141 031 000 
kronor anvisas under anslaget 1:7 Internationellt 
miljösamarbete för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget uppgå till 141 031 000 kronor, för 2013 
till 141 031 000 kronor och för 2014 till 
141 031 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 
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Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Internationellt miljösamarbete 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 67 793 67 793 67 793 67 793

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 71 000 71 000 71 000 71 000

Övrigt 2 238 2 238 2 238 2 238

Förslag/ 
beräknat 
anslag  141 031 141 031 141 031 141 031

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.8 1:8 Stockholms internationella 
miljöinstitut 

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 1:8 Stockholms inter-
nationella miljöinstitut 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
11 928 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
11 928 

 

1 
Utgifts- 
prognos 11 928

2011 Förslag 11 928    

2012 Beräknat 11 928    

2013 Beräknat 11 928    

2014 Beräknat 11 928    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för statens stöd till 
Stockholms internationella miljöinstitut (SEI). 
SEI är ett internationellt inriktat forsknings-
institut som arbetar med policyrelaterade frågor 
inom områdena miljö och hållbar utveckling. 
SEI:s huvudsakliga uppgifter är att stödja 
beslutsfattande, institutions- och kapacitets-
byggande samt bidra med lösningar inom dessa 
områden.  

Regeringens överväganden 

Regeringen har under 2009 gett Statskontoret i 
uppdrag att utvärdera SEI:s nytta och värde för 
regeringen. Utvärderingen, som rapporterades i 
februari 2010, visade att SEI har stort värde för 
regeringen samt att det finns ett behov av att se 
över styrning och organisation. Regeringen 
uppdrog även åt Formas att utvärdera den veten 

 
skapliga kvaliteten på SEI:s arbete. Uppdraget 
redovisades våren 2010. Utvärderingarna bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet.  

Regeringen föreslår därmed att 11 928 000 
kronor anvisas under anslaget 1:8 Stockholms 
internationella miljöinstitut för 2011. För 2012 
beräknas anslaget uppgå till 11 928 000 kronor, 
för 2013 till 11 928 000 kronor och för 2014 till 
11 928 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:8 Stockholms internationella miljöinstitut 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 11 928 11 928 11 928 11 928

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  11 928 11 928 11 928 11 928

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.9 1:9 Sveriges meteorologiska och 
hydrologiska institut 

Tabell 3.29 Anslagsutveckling 1:9 Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
264 395 

 

   
Anslags- 
sparande 27 639

 
2010 

 
Anslag 

 
266 468 

 

1 
Utgifts- 
prognos 272 740

2011 Förslag 206 666    

2012 Beräknat 208 838 2 

2013 Beräknat 204 158 3 

2014 Beräknat 208 701 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 206 712 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 199 262 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 199 206 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för förvaltningskostnader för 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI).  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

SMHI:s uppdragsverksamhet och affärs-
verksamhet finansieras med avgifter. Uppdrags-
verksamheten sker inom ramen för SMHI:s 
myndighetsansvar men bekostas helt av andra 
myndigheter. Affärsverksamheten bedrivs på 
kommersiella villkor på en helt eller delvis 
konkurrensutsatt marknad. 

 
Tabell 3.30 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 18 900 18 700 200

(varav tjänsteexport)   

Prognos 2010 23 800 23 300 500

(varav tjänsteexport)   

Budget 2011 22 000 22 000 0

(varav tjänsteexport)   

 
Tabell 3.31 Affärsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 208 400 207 900 500

(varav tjänsteexport)   

Prognos 2010 221 300 220 400 900

(varav tjänsteexport)   

Budget 2011 225 000 224 000 1 000

(varav tjänsteexport)   

Regeringens överväganden 

I syfte att renodla anslag och tydliggöra 
kostnader med valutaeffekter överförs 61,5 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2011 till anslaget 
1:7 Internationellt miljösamarbete. Överföring 
avser medel för Sveriges medlemsavgifter i de 
internationella organisationerna EUMETSAT 
(det europeiska vädersatellitsamarbetet), 
ECMWF (det europeiska centret för medellånga 
prognoser) och WMO (den världsmeteoro-
logiska organisationen). 

Anslaget minskas med 140 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–2014. 

Regeringen föreslår därmed att 206 666 000 
kronor anvisas under anslaget 1:9 Sveriges 
meteorologiska och hydrologiska institut för 2011. 
För 2012 beräknas anslaget uppgå till 
208 838 000 kronor, för 2013 till 204 158 000 
kronor och för 2014 till 208 701 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 266 468 266 468 266 468 266 468

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 256 5 020 8 859 15 065

Beslut -467 -472 -8 675 -8 871

Överföring 
till/från andra 
anslag -61 640 -62 274 -63 155 -64 578

Övrigt 3 49 96 661 617

Förslag/ 
beräknat 
anslag  206 666 208 838 204 158 208 701

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.9.10 1:10 Klimatanpassning  

Tabell 3.33 Anslagsutveckling 1:10 Klimatanpassning 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 73 568

 

   
Anslags- 
sparande 26 432

 
2010 

 
Anslag 117 000

 

1 
Utgifts- 
prognos 140 196

2011 Förslag 117 000     

2012 Beräknat 92 000     

2013 Beräknat 0     

2014 Beräknat 0     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för vissa förebyggande och 
kunskapshöjande insatser för att begränsa sam-
hällets sårbarhet till följd av klimatförändringar. 
Anslaget får även användas för de administrativa 
kostnader som följer med insatserna. 
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Tabell 3.34 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – 1:10 Klimatanpassning 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden  38 435 45 652   

Nya åtaganden  50 000 40 000   

Infriade åtaganden  -42 783 -45 652 -40 000 0 

Utestående åtaganden 38 435 45 652 40 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 100 000 60 000 40 000   

 
 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:10 Klimatanpassning 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 40 000 000 kronor 
under 2012. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att avtal om 
fleråriga projekt ska kunna tecknas har 
regeringen ett särskilt bemyndigande om 
ekonomiska åtaganden. Besluten avser 
upphandlingar för den nationella markmodellen 
(höjddatabasen) respektive upphandlingar i 
samband med kartläggning av skredförut-
sättningar i Göta Älvdalen.  

Bemyndiganderamen för 2011 föreslås 
minskas med 20 miljoner kronor jämfört med 
innevarande år.  

Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–2014. 
Det viktiga klimatanpassningsarbetet som 
inleddes 2009 behöver fortsätta och utvecklas. 
Regeringen avser därför att återkomma med 
besked om fortsatt finansiering efter 2012. 

Regeringen föreslår därmed att 117 000 000 
kronor anvisas under anslaget 1:10 Klimat-
anpassning för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
uppgå till 92 000 000 kronor, för 2013 till 0 
kronor och för 2014 till 0 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 

 
 

Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:10 Klimatanpassning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 117 000 117 000 117 000 117 000

Förändring till följd av:  

Beslut -25 000 -117 000 -117 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  117 000 92 000 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.11 1:11 Inspire 

Tabell 3.36 Anslagsutveckling 1:11 Inspire 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
50 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 48 883

2011 Förslag 50 000    

2012 Beräknat 50 000    

2013 Beräknat 0    

2014 Beräknat 0    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att samordna genom-
förandet av Inspire-direktivet i svensk lag-
stiftning, för en nationell portal samt mer-
kostnader som följer av direktivet. 
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Regeringens överväganden 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–2014. 

Regeringen föreslår att 50 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Inspire för 2011. För 
2012 beräknas anslaget uppgå till 50 000 000 
kronor, för 2013 till 0 kronor och för 2014 till 0 
kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Inspire 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 50 000 50 000 50 000 50 000

Förändring till följd av:  

Beslut  -50 000 -50 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  50 000 50 000 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 

3.9.12 1:12 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö 

Tabell 3.38 Anslagsutveckling 1:12 Åtgärder för havs- och 
vattenmiljö 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 283 034

 

   
Anslags- 
sparande 8 802

 
2010 

 
Anslag 369 800

 

1 
Utgifts- 
prognos 354 313

2011 Förslag 578 749     

2012 Beräknat 787 565     

2013 Beräknat 547 565     

2014 Beräknat 547 565     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för insatser för att förbättra, 
bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och 
Västerhavet. Från och med den 1 juli 2011 före-
slås anslaget användas för insatser för havs- och 
vattenmiljöer. I dessa ryms, bland annat att 
främja en ändamålsenlig vattenförvaltning samt 
frågor som rör havsplanering.  

Fr.o.m. 2011 föreslås anslaget benämnas 
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö (tidigare 
1:12 Havsmiljö). 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- 
och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 130 000 000 
kronor under perioden 2012–2016. 

 

 
 
 

 
Tabell 3.39 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2016 

Ingående åtaganden 20 321 94 855 132 855   

Nya åtaganden 141 549 95 000 95 000   

Infriade åtaganden -67 015 -57 000 -98 000 -94 000 -35 855 

Utestående åtaganden 94 855 132 855 129 855   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 700 000 133 000 130 000   
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Skälen för regeringens förslag: Regeringen har 
ett särskilt bemyndigande för ekonomiska 
åtaganden för att Naturvårdsverket ska kunna 
teckna avtal om fleråriga åtgärder.  

Bemyndiganderamen för 2011 har ökat med 
36 miljoner kronor, främst för att Naturvårds-
verket ska kunna fatta fleråriga beslut om de så 
kallade LOVA-projekten. Dessa, hanteras inom 
ramen för förordningen (2009:381) om statligt 
stöd till lokala vattenvårdsprojekt (se även 
regeringens vårtilläggsbudget för 2010, prop. 
2009/10:99, avsnitt 3.2.19). 

Regeringens överväganden 

Regeringen avsätter en miljard kronor för det 
fortsatt viktiga arbetet med havsmiljön under 
perioden 2011–2014. Genom att tillföra anslaget 
93 miljoner kronor per år 2011–2012 samt 
minskar anslaget med 57 miljoner kronor per år 
2013–2014 uppnås detta.  

I samband med att den nya myndigheten för 
havs- och vattenmiljö bildas den 1 juli 2011 är 
regeringens avsikt att tydliggöra finansiering av 
verksamheter som har bäring på havs- och 
vattenmiljö. Detta innebär att regeringen – 
utöver havsmiljarden – ökar anslaget med 208,8 
miljoner kronor 2011 samt med 417,6 miljoner 
kronor per år fr.o.m. 2012 jämfört med 2010 års 
nivå. Finansieringen sker genom att 196,4 
miljoner kronor överförs 2011 och 392,8 
miljoner kronor per år fr.o.m. 2012 från anslaget 
1:3 Åtgärder för värdefull natur. Från utgifts-
område 23 anslaget 1:17 Fiskevård överförs 12,4 
miljoner kronor 2011 och 24,8 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2012. 

Från 2011 minskas anslaget med 3 miljoner 
kronor per år för anmälningspliktiga i stället för 
tillståndspliktiga vattenverksamheter. Läns-
styrelserna kompenseras därmed för att hantera 
fler ärenden, enligt 19 § förordningen 
(1998:1388) om vattenverksamhet m.m.  

Motsvarande belopp överförs till anslaget 5:1 
Länsstyrelserna m.m. under utgiftsområde 1. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–2014.  

Regeringen föreslår därmed att 578 749 000 
kronor anvisas under anslaget 1:12 Åtgärder för 
havs- och vattenmiljö för 2011. För 2012 be-
räknas anslaget uppgå till 787 565 000 kronor, 
för 2013 till 547 565 000 kronor och för 2014 till 
547 565 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräknats 
enligt följande: 

 
Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 369 800 369 800 369 800 369 800

Förändring till följd av:  

Beslut -5 000 -5 000 -245 000 -245 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 213 949 422 765 422 765 422 765

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  578 749 787 565 547 565 547 565

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.13 1:13 Insatser för internationella 
klimatinvesteringar 

Tabell 3.41 Anslagsutveckling 1:13 Insatser för inter-
nationella klimatinvesteringar 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
275 916 

 

   
Anslags- 
sparande 4 988

 
2010 

 
Anslag 

 
280 100 

 

1 
Utgifts- 
prognos 273 847

2011 Förslag 228 100    

2012 Beräknat 218 100    

2013 Beräknat 118 100    

2014 Beräknat 118 100    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används för insatser som syftar till att 
uppfylla det svenska åtagandet till 2020 samt 
framtida internationella klimatåtaganden genom 
att delta i, förbereda, genomföra, utvärdera och 
utveckla projekt och metoder för s.k. gemen-
samt genomförande och mekanismen för ren 
utveckling samt för att utveckla liknande 
mekanismer som upprättas inom ramen för 
FN:s klimatkonvention. I samma syfte får an-
slaget användas för förvärv av utsläppsutrymme. 
Anslaget får även användas för att utveckla 
systemet för handel med utsläppsrätter samt för 
att finansiera övervakning i anknytning till inter-
nationell utsläppshandel. Anslaget får även 
användas till att bidra till finansieringen av den 
internationella transaktionsförteckningen (ITL) 
för registerhållning av transaktioner av s.k. 
Kyotoenheter.  
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Tabell 3.42 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2014 

Ingående åtaganden 71 833 154 000 260 900   

Nya åtaganden 354 914 380 000 220 000   

Infriade åtaganden -272 747 -273 100 -231 000 -221 000 -179 000 

Utestående åtaganden 154 000 260 900 249 900   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 350 400 400 000 400 000   

 
 
 
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:13 Insatser för inter-
nationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska 
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åta-
ganden medför behov av framtida anslag på 
högst 400 000 000 kronor under perioden 2012–
2014. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att avtal om 
fleråriga projekt i samband med internationella 
klimatinvesteringar ska kunna tecknas har 
regeringen ett särskilt bemyndigande om 
ekonomiska åtaganden. Bemyndiganderamen för 
2011 föreslås vara oförändrad jämfört med inne-
varande år.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att tillföra anslaget 100 
miljoner kronor per år 2013–2014. Regeringen 
avser att återkomma om ytterligare och fortsatt 
finansiering av det pågående och viktiga arbetet 
insatser för internationella klimatinvesteringar. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–2014. 

Regeringen föreslår därmed att 228 100 000 
kronor anvisas under anslaget 1:13 Insatser för 
internationella klimatinvesteringar för 2011. För 
2012 beräknas anslaget uppgå till 218 100 000 
kronor, för 2013 till 118 100 000 kronor och för 
2014 till 118 100 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 280 100 280 100 280 100 280 100

Förändring till följd av:  

Beslut -52 000 -62 000 -162 000 -162 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  228 100 218 100 118 100 118 100

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.9.14 1:14 Internationellt miljö- och 
kärnsäkerhetssamarbete med 
Ryssland  

Tabell 3.44 Anslagsutveckling 1:14 Internationellt miljö- 
och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 60 700

 

   
Anslags- 
sparande 9 022

 
2010 

 
Anslag 60 000

 

1 
Utgifts- 
prognos 58 660

2011 Förslag 60 000     

2012 Beräknat 60 000     

2013 Beräknat 60 000     

2014 Beräknat 60 000     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att samarbeta med Ryss-
land inom miljö- och kärnsäkerhetsområdet. 
Medlen avses främst användas till fortsatt sam-
arbete mellan myndigheterna kring reaktor-
säkerhet, icke-spridning, kärnavfall och strål-
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skydd, miljöskydd och därtill relaterade projekt 
av ömsesidig nytta för Sverige och Ryssland. 
Högst 6 miljoner kronor får användas för admi-
nistration och samordning. En del av anslaget 
avsätts till bl.a. regionala organisationers miljö-
relaterade samarbete med Ryssland. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:14 Internationella 
miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland 
ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 24 800 000 kronor 
under perioden 2012–2015. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För att avtal om 
fleråriga projekt ska kunna tecknas inom det 
området som anslaget omfattar har regeringen 
ett särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden. För 2011 bedöms det finnas 
utrymme att minska bemyndiganderamen med 
6,2 miljoner kronor jämfört med innevarande år. 
 
Regeringens överväganden 

Miljö- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryss-
land bidrar till att uppfylla våra svenska miljömål. 
Ett aktivt ryskt deltagande är särskilt viktigt 
under de svenska ordförandeskapen i Barents-
rådets miljöarbetsgrupp 2010-2011 och Arktiska 
rådet 2011–2013.  

Regeringen föreslår att 60 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Internationellt miljö- 
och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland för 
2011. För 2012 beräknas anslaget uppgå till 
60 000 000 kronor, för 2013 till 60 000 000 
kronor och för 2014 till. 60 000 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med 
Ryssland 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 60 000 60 000 60 000 60 000

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  60 000 60 000 60 000 60 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 

 
 
 

Tabell 3.46 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med 
Ryssland 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2015 

Ingående åtaganden 8 475 6 133 12 263   

Nya åtaganden 5 019 12 971 18 500   

Infriade åtaganden -7 361 -6 841 -9 000 -17 263 -4 500 

Utestående åtaganden 6 133 12 263 21 763   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 34 800 31 000 24 800   
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3.9.15 1:15 Hållbara städer  

Tabell 3.47 Anslagsutveckling 1:15 Hållbara städer 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
6 330 

 

   
Anslags- 
sparande 133 670

 
2010 

 
Anslag 

 
200 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 198 956

2011 Förslag 30 000     

2012 Beräknat 30 000     

2013 Beräknat 0     

2014 Beräknat 0     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att stödja utvecklingen av 
hållbara städer. Stödet avser främst ny- och om-
byggnadsåtgärder inom en särskild stadsdel, 
bostadsområde eller kvarter som bidrar till integ-
rerade lösningar för hållbar stadsutveckling. 
Anslaget får användas till administration och 
utvärdering. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att tillföra anslaget 30 
miljoner kronor per år 2011–2012 för att fasa ut 
verksamheten. 

Regeringen föreslår därmed att 30 000 000 
kronor anvisas under anslaget 1:15 Hållbara 
städer för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
uppgå till 30 000 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 
 
Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:15 Hållbara städer 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 200 000 200 000 200 000 200 000

Förändring till följd av:  

Beslut -170 000 -170 000 -200 000 -200 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  30 000 30 000 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 

 

3.9.16 1:16 Skydd av värdefull natur  

Tabell 3.49 Anslagsutveckling 1:16 Skydd av värdefull 
natur 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 0

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 742 000     

2012 Beräknat 751 000     

2013 Beräknat 751 000     

2014 Beräknat 751 000     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Ett nytt anslag 1:16 Skydd av värdefull natur 
föreslås att föras upp på statsbudgeten fr.o.m. 
2011. Anslaget avses användas för insatser för 
skydda och bevara värdefulla naturmiljöer för 
biologisk mångfald och friluftsliv. Anslaget får 
särskilt användas för  
- ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken 

Naturvårdsverkets ansvarsområde,  
- kostnader för förvärv samt avtalslösningar 

för statens räkning av värdefulla natur-
områden,  

- kostnader i samband med säkerställande av 
värdefulla naturområden,  

- statsbidrag till kommuner och kommunala 
stiftelser för skydd av värdefulla natur-
områden. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull 
natur ingå ekonomiska åtaganden som, inklusive 
tidigare gjorda åtaganden, medför behov av 
framtida anslag på högst 100 000 000 kronor 
under perioden 2012–2061.  

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
föreslår ett särskilt bemyndigande om eko-
nomiska åtaganden för att fleråriga avtal ska 
kunna tecknas som avser  
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- skydd, som exempelvis naturvårdsavtal, av 

värdefulla naturområden, 
- förhandsbesked om statsbidrag till 

områdesskydd, 
- samverkansavtal med statliga myndigheter. 

Anslaget har ett ingående åtagande på bemyn-
diganderamen för 2011 genom de utestående 
åtaganden inom skydd av värdefull natur som 
tidigare rymdes under anslaget 1:3 Åtgärder för 
värdefull natur. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget 1:16 Skydd av 
värdefull natur förs upp på statsbudgeten från 
2011. Anslaget är en kraftfull statlig satsning för 
att fortsätta bevara värdefulla naturmiljöer. 

Anslaget ökas med 56 miljoner kronor 2011 
och 73 miljoner kronor per år 2012–2014 för att 
finansieringen av de verksamheter som samlat 
verkar för den biologiska mångfalden minst ska 
ligga på 2010 års nivå. (Se även regeringens över-
väganden för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull 
natur.) Finansiering sker delvis genom att an-
slaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade 
områden minskas med 28 miljoner kronor per år 
2012–2014. 

 
Regeringen föreslår därmed att 742 000 000 
kronor anvisas under anslaget 1:16 Skydd av 
värdefull natur för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget uppgå till 751 000 000 kronor, för 2013 
till 751 000 000 kronor och för 2014 till 
751 000 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 
 
Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:16 Skydd av värdefull natur 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Beslut 56 000 73 000 73 000 73 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 686 000 678 000 678 000 678 000

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  742 000 751 000 751 000 751 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
 

 
 
 
 

Tabell 3.51 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2061 

Ingående åtaganden      

Nya åtaganden   197 500   

Infriade åtaganden   -97 500 -50 000 -50 000 

Utestående åtaganden   100 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande   100 000   
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3.9.17 1:17 Havs- och 

vattenmiljömyndigheten  

Tabell 3.52 Anslagsutveckling 1:17 Havs- och vatten-
miljömyndigheten 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
0 

 

1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 101 865     

2012 Beräknat 188 583 2  

2013 Beräknat 191 188 3  

2014 Beräknat 195 617 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 186 842 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 186 842 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 186 842 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
En ny myndighet för havs- och vattenmiljö 
inrättas fr.o.m. den 1 juli 2011. Ett nytt anslag 
1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten föreslås 
därmed föras upp på statsbudgeten fr.o.m. 2011. 
Anslaget avses användas för den nya myndig-
hetens förvaltningskostnader inklusive myndig-
hetens kostnader för att administrera de 
verksamheter som finansieras via sakanslagen. 
Anslaget får användas för finansiering av kost-
nader i samband med avveckling av Fiskeri-
verket. 

Från och med den 1 juli 2011 föreslås den nya 
myndigheten disponera de avgifter och bidrag 
som för närvarande disponeras av Fiskeriverket. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har beslutat om att inrätta en ny 
myndighet för havs- och vattenmiljö. Myndig-
heten ska inleda sin verksamhet fr.o.m. 1 juli 
2011. En särskild utredare förbereder och bildar 
den nya myndigheten (dir. 2010:68). Ett nytt 
anslag 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten 
föreslås därmed föras upp på statsbudgeten. 

Den nya myndigheten ska ha det samlade 
ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor. 
Myndighetens uppgifter baseras på den 
verksamhet som avser havs- och vattenmiljö och 
som i dag har sin hemvist vid Naturvårdsverket 
och Fiskeriverket. 

 
Den nya myndigheten föreslås finansieras 
genom att det fr.o.m. 2011 överförs  
- 16 miljoner kronor från anslaget 1:1 

Naturvårdsverket,  
- 2,3 miljoner kronor från anslaget 1:2 

Miljöövervakning m.m.,  
- 9,1 miljoner kronor från anslaget 1:3 Åt-

gärder för värdefull natur och  
- 74,5 miljoner kronor från utgiftsområde 

23 anslaget 1:14 Fiskeriverket.  
Från och med 2012 överförs per år 31,9 

miljoner kronor, 4,6 miljoner kronor, 18,2 
miljoner kronor respektive 133,9 miljoner 
kronor från ovan nämnda anslag.  

Regeringen föreslår därmed att 101 865 000 
kronor anvisas under anslaget 1:17 Havs- och 
vattenmiljömyndigheten för 2011. För 2012 
beräknas anslaget uppgå till 188 583 000 kronor, 
för 2013 till 191 188 000 kronor och för 2014 till 
195 617 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 3.53 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 101 865 188 583 191 188 195 618

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  101 865 188 583 191 188 195 617

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
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4 Miljöforskning  

4.1 Omfattning 

Området omfattar forskning inom utgifts-
område 20 Allmän miljö- och naturvård, främst 
forskning om miljö och samhällsbyggande vid  
 

 
 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas) men också forsk-
ningsverksamheten vid Naturvårdsverket och 
Stockholms Internationella miljöinstitut (SEI). 

4.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom området Miljöforskning 

 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Miljöforskning   

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader 44 46 45 46 47 47 48

2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande: Forskning 473 496 488 502 525 532 542

Summa Miljöforskning 517 542 533 548 571 579 591
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 

4.3 Resultatredovisning 

4.3.1 Resultat 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas) har bl.a. ansvaret 
för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden 
inom miljöområdet. Formas ansvarar för finan-
siering av forskningsprojekt, finansiering av 
forskartjänster, finansiering av starka forsk-
ningsmiljöer och forskningsprogram samt  

 
 
 
 
 
information om forskning och forsknings-
resultat. Drygt hälften av rådets forskningsmedel 
satsas inom miljö och samhällsbyggande. Reste-
rande medel redovisas under utgiftsområde 23 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel där en 
översiktlig redovisning av verksamheten inom 
dessa områden görs. 
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Forskning och utvecklingsstöd 

Formas fördelade 392 miljoner kronor till 132 
nya projekt inom den ordinarie utlysningen 
under 2009. Beviljningsgraden 2009 var 10 
procent (14 procent 2008 och 2009) om man 
jämför beviljade med inkomna ansökningar. 
Antalet inkomna ansökningar var 1 249 under 
2009 jämfört med 1 271 år 2008. Dessutom har 
125 projekt beviljats bidrag inom strategiska 
satsningar om totalt 934 miljoner kronor för 
perioden 2008 – 2013.  

Andelen kvinnor som huvudsökande var 37 
procent och andelen män 63 procent. Av de 
ansökningar som gick vidare för bedömning stod 
kvinnorna för 36 procent och männen för 64 
procent. Andelen beviljade projekt med kvinnor 
som huvudsökande var 43 procent och andelen 
män 57 procent. Tvåstegsförfarandet vid 
bedömningen av ansökningar har praktiserats för 
första gången 2009 varför jämförelsetal saknas 
för tidigare år. 

Formas beredningsorganisation för ansök-
ningar har förändrats under 2009 så att de 
tidigare 16 ämnesinriktade beredningsgrupperna 
har ersatts av sex problemorienterade bedöm-
ningsgrupper: 
- Klimatförändringar i natur och samhälle 
- En rik naturmiljö 
- Hållbart nyttjande av naturresurser 
- Föroreningar, miljö och hälsa 
- Stads- och landsbygdsutveckling 
- Hållbart byggande 

 
I varje beredningsgrupp har ingått 15–20 

ledamöter, såväl aktiva forskare som användare 
av forskning för bedömning av forskningens 
kvalitet och relevans. Andelen kvinnor i bered-
ningsgrupperna var 43 procent och andelen män 
57 procent. 

Starka forskningsmiljöer 

Satsningen på starka forskningsmiljöer ska 
stödja forskargrupper som bedöms ha utveck-
lingspotential och förmåga till nytänkande inom 
strategiskt viktiga forskningsområden. Medel 
har utlysts inom tre områden – markanvändning, 
hållbar utveckling och risker med nanoteknik – 
under 2009. Sju forskningsprojekt fick forsk-
ningsbidrag om totalt 174,5 miljoner kronor för 

perioden 2009–2013. Rådet beviljade också 29,5 
miljoner kronor till fem forskarskolor. 

Samfinansierad forskning 

Formas samfinansierar viss forskning tillsam-
mans med Stiftelsen för jordbruks- och miljö-
teknisk forskning (JTI), Stiftelsen skogsbrukets 
forskningsinstitut (Skogforsk) samt med 
näringslivet inom IVL Svenska miljöinstitutet 
AB. Formas har också ett omfattande forsk-
ningssamarbete med andra organisationer. 

Internationellt forskningssamarbete 

Formas deltar i ett flertal ERA-NET samarbeten 
inom EU:s ramprogram. Några andra exempel är 
BIODIVERSA om biologisk mångfald, 
CIRCLE om klimat, SNOWMAN om 
förorening av mark och grundvatten och 
URBAN-NET om stadsmiljöforskning. Inom 
projektet BONUS som handlar om miljön i 
Östersjön finansierades 16 projekt varav 15 med 
svenskt deltagande om totalt 280 miljoner 
kronor. 

Strategi och analys 

Under 2009 har en utvärdering av starka forsk-
ningsmiljöer utförts. Fem forskargrupper har 
utvärderats av internationella forskare varav fyra 
har lyckats bra och fick panelens rekommen-
dationer om fortsatt finansiellt stöd. Flera 
utvärderingar av forskning pågår, bl.a. om marin 
miljö, biologisk mångfald och samhälls-
vetenskaplig forskning. 

Forskningsinformation 

Formas webbplats är en allt viktigare infor-
mationskanal och en utvärdering kommer att ske 
under nästa år. Rådets tidskrift Miljöforskning 
ges ut med fem utgåvor per år i en upplaga på 
3 500 exemplar. Formas har medverkat i ett 
flertal konferenser och seminarier och lämnat 
bidrag till ett antal informationsprojekt, bl.a. 
några TV-produktioner. 
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Övrig forskningsverksamhet 

Naturvårdsverkets finansiering av forskning ska 
främst gå till forskning till stöd för att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen samt till stöd för 
verkets egen verksamhet. Större delen av forsk-
ningsstödet sker i programform. Dessutom 
finansierar verkets anslag för miljöforskning 
samfinansierad forskning med näringslivet inom 
ramen för IVL Svenska miljöinstitutet AB. 

En viktig finansiär av miljöforskning är 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). 
Mistra finansierar främst åtgärdsinriktade forsk-
ningsprogram och stödet är ca 200 miljoner 
kronor per år. 

Utförare av forskning inom utgiftsområdet är 
Stockholm Environment Institute (SEI) som 
främst bedriver internationell policyinriktad 
forskning, IVL Svenska miljöinstitutet AB som 
bedriver forskning i samverkan med näringslivet 
samt Sveriges metereologiska och hydrologiska 
institut (SMHI) som bedriver tillämpad 
forskning om meteorologi, hydrologi, oceano-
grafi och klimat. 

4.3.2 Analys och slutsatser 

Formas forskningsstöd är viktigt för den lång-
siktiga kunskapsuppbyggnaden för att nå målen 
för en hållbar samhällsutveckling. Den för-
ändring som genomförts av beredningsorgani-
sationen under 2009, med färre och problem-
orienterade beredningsgrupper, innebär att 
beredningen av ansökningarna blivit effektivare 
och att relevansen fått ökad betydelse. Rådet har 
ett utvecklat arbete för att minska risken för jäv, 
för att öka jämställdheten inom forskningen, för 
att förbättra kvaliteten samt för att stärka viktiga 
forskningsmiljöer. Formas har också ett om-
fattande samarbete med andra forsknings-
finansiärer, branscher och organisationer samt 
ett stort internationellt samarbete. 

Naturvårdsverkets forskningsfinansiering 
bidrar med viktigt vetenskapligt underlag för att 
nå de nationella miljökvalitetsmålen. De 
programsatsningar som anslaget finansierar 
stödjer också Naturvårdsverkets övriga arbete. 
En extern utvärdering av sju av verkets forsk-
ningsprogram visar att forskningen håller en hög 
vetenskaplig kvalitet. Utvärderingen visar också 
att resultaten av forskningen är av stor relevans 
för arbetet med miljökvalitetsmålen och för 

verkets arbete. Fyra nya programsatsningar har 
påbörjats under året – effektiv miljötillsyn, 
kopplingar mellan klimatförändringar och luft-
föroreningar, dioxiner i Östersjön samt marin 
försurning. 

Regeringen anser att den finansiering av 
miljöforskning som sker via Formas och Natur-
vårdsverket är av stor betydelse för miljöarbetet 
och som stöd för miljöpolitiken nationellt och 
internationellt. 

Forskningen vid Stockholm Environment 
Institutet (SEI) bidrar med underlag till den 
internationella miljöpolitiken. SEI har under 
2009 bidragit till underlag till stöd för det 
svenska ordförandeskapet i EU och inför 
klimatförhandlingarna i Köpenhamn. 

Statens forskningssamarbete med näringslivet 
inom ramen för IVL Svenska miljöinstitutet AB 
bidrar med viktiga kunskaper om miljöför-
hållandena samt för att utveckla åtgärder inom 
flera industribranscher. 

Forskningen vid SMHI är av stor betydelse 
för att utveckla väderprognoserna och varningar 
för olika väderhändelser till olika delar av sam-
hället. SMHI:s forskning är också av stor vikt för 
att öka kunskaperna om klimatpåverkan och 
anpassningsåtgärder. 

4.4 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i 
revisionsberättelsen för 2009 avseende Forsk-
ningsrådet för miljö, areella näringar och sam-
hällsbyggande (Formas). 

4.5 Politikens inriktning 

Miljöforskningen har stor betydelse som under-
lag för regeringens miljöpolitik. Styrmedel, 
regler och andra åtgärder är nästan alltid base-
rade på vetenskapliga resultat. En stark 
miljöforskning om nya resurssnåla produk-
tionslösningar och transportsystem, förnybara 
material och energi är även avgörande för fram-
tidens miljöutmaningar och ger goda möjligheter 
till tillväxt, arbetstillfällen och export. 

Miljö- och klimatforskningen har fått en 
kraftig förstärkning för perioden 2009–2012. 
Satsningen omfattar bl.a. förstärkning av forsk-
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ningen om klimatmodeller och om hur klimat-
förändringar påverkar naturresurser, ekosystem-
tjänster och biologisk mångfald samt en ökning 
av havsmiljöforskningen.  

En stark nationell miljöforskning lägger också 
grunden för ett omfattande internationellt 
vetenskapligt samarbete bl.a. inom EU:s ram-
program för forskning och utveckling. Särskilt 
viktigt är det stora forskningsprogrammet 
BONUS om Östersjöns miljöproblem där 
samtliga länder kring Östersjön medverkar och 
som har ett starkt svenskt deltagande. 

4.6 Budgetförslag 

4.6.1 2:1 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och 
samhällsbyggande: 
Förvaltningskostnader 

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 2:1 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltnings-
kostnader 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
43 668 

 

   
Anslags- 
sparande 386

 
2010 

 
Anslag 

 
45 760 

 

1 
Utgifts- 
prognos 45 116

2011 Förslag 46 135    

2012 Beräknat 46 584 2 

2013 Beräknat 47 232 3 

2014 Beräknat 48 251 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 46 135 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 46 135 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 46 070 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för förvaltningskostnader för 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas). 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 68 000 kronor 2014 till 
följd av att vissa gemensamma e-förvaltnings-
projekt genomförs. 

Regeringen föreslår därmed att 46 135 000 
kronor anvisas under anslaget 2:1 Forsknings-
rådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande: Förvaltningskostnader för 2011. För 

2012 beräknas anslaget uppgå till 46 584 000 
kronor, för 2013 till 47 232 000 kronor och för 
2014 48 251 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:1 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande: Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 45 760 45 760 45 760 45 760

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 265 713 1 359 2 444

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3 110 111 113 47

Förslag/ 
beräknat 
anslag  46 135 46 584 47 232 48 251

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.6.2 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning 

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:2 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
473 190 

 

   
Anslags- 
sparande 2 448

 
2010 

 
Anslag 

 
496 238 

 

1 
Utgifts- 
prognos 487 552

2011 Förslag 502 266    

2012 Beräknat 524 845 2 

2013 Beräknat 531 945 3 

2014 Beräknat 542 259 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 519 412 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 519 412 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 518 685 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för stöd till forskning och 
forskningsinformation inom områdena miljö 
och samhällsbyggande samt projektrelaterade 
kostnader i anslutning till sådan forskning såsom 
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utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, 
vissa resor och seminarier samt informations-
satsningar. För forskning om de areella näring-
arna finns inom utgiftsområde 23 Jord- och 
skogsbruk, fiske med anslutande näringar anslaget 
1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar 
och samhällsbyggande: Forskning och samfinan-
sierad forskning. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande ingå 
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 450 000 000 kronor 2012, högst 
450 000 000 kronor 2013 och högst 450 000 000 
kronor 2014–2016. 

 

 
Skälen för regeringens beslut: För att under-
lätta planering och teckna avtal om fleråriga 
forskningsprojekt är det nödvändigt att kunna 
fatta beslut som medför utfästelser om utgifter 
för kommande år.  

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Beräkningar i tidigare budgetpropositioner 
påverkar beräknade anslagsramar för 2011–2014.  

Regeringen föreslår därmed att 502 266 000 
kronor anvisas under anslaget 2:2 Forsknings-
rådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande: Forskning för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget uppgå till 524 845 000 kronor, för 2013 
till 531 945 000 kronor och för 2014 med 
542 259 000 kronor. 

Anslaget har för perioden 2011–2014 beräk-
nats enligt följande: 

 
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:2 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande: Forskning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 496 238 496 238 496 238 496 238

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 6 997 12 261 19 140 29 869

Beslut -909 16 406 16 628 16 975

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt  -760

Förslag/ 
beräknat 
anslag  502 266 524 845 531 945 542 259

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkning för 2012-2014 är preliminär 
och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

 
 

 

 
Tabell 4.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2016 

Ingående åtaganden 627 461 697 707 1 250 000   

Nya åtaganden 417 122 910 002 550 000   

Infriade åtaganden -346 876 -357 709 -450 000 -450 000 -900 000 

Utestående åtaganden 697 707 1 250 000 1 350 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 300 000 1 350 000 1 350 000   

 
 
 



 

 

 

 Energi   
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser 
för energieffektivisering, m.m. besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst  140 000 000 kronor under 2012 
(avsnitt 3.1.2),  

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig 
energianvändning besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
100 000 000 kronor under 2012 (avsnitt 
3.1.3), 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:4 Stöd för 
marknadsintroduktion av vindkraft besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 140 000 000 kronor under 2012 
(avsnitt 3.1.4), 

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:5 Energiforskning besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 4 278 000 000 kronor under 
perioden 2012–2015 (avsnitt 3.1.5), 

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:10 Energiteknik besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 45 000 000 kronor under 2012 
(avsnitt 3.1.10), 

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:11 Elberedskap besluta om 
beställningar av tjänster, utrustning och 
anläggningar för beredskapsåtgärder som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
330 000 000 kronor under perioden 2012–
2016 (avsnitt 3.1.11), 

7. fastställer avgiftsuttaget för elberedskaps-
avgiften till högst 250 000 000 kronor 
under 2011 (avsnitt 3.1.11),  

8. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:12 Energieffektiviserings-
program besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 500 000 000 
kronor under perioden 2012–2014 (avsnitt 
3.1.12),  

9. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Affärsverket svenska kraftnät för perioden 
2011–2013 (avsnitt 3.2), 

10. bemyndigar regeringen att för 2011 ge 
Affärsverket svenska kraftnät finansiella 
befogenheter i enlighet med vad regeringen 
förordar (avsnitt 3.2), 

11. för 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 21 Energi enligt följande 
uppställning: 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader Ramanslag 237 936

1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. Ramanslag 140 000

1:3 Insatser för uthållig energianvändning Ramanslag 119 909

1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft Ramanslag 70 000

1:5 Energiforskning Ramanslag 1 315 804

1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket Ramanslag 184 000

1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m. Ramanslag 20 000

1:8 Stöd för installation av solvärme Ramanslag 25 000

1:9 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader Ramanslag 90 217

1:10 Energiteknik Ramanslag 122 000

1:11 Elberedskap Ramanslag 250 000

1:12 Energieffektiviseringsprogram Ramanslag 270 000

1:13 Avgifter till internationella organisationer Ramanslag 25 328

Summa  2 870 194
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2 Energi 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, 
distribution och användning av energi. Energi-
politiken bygger på samma tre grundpelare som 
energisamarbetet i EU. Politiken syftar alltså till 
att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft 
och försörjningstrygghet. Politiken redovisas i 
det följande under rubrikerna Elmarknad, 
Naturgasmarknad, Värmemarknad, Energi-
effektivisering samt minskad el- och olje-

 
 
användning, Förnybar energi och Energi-
forskning. Det är främst Statens energi-
myndighet (Energimyndigheten), Energi-
marknadsinspektionen och Affärsverket svenska 
kraftnät (Svenska kraftnät) som har ansvaret för 
att genomföra åtgärderna inom energipolitiken, 
men även Boverket och länsstyrelserna bidrar 
med insatser inom området.  
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2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 21 Energi 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat
2014 

1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader 153 237 227 238 240 243 249

1:2 Regionala och lokala insatser för 
energieffektivisering m.m. 152 140 140 140 140 0 0

1:3 Insatser för uthållig energianvändning 138 105 113 120 119 0 0

1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 181 70 117 70 70 0 0

1:5 Energiforskning 1 115 1 332 841 1 316 1 318 950 965

1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av 
Barsebäcksverket 209 197 197 184 185 185 189

1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m. 41 40 46 20 0 0 0

1:8 Stöd för installation av solvärme 17 24 29 25 0 0 0

1:9 Energimarknadsinspektionen: 
Förvaltningskostnader 84 90 92 90 91 92 95

1:10 Energiteknik 48 122 142 122 60 0 0

1:11 Elberedskap 250 244 250 250 250 250

1:12 Energieffektiviseringsprogram 270 183 270 270 270 270

1:13 Avgifter till internationella organisationer 0 25 25 25 25

Äldreanslag 

2010 1:8 Stöd för konvertering från direktverkande 
elvärme m.m. 88 281 147 0 0 0 0

2009 1:8 Stöd för energiinvesteringar i offentliga 
lokaler 699 0 10 0 0 0 0

2009 1:11 Stöd för installation av energieffektiva 
fönster m.m. i småhus 64 0 1 0 0 0 0

2004 35:06 Energiteknikstöd 0 0 0 0

2004 35:07 Introduktion av ny energiteknik 56 0 54 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 21 Energi 3 045 3 157 2 581 2 870 2 768 2 016 2 043
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
Utfallet för 2009 uppgick till 3 045 miljoner 
kronor, vilket var 232 miljoner kronor högre än 
anvisade anslag. För 2008 var förhållandet det 
motsatta, dvs. utgifterna var lägre än anvisade 
anslag. Differenserna förklaras av att vissa 
utgifter kan förskjutas över tiden, på grund av 
den tid det tar att färdigställa projekt, och 
därmed uppkommer utgiften inte under samma 
år som anslaget anvisas. Under 2010 beräknas 
utgifterna uppgå till 2 581 miljoner kronor, 
vilket är lägre än anvisade anslag. Skillnaden 
förklaras bl.a. av att flera utbetalningar under 
energiforskningsanslaget försenats som en följd 
av statsstödsprövningar.  

För 2011 föreslår regeringen att 2 870 
miljoner kronor anvisas inom utgiftsområdet. 

För perioden 2012-2014 beräknas anslagen till 
2 768, 2 016 respektive 2 043 miljoner kronor.  

Av nedanstående tabell framgår att anslags-
nivån minskar successivt under perioden. För 
budgetåret 2011 minskar den som en följd av 
tidigare beslut att avveckla stödet för 
konvertering från direktverkande elvärme m.m. 
Budgetåret 2012 minskar den som en följd av att 
flera av stöden till olika förnybara tekniker 
beräknas minska detta är, det gäller exempelvis 
biogas och solvärme. Åren 2013 och 2014 
minskar anslagsnivån ytterligare eftersom 
anslaget för energiforskning och anslagen för 
energieffektivisering i denna budgetproposition 
beräknas till ett lägre belopp för dessa år än för 
2012. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 21 Energi 
Miljoner kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 3 157 3 157 3 157 3 157

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 21 39 62 94

Beslut -298 -416 -1 186 -1 193

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar -11 -8 -4 1

Volymer -2 -4 -8 -9

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden -4 -6 -6 -7

Övrigt 3 7 5 1 0

Ny ramnivå 2 870 2 768 2 016 2 043
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

2.3 Skatteutgifter 

Förutom de stöd till ett visst utgiftsområde som 
redovisas via anslag på statsbudgetens utgiftssida 
förekommer även stöd på statsbudgetens 
inkomstsida i form skatteutgifter.  

Definitionen av en skatteutgift är att 
skatteuttaget är lägre än en viss angiven norm. 
Om en skatteutgift slopas leder det till ökade 
skatteintäkter och därmed till en budget-
förstärkning för offentlig sektor på samma sätt 
som om en utgift på statsbudgetens utgiftssida 
slopas. 

Vid sidan av skatteutgifter finns det även 
skattesanktioner, där skatteuttaget är högre än 
den angivna normen. Ett exempel på skatte-
sanktion är den särskilda skatten på el från kärn-
kraftverk. 

När det gäller punktskatter på energi finns en 
mängd specialregler. Endast en mindre del av de 
skatteutgifter som dessa särbestämmelser ger 
upphov till faller dock under utgiftsområde 
21 Energi. Skatteutgifter vid användningen av 
energi inom transportområdet redovisas således 
under utgiftsområde 22 Kommunikationer, inom 
de areella näringarna under utgiftsområde 
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt 
inom industrin under utgiftsområde 24 

Näringsliv. Vidare redovisas skatteutgifter till 
följd av reducerad energiskatt på el i vissa 
kommuner i främst norra Sverige under 
utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 

Skatteutgifter och skattesanktioner som 
hänförs till utgiftsområde 21 Energi redovisas i 
nedanstående tabell. 

Summan i tabell 2.3 är ett netto av 
skatteutgifter (dvs. positiva avvikelser) och 
sanktioner (dvs. negativa avvikelser). Den till 
beloppet högsta skatteutgiften gäller befrielse 
från energiskatt för biobränslen, torv, m.m.  

Definitionerna av skatteutgifter och skatte-
sanktioner på energiområdet redovisas nedan. En 
utförlig beskrivning finns i regeringens skrivelse 
2009/10:195 Redovisning av skatteutgifter. 

 
Tabell 2.3 Skatteutgifter och skattesanktioner netto 
Miljoner kronor 

 2010 2011 

Skatteutgifter   

Differentierat skatteuttag på fossila 
bränslen för uppvärmning 

387 0 

Energiskattebefrielse för uppvärmning för 
biobränslen, torv, m.m. 

4 660 4 752 

Avdrag för energiskatt på bränsle i 
kraftvärmeverk 

160 369 

Återbetalning av energiskatt för  
fjärrvärmeleveranser till industrin 

100 100 

Återbetalning av koldioxidskatt för 
fjärrvärmeleveranser till industrin 

450 460 

Nedsättning av koldioxidskatt på bränsle i 
kraftvärmeverk 

910 800 

Koldioxidskattebefrielse för torv  1 350 1 100 

Skattesanktioner   

Skatt på termisk effekt i 
kärnkraftsreaktorer 

-3  830 -3 830 

Summa 4 187 3 753 

Differentierat skatteuttag på fossila bränslen för 
uppvärmning 

Skattesatsen för eldningsolja uppgår 2010 till 7,9 
öre/kWh och utgör normen. Skatteutgifterna 
beräknas som skillnaden mellan  skattesatsen på 
eldningsolja och skattesatserna på de olika 
energislagen. År 2010 uppgår skattesatsen för 
gasol till 1,2 öre/kWh, för naturgas till 2,3 
öre/kWh och för kol till 4,4 öre/kWh. Skatte-
utgifterna uppgår 2010 till 6,7 öre/kWh för 
gasol, till 5,6 öre/kWh för naturgas och till 3,5 
öre/kWh för kol. Riksdagen har beslutat att 
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skattesatserna på de olika energislagen ska uppgå 
till 8,0 öre/kWh år 2011, vilket motsvarar skatte-
satsen på eldningsolja. Därmed upphör denna 
skatteutgift. 

Energiskattebefrielse för uppvärmning för 
biobränslen, torv, m.m. 

Ingen skatt utgår på  biobränslen, torv m.m. som 
används som bränsle för uppvärmning. Normen 
utgörs av energiskattesatsen på eldningsolja. 
Energiskatt utgår dock på råtallolja med en 
skattesats som motsvarar de sammanlagda 
energi- och koldioxidskatterna på eldningsolja. 

Avdrag för energiskatt på bränsle i kraftvärmeverk 

För bränsle som förbrukas vid samtidig 
produktion av värme och el i ett kraftvärmeverk 
medges avdrag för hela energiskatten på den del 
av bränslet som används för att framställa värme.  
Gemenskapsrättsliga regler medför att den del av 
bränslet som används för att framställa el är 
skattefritt, eftersom elen beskattas i konsument-
ledet. Normen utgörs av full skattesats på 
respektive bränsle. 

Återbetalning av energiskatt för 
fjärrvärmeleveranser till industrin 

Fjärrvärme som levereras till industrin utanför 
EU:s system för handel med utsläppsrätter 
medges fullt avdrag för energiskatten på bränsle 
och nedsatt skatt till 0,5 öre/kWh på el. Normen 
utgörs av full skattesats på respektive energislag. 

Återbetalning av koldioxidskatt för 
fjärrvärmeleveranser till industrin 

Fjärrvärme som levereras till industrin utanför 
EU:s system för handel med utsläppsrätter med-
ges återbetalning av 79 procent av koldioxid-
skatten på bränslen. Normen utgörs av full 
koldioxidskattesats. Riksdagen har beslutat att 
nedsättning medges med 70 procent från och 
med år 2011 och med 40 procent från och med 
år 2015. 

Nedsättning av koldioxidskatt på bränsle i 
kraftvärmeverk 

För bränsle som förbrukas vid samtidig 
produktion av värme och el i ett kraftvärmeverk 
får avdrag göras för 79 procent av koldioxid-
skatten på den del av bränslet som används för 
att framställa värme förutsatt att  inte kraft-
värmeanläggningen ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter. Normen utgörs av 
full koldioxidskattesats. Riksdagen har beslutat 
att nedsättning medges med 70 procent från och 
med år 2011 och med 40 procent från och med 
år 2015.  

Koldioxidskattebefrielse för torv 

Torv är befriat från koldioxidskatt. Normen 
utgörs av full koldioxidskattesats. 

Skattesanktioner 

Särskild skatt på termisk effekt i 
kärnkraftsreaktorer 

För el som produceras i kärnkraftverk finns det 
en indirekt beskattning genom att det tas ut en 
skatt på den tillståndsgivna termiska effekten i 
kraftverket med 12 648 kronor per MW och 
månad. Skatten kan likställas med en extra skatt 
som lagts på vissa företag och är därför att 
betrakta som en skattesanktion. 

2.4 Resultatredovisning 

2.4.1 Energi 

Mål 

Den svenska energipolitiken bygger på samma 
grundpelare som energisamarbetet i EU och 
syftar till att förena ekologisk hållbarhet, 
konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 
Visionen är att Sverige år 2050 har en hållbar och 
resurseffektiv energiförsörjning utan netto-
utsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

Energipolitiken ska skapa villkoren för en 
effektiv och hållbar energianvändning och en 
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 21  

13 

låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat 
samt underlätta omställningen till ett ekologiskt 
uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god 
ekonomisk och social utveckling i hela Sverige. 
Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-, 
miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen. 

Övriga relevanta mål för energipolitiken 
framgår av riksdagens beslut i juni 2002 om rikt-
linjer för energipolitiken (prop. 2001/02:143, 
bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317). 
Resultatredovisningen i följande avsnitt görs i 
förhållande till dessa mål. 

I enlighet med propositionen En 
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi 
(prop. 2008/09:163) har ett antal nya 
energipolitiska mål beslutats (bet. 
2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301). Andelen 
förnybar energi år 2020 ska vara minst 50 
procent av den totala energianvändningen. 
Andelen förnybar energi i transportsektorn ska 
vara minst 10 procent år 2020. Ett mål är vidare 
20 procent effektivare energianvändning till år 
2020. Målet uttrycks som ett sektors-
övergripande mål om minskad energiintensitet 
om 20 procent mellan 2008 och 2020. 

Resultatindikatorer 

Energimyndigheten tar varje år fram ett antal 
indikatorer som används som underlag för den 
årliga uppföljningen av de energipolitiska målen. 
Energiindikatorerna delas in i tre olika grupper; 
temaindikatorer, bakgrundsindikatorer och 
grundindikatorer. Temaindikatorer följer upp de 
energipolitiska målen inom ett särskilt område 
som väljs varje år.  Bakgrundsindikatorer har 
som syfte att ge en ökad förståelse om 
orsakssamband och vad som driver utvecklingen 
i det svenska energisystemet. Grundindikatorer 
följer upp energipolitiska mål inom olika 
politikområden. Uppföljningen av energi-
forskningen bygger bl.a. på den strategi för 
uppföljning och resultatredovisning av det 
långsiktiga energipolitiska programmet som 
Energimyndigheten redovisade år 2000 och som 
därefter fortlöpande har utvecklats. För 
insatserna kring forskning, utveckling, demon-
stration och kommersialisering tillkommer 
indikatorer och resultatmått i enlighet med den 
metodik som anges i propositionen Forskning 
och ny teknik för framtidens energisystem (prop. 
2005/06:127). För de finansiella investerings-

stöden, exempelvis stödet energiinvesteringar i 
lokaler med offentlig verksamhet har särskilda 
planer för uppföljning och utvärdering ut-
arbetats av de ansvariga myndigheterna. Vad 
gäller elcertifikatsystemet redovisas antal god-
kända anläggningar fördelat per kraftslag, 
installerad effekt och elproduktion. För 
programmet för energieffektivisering i energi-
intensiv industri redovisas antal deltagande 
företag och beräknade energibesparingar hos 
deltagande företag. 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas den övergripande 
utvecklingen inom energiområdet med avseende 
på energibalanser, elbalans, försörjningstrygghet, 
industrins konkurrenskraft, kärnkraft, miljö, 
hälsa och klimat, samt internationellt. 

Energibalanser 
Under 2009 har den totala energianvändningen 
minskat med 7 procent jämfört med året innan  
p.g.a. minskad aktivitet som är en följd av den 
ekonomiska krisen. Inom industrin sjönk 
förädlingsvärdet med  hela 18 procent och  
energianvändningen minskade med 17 TWh, 
vilket motsvarar drygt 11 procent. Även inom 
transportsektorn sjönk energianvändningen.  
För dieselolja och bensin var nedgången 6 
respektive 3 procent. Användningen av förny-
bara drivmedel ökade dock från 4,4 till 4,6 TWh. 
Inom bostads- och servicesektorn ökade 
energianvändningen något, till stor del beroende 
på att 2009 var ett kallare år än 2008. Båda åren 
var dock varmare än ett normalår, 6 respektive 
14 procent.  

På bränslesidan ökade tillförseln av bio-
bränslen, torv, m.m. med 4 TWh, motsvarande 
drygt 3 procent. Användningen av oljeprodukter 
minskade i samtliga sektorer med sammanlagt 14 
TWh. Störst var den procentuella nedgången i 
industrin.  Kol- och koksanvändningen sjönk 
kraftigt, främst  till följd av minskad produktion 
inom järn- och stålindustrin.  
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Tabell 2.4 Sveriges energibalans (TWh) 
 

ENERGITILLFÖRSEL 1970 1980 1990 2000 2008 2009 

Tillförsel av bränslen: 

Därav 

411 352 296 322 354 338 

Oljeprodukter 350 285 191 197 194 180 

Naturgas/stadsgas - - 7 8 10 13 

Kol/koks 18 19 31 26 27 18 

Biobränslen, torv m.m. 43 48 67 91 123 127 

Vattenkraft, brutto 41 59 73 79 69 66 

Kärnkraft, brutto 1 - 76 202 168 184 149 

Vindkraft    0,5 2,0 2,5 

Värmepumpar i  
fjärrvärmeverk 

- 1 7 7 5,5 7 

Nettoimport av el 4 1 -2 5 -2 4,7 

Total tillförd energi 457 489 576 581 613 568 

       

ENERGIANVÄNDNING 1970 1980 1990 2000 2008 2009 

Slutlig användning 

Därav: 

375 381 373 388 397 384 

Industri 154 148 140 153 151 134 

Inrikes transporter2 56 68 83 87 105 101 

Bostäder, service m.m. 165 165 150 148 141 149 

Omvandlings- och distri-
butionsförluster 1 

49 84 171 154 171 143 

Varav förluster i  
kärnkraft 

0 53 134 111 119 97 

Utrikes sjöfart och energi 
för icke energiändamål 

33 25 31 38 45 41 

Total energianvändning  457 489 576 581 613 568 
1 I enlighet med den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften. 
2 Innefattar utrikes flyg. 
Källa: Energimyndigheten 
 
 

Elbalansen 
Elproduktionen 2009 var drygt 8 procent lägre 
än året innan. Minskningen berodde främst på  
att kärnkraftsproduktionen endast var 50 TWh, 
vilket är en mycket lägre energiutnyttjandegrad 
än normalt. Skälet var långa revisions-
avställningar i kärnkraftverken på grund av 

moderniseringsarbeten och tekniska problem. 
Även vattenkraftsproduktionen sjönk något och 
uppgick till 65,3 TWh, vilket är något lägre än 
normalårsproduktionen på 67,5 TWh. Vind-
kraftsproduktionen ökade med 25 procent till 
2,5  TWh. 
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Tabell 2.5 Sveriges elbalans (TWh) 
 

ELPRODUKTION 1970 1980 1990 2000 2008 2009 

Total nettoproduktion 59,1 94,0 141,7 142,0 145,9 133,7 

Varav:           

Vattenkraft 40,9 58,0 71,4 77,8 68,3 65,3 

Vindkraft - - 0 0,46 2,0 2,5 

Kärnkraft - 25,3 65,2 54,8 61,3 50,0 

Industriellt mottryck 3,1 4,0 2,6 4,2 6,2 5,9 

Kraftvärme 2,4 5,6 2,4 4,7 7,7 9,7 

Kondens, gasturbiner 12,7 1,1 0,0 0,1 0,4 0,4 

Nettoimport av el 4,3 0,5 -1,8 4,7 -2,0 4,7 

Total eltillförsel netto 63,4 94,5 139,9 146,6 143,9 138,4 

       
ELANVÄNDNING 1970 1980 1990 2000 2008 2009 

Total slutlig elanvändning 57,7 86,4 130,8 135,6 132,8 128,1 

Därav:           

Industri 33,0 39,8 53,0 56,9 55,5 48,8 

Transporter 2,1 2,3 2,5 3,2 3,0 2,9 

Bostäder, service m.m. 22,0 43,0 65,0 69 70,6 72,9 

Fjärrvärme 0,6 1,3 10,3 6,5 3,7 3,6 

Distributionsförluster 5,8 8,2 9,1 11,1 11,1 10,3 

Total elanvändning netto 63,4 94,5 139,9 146,6 143,9 138,4 
Källa: Energimyndigheten 

 
Försörjningstrygghet 
Grunden för en god försörjningstrygghet är väl 
fungerande energimarknader som bidrar till ett 
effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. 
Sedan 1970–talets oljekriser har den tidigare 
stora svenska importen av olja kunnat halveras. 
Tillförseln av naturgas från Danmark ligger på en 
tämligen stabil nivå sedan början av 1990–talet. 
Införandet av elcertifikatsystemet 2003 och den 
minskade kraftvärmebeskattningen 2004 har i 
stor utsträckning haft avsedd effekt: el- och 
värmeproduktionen har ökat samtidigt som 
denna produktion i ökande grad baserats på 
förnybar energi, vilket minskar beroendet av 
import av fossila bränslen.  

Internationellt samarbete inom IEA och EU 
är grundläggande för försörjningstryggheten. 
International Energy Agency (IEA) är OECD-
ländernas samarbetsorganisation inom energi-
området. Sverige är ett av organisationens 28 
medlemsländer. En viktig uppgift för IEA är att 
bidra till medlemsländernas försörjningstrygghet 
vid störningar i oljetillförseln.  

I juni 2009 antogs rådets direktiv 
2009/119/EG om skyldighet för medlems-

staterna att inneha minimilager av råolja 
och/eller petroleumprodukter. Med direktivet 
stärks samordningen mellan IEA:s och EU:s 
mekanismer i både beredskap och krishantering. 
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för 
försörjningstrygghet för naturgas. Innehavare av 
naturgasledning, lagringsanläggning eller för-
gasningsanläggning ska vidta planeringsåtgärder 
och de åtgärder i övrigt som behövs för att 
säkerställa naturgasförsörjningen. Under 2008 
fastställde regeringen en nationell strategi för en 
tryggad naturgasförsörjning och en nationell 
plan för att trygga naturgasförsörjningen i kris-
situationer. Den 1 januari 2009 trädde Energi-
myndighetens föreskrifter om sådana planer och 
åtgärder i kraft. I juni 2010 nåddes en politisk 
överenskommelse om EU-förordningen om 
gasförsörjning. Förordningen innebär att EU 
står väsentligt bättre rustat för störningar i 
gastillförsel. Förordningen innebär bl.a. att 
medlemsstaterna inom fyra år ska redovisa hur 
ett avbrott på den viktigaste infrastrukturen för 
tillförsel kan kompenseras. Förordningen 
innebär även att nationella regelverk måste 
revideras och regeringen har därför uppdragit åt 
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utredningen om den framtida hanteringen av 
systemansvar för naturgas (dir. 2010:60) att även 
lämna förslag på hur svenskt regelverk ska 
anpassas till förordningen. 

Industrins konkurrenskraft 
För att svensk industri ska fortsätta att generera 
exportintäkter och skapa nya arbetstillfällen 
krävs god tillgång på energi till internationellt 
konkurrenskraftiga priser. Detta förutsätter 
stabila spelregler som möjliggör långsiktiga 
investeringar både inom den energiintensiva 
industrin och hos kraftproducenterna. Jäm-
förelser med konkurrentländer är viktiga när 
staten utformar de insatser som görs för eller har 
konsekvenser för den energiintensiva industrin. 
Bland annat är industrins konkurrenskraft viktig 
vid utformningen av klimatpolitiska mål och 
åtaganden.  

I Energiindikatorer 2010 visar grundindikator 
8 att trenden för de flesta industrisektorerna är 
en minskande energianvändning per enhet 
förädlingsvärde. Mellan 1993 och 2007 har den 
totala energianvändningen per förädlingsvärde 
minskat med 45 procent inom den totala till-
verkningsindustrin. Av indikatorn framgår 
vidare att energiintensiteten i svensk industri är 
hög, vilket dock inte innebär att svensk industri 
utnyttjar energin mindre effektivt än industrin i 
andra länder. Det är snarare ett uttryck för att 
Sveriges industriproduktion i högre grad utgår 
från icke förädlade råvaror. Inom tre av de fyra 
studerade branscherna (massa– och pappers-
industri, kemisk industri, järn och stål samt 
verkstadsindustri) uppvisar den svenska 
industrin en lägre energianvändning per enhet 
förädlingsvärde än EU-genomsnittet. Av 
grundindikator 9 framgå att elintensiteten i 
svensk industri är hög jämfört med de flesta 
andra länder. Den visar också hur viktig el är 
som insatsvara för olika branscher och därmed 
hur känsliga dessa är för förändringar i elpriset. 
Grundindikator 10 visar att industrins elpriser 
sjönk de första sju åren efter avregleringen för 
att sedan stiga till betydligt högre nivåer. Åren 
1998–2001 var våtår (med god tillgång på vatten i 
magasinen) vilket förklarar de sjunkande 
priserna, medan 2003 var ett torrår. De stigande 
priserna 2005–2008 kan delvis tillskrivas 
införandet av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och ökade fossilbränslepriser. 
Under senaste tiden har även en ökad efterfråga 

från Europa samt kärnkraftens begränsade till-
gänglighet spelat en viktig roll.    

Kärnkraften 
Utifrån propositionen En sammanhållen klimat- 
och energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163) 
fick utredningen om en samordnad reglering på 
kärnteknik- och strålskyddsområdet ett 
tilläggsuppdrag (dir. 2009:32). Uppdraget 
omfattade att ta fram förslag till ny lagstiftning 
för den samhälleliga prövningen av nya 
anläggningar som möjliggör kontrollerade 
generationsskiften i det svenska kärnkrafts-
beståndet samt förslag om att lagen om kärn-
kraftens avveckling kan avskaffas och förslag om 
att förbudet mot nybyggnad i lagen (1997:1320) 
om kärnteknisk verksamhet kan tas bort. 
Utredningen lämnade i oktober 2009 del-
betänkandet Kärnkraft – nya reaktorer och ökat 
skadeståndsansvar (SOU 2009:88).  

Riksdagen biföll i juni 2010 regeringens 
proposition  Kärnkraften – förutsättningar för 
generationsskifte (prop. 2009/10:172, bet. 
2009/10:NU26, rskr 2009/10:359). Beslutet 
innebär att  tillstånd till uppförande och drift av 
en ny kärnkraftsreaktor kan utfärdas förutsatt  
att den nya reaktorn ersätter en av de befintliga 
reaktorerna, att den äldre reaktorn är permanent 
avstängd när den nya reaktorn tas i drift och att 
den nya reaktorn uppförs på en plats där någon 
av de befintliga reaktorerna är lokaliserad. 
Samtidigt upphävs lagen om kärnkraftens 
avveckling. I samband med riksdagens 
behandling av propositionen gjorde riksdagen ett 
uttalande med innebörden att regeringen ska 
återkomma till riksdagen med förslag om 
lagstiftning eller andra åtgärder med innebörden 
att direkta eller indirekta statliga subventioner 
inte kan påräknas. Riksdagen biföll i juni 2010  
även propositionen Kärnkraften – ökat 
skadeståndsansvar (prop. 2009/10:173, bet 
2009/10:CU29, rskr 2009/10:360). Beslutet 
innebär bl.a. att atomansvarighetslagen (1968:45) 
ersätts av en ny lag som reglerar ansvar och 
ersättning vid radiologiska olyckor samt att det 
införs ett obegränsat ansvar för innehavare av 
kärntekniska anläggningar och att innehavare av 
kärnkraftsreaktorer ska finansiera ansvaret upp 
till 1 200 miljoner euro. 

Miljö, hälsa och klimat 
Enligt Energiindikatorer 2010 (grundindikator 
15) var koldioxidutsläppen år 2008 cirka 11 
procent lägre än år 1990. De största 
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minskningarna återfinns i sektorerna bostäder 
och service vilket till stor del förklaras av att 
oljeanvändningen har minskat och i stor 
utsträckning ersatts av biobränslen, 
värmepumpar, el och fjärrvärme. Detta har lett 
till att el- och fjärrvärmeanvändningen ökat. 
Denna ökning har dock skett utan motsvarande 
utsläppsökning inom energisektorn där el- och 
fjärrvärmeproduktion ingår. Detta kan förklaras 
med att den tillkommande el- och fjärrvärme-
produktionen i stor utsträckning baseras på 
ickefossila energibärare, främst biobränslen. 
Utsläppen från transportsektorn har ökat 
jämfört med 1990 men utsläppsintensiteten i 
denna sektor har minskat under perioden, dvs. 
utsläppen har ökat i långsammare takt än 
transportarbetet, vilket kan förklaras av 
bränslesnålare bilar och en ökad låginblandning 
av biodrivmedel i bensin och diesel. Jämfört med 
föregående år har dock utsläppen under såväl 
2008 som 2009 minskat även i absoluta tal.  

Av grundindikator 16 framgår att 
svaveldioxidutsläppen 2008 var mindre än en 
tredjedel jämfört med utsläppen 1990. Industri- 
och energisektorerna utgör de största utsläpps-
källorna. Utsläppen från sektorerna bostäder, 
service, övrigsektorn och transporter är mycket 
små. De totala svaveldioxidutsläppen uppgick år 
2008 till ca 31 000 ton. Därmed är delmålet om 
utsläpp av svaveldioxid under miljökvalitetsmålet 
Bara naturlig försurning redan uppnått.   

Utsläppen av kvävedioxider, grundindikator 
17, har totalt sett minskat med cirka 49 procent 
från 1990 till 2008. Transportsektorn är den 
största utsläppskällan. De totala kväveoxid-
utsläppen uppgick 2007 till cirka 156 000 ton. 
Med nuvarande minskningstakt finns förut-
sättningar att nå målet om 148 000 ton utsläpp 
under 2010 eller 2011.  

Internationellt 
Till följd av inträffade och befarade försörjnings-
kriser, och mot bakgrund av klimatfrågans allt 
större betydelse, har energipolitiken fortsatt att 
vara framträdande på den internationella 
dagordningen.  

Vid Europeiska rådets vårtoppmöte 2007 
fattades ett banbrytande beslut om en integrerad 
klimat- och energipolitik. I centrum för beslutet 
stod ett övergripande klimatmål i form av ett 
ensidigt åtagande om att minska unionens 
utsläpp av växthusgaser med 20 procent till 2020 
jämfört med 1990, vilket inom ramen för en 

internationell överenskommelse skulle skärpas 
till 30 procent. Vidare beslutades att 20 procent 
av den energi som används inom EU ska komma 
från förnybara energikällor och att energi-
effektiviseringen ska gå mot en ökning med 20 
procent. I syfte att kunna leva upp till dessa s.k. 
20-20-20 mål antog Europeiska rådet också en 
omfattande energihandlingsplan för åren 2007–
2009. Denna slog fast att EU:s energipolitik vilar 
på tre pelare; konkurrenskraft, miljömässig håll-
barhet samt försörjningstrygghet. Handlings-
planen behandlade förutom energieffektivisering 
och förnybar energi också fullbordandet av den 
inre marknaden för energi, försörjnings-
trygghetsmekanismer och utveckling av energi-
teknik.  

Under perioden 2007 till och med 2009 lade 
Europeiska kommissionen fram konkreta 
lagförslag i syfte att nå handlingsplanens 
målsättningar. Det gällde framför allt det s.k. 
tredje inremarknadspaketet  för el och gas, 
klimat- och energipaketet där direktivet för 
främjande av förnybar energi ingår samt den 
strategiska energiöversynen om försörjnings-
trygghet. Det regelverk som beslutas på EU-nivå 
är en viktig utgångspunkt för den svenska 
energipolitiken under de närmaste åren. 
Regeringen har aktivt arbetat för att påverka 
inriktningen på såväl de övergripande mål-
sättningarna som på de initiativ som reglerar vad 
som ska omsättas i nationell lagstiftning. Sverige 
har verkat för att EU:s energimarknads-
lagstiftning ska vidareutvecklas, bl.a. genom 
effektiv åtskillnad mellan å ena sidan 
transmissionsverksamhet, å andra sidan 
produktionsverksamhet och handel med el. 
Dessa förhandlingar avslutades under 2009 och 
direktivet kommer att träda i kraft i mars 2011. 
Sverige har varit starkt pådrivande i arbetet med 
att sätta upp ett mål för förnybar energi på 
gemenskapsnivå. I förhandlingen om de 
nationella målen har Sverige samtidigt verkat för 
att de konkreta förslagen ska vara förenliga med 
svenska förhållanden. Detta gäller inte minst de 
hållbarhetskriterier som ska gälla för biobränslen 
från ett hållbart skogsbruk. Förhandlingarna om 
direktivet avslutades i december 2008 och i juni 
2010 redovisade regeringen den handlingsplan 
där medlemsstaterna enligt direktivet ska 
redogöra för de åtgärder man avser att vidta för 
att uppnå det nationellt bindande målet, i 
Sveriges fall 49 procent andel förnybar energi. 
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I samband med den strategiska energi-
översynen 2008 lämnade kommissionen även ett 
antal förslag till ny och reviderad lagstiftning 
som gäller energieffektivisering. Förslagen 
omfattade en revidering av direktivet om 
byggnaders energiprestanda, ett reviderat och 
vidgat direktiv för energimärkning av produkter 
samt ett förslag till direktiv om energimärkning 
av däck. 

Slutförhandling av detta effektiviseringspaket 
var det svenska ordförandeskapets främsta 
prioritet inom energiområdet. Denna föresats 
lyckades också. Det svenska ordförandeskapet 
lyckades också nå enighet om placeringen av 
Byrån för samarbete mellan nationella tillsyns-
myndigheter för energi, kallad ACER, till 
Ljubljana i Slovenien. 

Vid sidan om EU-arbetet deltar regeringen i 
en lång rad internationella energisamarbeten. En 
internationell aktivitet som ökat i omfattning är 
bilaterala samarbeten med enskilda, strategiskt 
utvalda, länder. Med sitt kunnande i grön 
energiteknik framstår Sverige som en attraktiv 
partner för många länder. Samarbetet inom de 
bilaterala avtalen innebär viktiga möjligheter för 
både forskning och näringsliv. Sverige har i 
dagsläget bilaterala samarbetsavtal med bl.a. 
USA, Brasilien, Kina, Ryssland, Polen och 
Indien.  

Analys och slutsatser 

Den slutliga energianvändningen minskade 
under 2009. Den långsiktiga trenden med 
minskad energiintensitet, ökad tillförsel av 
förnybar energi samt minskad tillförsel av 
oljeprodukter har emellertid fortsatt. I och med 
de ökade och pågående investeringarna i ny 
elproduktionskapacitet bedöms den svenska 
elbalansen komma att stärkas de kommande 
åren. Utvecklingen är därmed positiv. Utsläppen 
av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxid 
fortsätter minska vilket är i linje med de uppsatta 
politiska målsättningarna. Även vad gäller 
försörjningstryggheten går utvecklingen åt rätt 
håll med stärkt internationell samverkan och 
antagandet av flera rättsakter inom området, 
exempelvis det ovan nämnda direktivet om 
medlemsländers skyldighet att inneha 
minimilager av råolja och/eller petroleum-
produkter. Även satsningen på förnybar energi, 
effektivare energianvändning och möjligheten att 

ersätta befintliga kärnkraftsreaktorer med nya 
stärker svensk försörjningstrygghet och 
konkurrenskraft samtidigt som den ger svensk 
forskning och företagande en ledande roll i den 
globala omställningen till en kolsnål ekonomi. 
Det internationella samarbetet har varit fram-
gångsrikt och kommer även framöver att vara en 
viktig del i regeringens arbete med att förverkliga 
regeringens höga ambitioner inom energi-
området.  

2.4.2 Elmarknad 

Mål 

Målet för elmarknadspolitiken är att åstad-
komma en effektiv elmarknad med väl 
fungerande konkurrens som  ger en säker 
tillgång på el till internationellt konkurrens-
kraftiga priser. Målet innebär en strävan mot en 
väl fungerande marknad med effektivt 
utnyttjande av resurser och effektiv prisbildning. 
Målet omfattar en vidareutveckling av den 
gemensamma elmarknaden i Norden. Detta 
innebär en fortsatt satsning på harmonisering av 
regler och ett utökat samarbete mellan de 
nordiska länderna. 

Resultatbedömning 

Utvecklingen på elmarknaden 
Historiskt sett har elpriset på den nordiska 
elmarknaden i första hand varit beroende av 
nederbörden. Tillgången till billig vattenkraft i 
det nordiska kraftsystemet har varit avgörande 
för i vilken utsträckning som annan och dyrare 
produktionskapacitet har tagits i bruk. Efterhand 
som den nordiska efterfrågan ökat, har också 
behovet av att ta i drift koleldade 
kondenskraftverk ökat i framförallt Danmark 
och Finland. Obetydlig nederbörd eller låga 
temperaturer innebär ett högre utnyttjande av 
kolkraft, medan det omvända gäller under år 
med god tillrinning och höga temperaturer. 
Detta påverkar i sin tur det genomsnittliga 
elpriset över året. I takt med ett ökat elutbyte 
med länderna utanför Norden har kraftpriserna 
på kontinenten blivit allt mer styrande i Norden. 
Detta innebär även att priserna i Norden 
påverkas av andra faktorer t.ex. mindre 
marginaler i den europeiska kraftbalansen, 
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köldknäppar på kontinenten och 
vattentillrinningen i Spanien. Elpriset på 
kontinenten, och därmed i Norden, är i stor 
utsträckning beroende av produktions-
kostnaderna i koleldade kondenskraftverk. När 
handelssystemet för utsläppsrätter infördes den 
1 januari 2005 innebar det att priset på 
utsläppsrätter adderas till produktions-
kostnaderna i elproduktion baserad på fossila 
bränslen. På så sätt får priset på utsläppsrätter en 
direkt påverkan på såväl spotpriset som 
terminspriserna på el. Priset på utsläppsrätter har 
en tydlig påverkan på terminspriset på Nord 
Pool, medan kopplingen till spotpriset varierar. 
Detta beror främst på tillrinningen och 
vattentillgången i vattenkraftsmagasinen. Under 
perioder med hög tillrinning finns exempelvis 
inte alltid möjlighet att spara på vattnet, utan 
producenterna blir tvungna att producera eller 
spilla vatten, vilket får en direkt påverkan på 
spotpriset.  

Omsättningen på spotmarknaden sjönk under 
2009 till 288 TWh, vilket kan jämföras med 299 
TWh året före. Detta motsvarar knappt 72 
procent av den totala elanvändningen i Norden. 
Handelsvolymen på terminsmarknaden 
minskade med 15 procent till 1 196 TWh från 
1 407 TWh året före. Den totala clearingvolymen 
sjönk till 2 139 TWh från 2 577 TWh. 2009 
präglades framförallt av återverkningarna av den 
globala finanskrisen. Först under våren 
stabiliserades de internationella bränslepriserna 
för att under hösten åter stiga något. I januari 
2010 var nivåerna trots detta endast 40 procent 
av nivåerna sommaren 2008. Lägre ekonomisk 
aktivitet medförde även minskad efterfrågan på 
utsläppsrätter och därmed lägre priser under 
året. Även om måttliga tillrinningar och 
driftproblem i den svenska kärnkraften verkade 
höjande på elpriserna, så dominerades 
prispåverkan av den låga efterfrågan på el i 
Norden. I juli 2008 uppgick den nordiska 
elefterfrågan till knappt 395 TWh, summerat 
över 52 veckor. I december 2009 var 
användningen drygt 27 TWh. I Sverige sjönk 
elanvändningen under motsvarande period från 
145 TWh till 137 TWh, eller från 150 till 140 
TWh temperaturkorrigerat. 

Under 2009 uppgick det genomsnittliga 
systempriset på Nord Pool Spot till 37,2 
öre/kWh, vilket är en minskning med nästan 15 
procent från år 2008 då priset i genomsnitt var 
43,1 öre/kWh. I princip understeg det 

genomsnittliga veckopriset på spotmarknaden 40 
öre/kWh under hela året. Priset på den tyska 
elbörsen EEX uppgick till 41,3 öre/kWh, dvs. 
nästan 11 procent högre än året före. Generellt 
sett uppstod inga större prisskillnader inom 
Norden. Det genomsnittliga spotpriset i område 
Sverige uppgick till 39,3 öre/kWh, att jämföra 
med 49,2 öre/kWh år 2008, 28 öre/kWh år 2007 
och 44,5 öre/kWh år 2006. 

Kundernas rörlighet på marknaden, dvs. antal 
byten av elleverantör, har ökat under 2009 efter 
en dämpning under 2008. I genomsnitt uppgick 
antalet byten under år 2009 till ca 49 500 per 
månad, varav hushållskunder ca 43 300, vilket 
kan jämföras med ett genomsnitt sedan starten 
på 35 900 varav hushållskunder 30 600. Räknat i 
volym uppgick genomsnittet under 2009 till 
drygt 1 000 GWh totalt, varav ca 390 GWh avser 
hushållskunder. För hela mätperioden är 
genomsnittet 956 respektive 280 GWh. 

År 2009 ökade elflödet till Sverige från 
grannländerna till 16,4 TWh (15,6 TWh året 
före). Elflödet från Sverige minskade till 11,7 
TWh (17,6 TWh året före), vilket resulterade i 
ett nettoinflöde på 4,7 TWh (nettoutflödet var 2 
TWh året före). Elflödena för år 2009 visar att 
Sverige hade ett varierat in- och utflöde under 
året. 

Marknadsandelen 2009 för de tre största el-
producenterna (Vattenfall, Fortum och Stat-
kraft) är på den nordiska elmarknaden 
oförändrat ca 42 procent jämfört med 2008.  

Antalet elhandelsföretag har minskat sedan 
elmarknadsreformen 1996 till följd av 
strukturaffärer. Marknadsandelarna för de tre 
största elhandelskoncernerna uppgick 2009 till 
knappt 52 procent jämfört med 62 procent år 
2000. 

År 2009 uppgick den totala elproduktionen i 
Sverige till 133,7 TWh, vilket var 12,3 TWh lägre 
än året innan. Vattenkraftsproduktionen 
minskade till 65,3 TWh jämfört med 68,5 TWh 
året innan. Elproduktionen i kärnkraftverken 
blev lägre 2009 än 2008, 50 TWh jämfört med 
61,3 TWh. Vindkraftproduktionen ökade med 
25 procent till 2,5 TWh under 2009, jämfört med 
2008. Under året tillkom drygt 200 
vindkraftverk och i slutet av 2009 fanns ca 1 400 
vindkraftverk med en effekt större än 50 kW. 
Värmekraftproduktion under 2009 var något 
högre än året innan, 15,9 TWh jämfört med 14,3 
TWh.  
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Riksdagen godkände i juni 2009 att den 
kvarvarande verksamheten i det finansiella 
elbörsföretaget NordPool ASA avyttras (prop. 
2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 
2008/09:311). I mars 2010 beslöt Svenska 
kraftnät och Statnett att utnyttja sin option att 
avyttra aktieinnehaven i bolaget till Nasdaq 
OMX Inc. Nord Pool Spot AS som bedriver den 
fysiska elspothandeln berörs inte av struktur-
affären.  

Elmarknadsåtgärder 
Riksdagen godkände i april 2010 propositionen 
Effektreserven i framtiden (prop. 2009/10:113, 
bet. 2009/10:NU17, rskr. 2009/10:252). I 
propositionen redovisades regeringens 
bedömning av hur frågan om att upprätthålla 
effektbalansen i det svenska nationella 
elsystemet ska hanteras i ett längre perspektiv. 
En successiv övergång till en marknadslösning 
ska ske genom en stegvis nedtrappning av den 
centralt upphandlade effektreservens 
omfattning. Nedtrappningen ska börja 2011 och 
vara slutförd den 15 mars 2020. För att 
möjliggöra en sådan nedtrappning förlängs 
giltighetstiden för lagen (2003:436) om 
effektreserv till mars 2020. Regeringen avser att 
meddela föreskrifter om effektreservens storlek 
och hur stor andel av reserven som ska skapas 
genom avtal om minskad elförbrukning. Den 
systemansvariga myndigheten ska även kunna 
ingå avtal om minskad elförbrukning med 
elleverantörer, dvs. inte endast med elanvändare. 
Lagändringarna träder i kraft den 16 mars 2011. 

I april 2009 nåddes en slutlig överens-
kommelse om det s.k. tredje inremarknads-
paketet inom EU då Europaparlamentet röstade 
för förslaget. Regeringen tillsatte våren 2009 en 
utredning som  bl.a. fick i uppdrag att föreslå 
anpassningar i svensk lagstiftning och regelverk i 
övrigt till det reviderade elmarknadsdirektivet 
(dir. 2009:21). Utredningsuppdraget har redo-
visats till regeringen den 4 maj 2010 i 
betänkandet Tredje inre marknadspaketet för el 
och gas - Fortsatt europeisk harmonisering (SOU 
2010:30). Betänkandet har remissbehandlats och 
en proposition planeras att lämnas under 2011. 

Riksdagen antog i början av 2010 
propositionen Enklare och tydligare regler för 
förnybar elproduktion (prop. 2009/10:51).  I 
propositionen finns bestämmelser som bygger 
på förslag i Nätanslutningsutredningens 
betänkande Bättre kontakt via nätet – om 

anslutning av förnybar elproduktion (SOU 
2008:14), Energinätsutredningens delbetänkande 
Nya nät för förnybar el (SOU 2009:02) samt 
Energimarknadsinspektionens promemorior 
Förslag till ändring i ellagen (1997:857) i syfte att 
säkerställa tillsyn över inrapporterade elpriser samt 
leveransvillkor och Förslag till ändring i ellagen 
(1997:857) avseende rapportering av risk- och 
sårbarhetsanalys och åtgärdsplaner. I 
propositionen finns bl.a. bestämmelser som gör 
det enklare för små elproducenter att mata in sin 
producerade el på elnätet. Vidare finns 
bestämmelser som kommer göra det möjligt för 
elproducenter av förnybar el att få undantag från 
vissa tvingande rapporteringskrav.  

I Energimarknadsinspektionens reglerings-
brev för 2008 fick inspektionen i uppdrag att 
presentera en analys av behovet av författnings-
ändringar till följd av reglerna om nättillträde i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande 
av användningen av energi från förnybara energi-
källor och om ändring och ett senare 
upphävande av direktiven 2001/77/EG och 
2003/30/EG. Energimarknadsinspektionen har 
redovisat uppdraget i rapporten Förnybara 
energikällor – åtkomst till och drift av näten (EI 
R2009:10). Riksdagen antog i juni 2010 
propositionen Genomförande av direktiv om 
förnybar energi (prop. 2009/10:128) och i 
propositionen finns bestämmelser som bygger 
på förslag i Energimarknadsinspektionens 
rapport, bl.a. finns bestämmelser som kommer 
underlätta för elproducenter att ansluta nya 
produktionsanläggningar till elnäten. 

Konkurrensen på elproduktionsmarknaden 
har under året varit en viktig fråga för 
regeringens tillsyn och marknadsbevakning. 
Regeringen utsåg i januari 2008 en förhandlare 
med uppdrag att undersöka förutsättningarna 
för och söka sådana lösningar som innebär att 
riskerna för konkurrensbegränsningar på grund 
av samägandet i kärnkraftsindustrin minimeras. 
Förhandlarnas arbete avslutades i april 2010 då 
man konstaterade att det inte varit möjligt att 
åstadkomma en förhandlingsuppgörelse som 
löser upp samägandet. Efter att ha mottagit 
huvudägarnas slutliga ställningstagande 
konstaterade man att det inte gått att uppnå 
enighet kring hur ägandet av de svenska 
kärnkraftverken ska förändras så att samägandet 
upphör. 
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Nätverksamhet och tillsyn 
En av de grundläggande uppgifterna för Energi-
marknadsinspektionen är att säkerställa att nät-
företagens överföring av el bedrivs leverans-
säkert, håller god kvalitet och sker till skäliga 
priser. Verksamheten ska också bedrivas 
effektivt, så att kostnaderna för överföring av el 
kan hållas låga.  

Riksdagen beslutade i juni 2009 om en 
ändringar i regelverket angående tillsynen över 
nättariffer. Ändringen innebär att en övergång 
till förhandsprövning av elnätstariffer, vilket 
kommer att ske genom att Energimarknads-
inspektionen i förväg fastställer en intäktsram 
för en viss tidsperiod, normalt fyra år. Under 
2009 har Energimarknadsinspektionen fortsatt 
arbetet med att utveckla tillsynsarbetet för 
fastställandet av elnätsföretagens elnätstariffer. 
Energimarknadsinspektionen har bl.a. tagit fram 
rapporten Förhandsreglering av elnätsavgifter – 
principiella val i viktiga frågor (EI R2009:09). I 
rapporten lämnar Energimarknadsinspektionen 
bl.a. förslag till de förordningsbestämmelser som 
krävs för att elnätsföretagens intäktsram ska 
kunna beräknas inom ramen för en ny 
elnätsreglering. Vidare innehåller rapporten bl.a. 
en beskrivning av den tillsynsmodell som 
Energimarknadsinspektionen utvecklar för att 
kunna fastställa intäktsramar på ett förutsägbart 
och ändamålsenligt sätt. 

Energimarknadsinspektionen har under 2009 
granskat 2008 års elnätstariffer utifrån elnäts-
företagens årsrapporter, vilka elnätsföretagen är 
skyldiga att årligen lämna in till inspektionen. 
Energimarknadsinspektionens bedömning var 
att elnätsföretagens nättariffer för 2008 låg under 
den nivå som Energimarknadsinspektionen 
funnit vara en godkänd intäktsnivå. Energi-
marknadsinspektionen har också lagt ner 
betydande resurser på att avsluta äldre 
tillsynsärenden angående elnätstariffer. Under 
2009 har Energimarknadsinspektionen avslutat 1 
ärende avseende granskningen av 1999 års 
elnätstariffer, 14 ärenden avseende granskningen 
av 2003 års elnätstariffer samt 22 ärenden 
avseende granskningen av 2004–2008 års tariffer. 
Av dessa ärenden har 7 ärenden resulterat i en 
justering av elnätsföretagens tariffer, 
motsvarande ett belopp om 4,9 miljoner kronor.  

Energimarknadsinspektionen fattade under 
2009 beslut i 134 koncessionsärenden och i 737 
anslutningsärenden. Det är ca 600 fler 
anslutningsärenden jämfört med föregående år. I 

december 2009 hade inspektionen ca 1 700 
anslutningsärenden under beredning. Viss praxis 
har kommit från Regeringsrätten under året, 
vilket klarlagt rättsläget och gjort det möjligt att 
fatta beslut i flera ärenden. Energimarknads-
inspektionen har även under 2010 tagit fram en 
ny metod för prövning av anslutningsavgifter. 
Den nya metoden förväntas ge kortare 
handläggningstider och mer förutsägbara beslut.  

Energimarknadsinspektionen har i rapporten 
Leveranssäkerhet i elnäten (EI R2010:05) 
analyserat elavbrotten i de svenska elnäten under 
perioden 1998–2008. I rapporten konstateras att 
leveranssäkerheten är på acceptabla nivåer i 
tätorter.  I glesbygdsnäten  är leveranssäkerheten 
mer varierande och generellt något sämre. De 
nät som har flest avbrott är regionnät på de lägre 
spänningsnivåerna (20–50 kV).  

Under hösten 2009 inledde 
Energimarknadsinspektionen  tillsyn mot fem 
elnätföretag i frågor som rör mätning, bl.a. om 
elnätsföretagen följer kravet på månadsvis av-
läsning av alla hushållskunder. Dessa fem utvalda 
elnätsföretag har tillsammans ca 60 procent av 
alla kunder i Sverige. Tillsynen utmynnade i att 
Energimarknadsinspektionen i april 2010 
konstaterade att det fanns brister hos el-
nätsföretagen vad avsåg frågor som rör mätning. 
Energimarknadsinspektionen ålade fyra av dessa 
elnätsföretag att lämna in en handlingsplan till 
inspektionen där det framgår vilka åtgärder 
elnätsföretagen kommer att vidta för att rätta till 
bristerna i frågor som rör mätning.  

Konsumentfrågor 
Aktiva konsumenter är en förutsättning för en 
effektiv och fungerande marknad. På Energi-
marknadsinspektionens webbplats finns tjänsten 
Elpriskollen. Elpriskollen hjälper elkunder att 
jämföra priser och villkor för de vanligaste 
avtalsformerna från elhandelsföretagen. Elpris-
kollen har under 2009 haft över en halv miljon 
besökare, vilket är en ökning med ca 5 procent 
jämfört med året före. Av en målgrupps-
undersökning som Energimarknadsinspektionen 
genomförde år 2009 framgår att 95 procent av 
alla elkunder vet vilken elhandlare som de har 
avtal med. Undersökningen visar även att 
kännedomen om hur man byter elhandlare är 
hög bland elkunderna. Nästan 80 procent av alla 
elkunder har någon gång gjort ett aktivt val av 
elhandlare. 
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Internationellt arbete 
I september 2008 beslutade de nordiska 
energiministrarna om en nordisk färdplan som 
fokuserar på fortsatt harmonisering och 
integrering av den nordiska elmarknaden. Syftet 
är att förbättra förutsättningarna för en gränslös 
handel och en gemensam slutkundsmarknad och 
möjliggöra för marknadsaktörer och kon-
sumenter att verka fritt i hela Norden. Färd-
planen, som är ett viktigt steg i arbetet med att 
främja en effektiv, gränslös och hållbar nordisk 
elmarknad med god konkurrens och effektiv 
handel med omvärlden består av fyra delar som 
redovisas nedan och ska ses som en helhet.  

- De nationella processerna för nät-
investeringar ska analyseras. Eventuella 
behov av förändringar i lagstiftning, regel-
verk, bedömningskriterier och myndig-
heters mandat för att effektivisera och 
intensifiera processen med utveckling av 
det nordiska elsystemet ska identifieras. 

- De nationella systemansvariga myndig-
heternas arbete med nätplanering ska för-
stärkas. Redan överenskomna investeringar 
för ökad överföringskapacitet måste så 
snabbt som möjligt förverkligas.  

- De nationella systemansvariga myndig-
heterna ska starta processen med att dela in 
det gemensamma nordiska börsområdet i 
flera anmälningsområden. Syftet är att få en 
mer öppen och transparent hantering av 
nätbegränsningar och på så sätt skapa en 
mer öppen och transparent prisbildning.  

- Arbetet med att ytterligare harmonisera de 
nationella regelverken för balansansvariga 
företag ska fortsätta.  

De nationella tillsyns- och systemansvariga 
myndigheterna i de nordiska länderna har en 
given roll i arbetet med att genomföra färd-
planen. Ministrarna har i en uppföljning av 
färdplanen konstaterat att en indelning av det 
nordiska börsområden i ytterligare antal 
anmälningsområden inte reducerar betydelsen av 
att genomföra strategiska nätinvesteringar och 
understryker vikten av att arbetet fortsätter med 
att analysera de olika ländernas nätinvesterings-
procedurer. Ministrarna understryker också 
vikten av att investeringar som redan är 
överenskomna mellan de nordiska stamnäts-
företagen ska komma till stånd. En tidplan för de 
återstående investeringarna ska tas fram till 
ministermötet år 2010. Ministrarna ser en 

gemensam nordisk slutkundsmarknad som en 
naturlig och prioriterad förlängning av det 
pågående arbetet med att harmonisera och 
integrera den nordiska elmarknaden och har 
stärkt sitt stöd för en sådan lösning. Till 
energiministermötet år 2010 ska en detaljerad 
färdplan tas fram för de nödvändiga åtgärder 
som behöver vidtas för att nå dit till år 2015.  

Den 13 juli 2009 antogs det tredje inre-
marknadspaketet för de europeiska energi-
marknaderna. Bestämmelserna följer upp den 
energihandlingsplan som antogs av europeiska 
energiministrarna i mars 2007. Energi-
handlingsplanen framhöll behovet av att full-
borda liberaliseringen av den inre marknaden för 
el och naturgas. Paketet bestod vad gäller 
elmarknaden, av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om 
gemensamma regler för den inre marknaden för 
el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för 
tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel 
(elförordningen) och om upphävande av 
förordning (EG) nr 1228/2003, samt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en 
byrå för samarbete mellan energitillsyns-
myndigheter. Direktiven ska vara genomförda i 
nationell lagstiftning senast den 3 mars 2011 
med undantag av frågorna som rör åtskillnad och 
certifiering som ska vara genomfört senast den 3 
mars 2012 respektive den 3 mars 2013.  

I rättsakterna anges en rad bestämmelser för 
att stärka konkurrensen på el- och naturgas-
marknaderna. Bland de mer centrala åtgärderna 
återfinns bestämmelser om en effektiv åtskillnad 
mellan transmissionsverksamhet och handels- 
och produktionsverksamhet, dvs. den 
konkurrensutsatta marknaden. De nationella 
tillsynsmyndigheterna ska ges stärkt oberoende 
och mer harmoniserade befogenheter, liksom 
utökade uppgifter. Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter ges till uppgift att 
stärka tillsynen över marknaderna och agera som 
tvistelösare i vissa frågor som rör gränsöver-
skridande förbindelser, dvs. ledningar som 
sammankopplar minst två medlemsländer. 
Ytterligare åtgärder i syfte att förbättra 
elmarknadens funktion är inrättande av organ 
för europeiskt samarbete mellan transmissions-
företagen för el (benämnt ENTSO-E).  
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Elberedskapsverksamhet 
I stort sett alla delar av det svenska samhället är i 
dag beroende av en väl fungerande elförsörjning 
med god leveranssäkerhet. Elavbrott kan leda till 
omfattande störningar i viktiga samhälls-
funktioner och förorsaka betydande materiella 
skador och ekonomiska förluster hos kunderna. 
Därmed minskar toleransen för avbrott och 
störningar i elförsörjningen i hela samhället. 

När det gäller elförsörjningen har fortsatt 
verksamhet bedrivits under året för att vid svåra 
påfrestningar på samhället i fred och under höjd 
beredskap kunna tillgodose totalförsvarets och 
det övriga samhällets behov av elkraft. Insatser 
har gjorts för investeringar i anläggningar, för 
åtgärder inom drift och underhåll, för 
forskningsinsatser samt för utveckling och 
utredningar. Inom området har vidare fortsatt 
verksamhet bedrivits för planering och upp-
följning, för utbildning och övning, samverkan 
och information samt för internationell verk-
samhet. Hösten 2008 arrangerade Svenska 
kraftnät en större elövning för sektorn. Totalt 
deltog över 200 personer i övningen som pågick i 
tre dagar. Övningen har utvärderats under 2009. 
Den övergripande slutsatsen är att det hos 
flertalet av de övade organisationerna finns en i 
stort väl fungerande störnings/krisorganisation 
som är väl förberedd för sin uppgift. 

Svenska kraftnät redovisade i juni 2010 
rapporten Samhällets elberedskap – Analys och 
förslag beträffande elberedskapslagen (1997:288) 
(dnr N2010/4868/E). I rapporten föreslås bl.a. 
en ändring av elberedskapslagens tillämpnings-
område till att inbegripa allvarliga störningar i 
landets elförsörjning i fredstid och en 
kompletterande bestämmelse om skyldighet för 
elförsörjningens aktörer att medverka i en 
samlad risk- och sårbarhetsanalys. Rapporten 
remissbehandlas för närvarande.  

Elektronisk kommunikation 
Under 2009 har Svenska kraftnäts elektroniska 
kommunikationsnät byggts ut med 448 km från 
Letsi-Isovaara till finska gränsen, mellan 
Långbjörn-Bågede samt från Midskog via 
Järpströmmen mot Nea i Norge. Under 2009 
har Svenska kraftnät även driftsatt s.k. 
våglängdsförbindelser i form av DWDM-
plattform i delar av Svenska kraftnäts optiska 
fibernät för att möta verksamhetens krav på 
högre överföringskapacitet. Den nya tekniken 
ger även Svenska kraftnät en större flexibilitet att 

kunna genomföra förändringar i sitt elektroniska 
kommunikationsnät utan att störa 
kommunikation för drift och övervakning av 
stamnätet. 2009 års investeringar vad avser 
elektronisk kommunikation uppgick till 62 
miljoner kronor.  

Systemansvar och stamnätet 
Svenska kraftnät har till uppgift att förvalta och 
driva stamnätet för el i Sverige, inklusive utlands-
förbindelserna, samt att vara systemansvarig 
myndighet enligt ellagen, vilket innebär att 
ansvara för den löpande momentana elbalansen 
och det svenska elsystemets övergripande drift-
säkerhet.  

Svenska kraftnäts främsta mål är en hög 
driftsäkerhet i nätverksamheten. Under 2009 
uppgick antalet driftstörningar i stamnätet till 
153 stycken varav 16 innebar leveransavbrott. 
Den energi som inte levererades uppgick till 5 
MWh. Regeringen godkände den 24 september 
2009 de av Svenska kraftnät fastställda målen, 
under förutsebara förhållanden, för driftsäkerhet 
på stamnätet och på de utlandsförbindelser som 
är anslutna till stamnätet. Målen fastställdes som 
ett led i genomförandet av EU:s s.k. el-
försörjningsdirektiv (2005/89/EG). 

Under 2009 var elöverföringen på stamnätet 
101,7 TWh vilket var ca 9 procent lägre än under 
2008. Den lägre överföringen beror främst på 
lågkonjunkturen och det minskade elbehovet i 
den elintensiva industrin. Under året har 
investeringarna i stamnätet ökat kraftigt för att 
ytterligare öka driftsäkerheten och förstärka 
överföringsförmågan i stamnätet. En ny 400 kV-
ledning mellan Järpströmmen i Jämtland och 
Nea i Norge togs i drift under hösten 2009. 
Under året har även Havsnäs vindkraftspark 
med en effekt på 96 MW anslutits till stamnätet i 
norra Jämtland. 

Svenska kraftnät ansvarar för att tillse att en 
effektreserv hålls tillgänglig i det svenska el-
systemet genom lagen (2003:436) om effekt-
reserv. En tillräcklig effektbalans är en grund-
läggande förutsättning för att en säker el-
försörjning ska kunna upprätthållas, även vid 
extrem väderlek. Den upphandlade effekt-
reserven uppgick vintern 2009/2010 till 1 919 
MW varav 633 MW utgjorde förbruknings-
reduktion. Kall väderlek i kombination med att 
flera kärnkraftsreaktorer var avställda medförde 
att Svenska kraftnät den 17 december 2009 för 
första gången aktiverade effektreserven av 
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balansskäl. Effektreserven har därefter av balans-
skäl kommit aktiveras på nytt i januari och 
februari 2010. Inför vintern 2010/2011 har en 
effektreserv om 1 892 MW upphandlats varav 
1 309 MW elproduktion och 583 MW 
elförbrukningsreduktion. 

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2009 
Svenska kraftnät i uppdrag att lämna förslag till 
utformning av ett förändrat regelverk om ansvar 
för elnätsförstärkningar av nationell betydelse 
och nätanslutning av stora elproduktions-
anläggningar i syfte att minska tröskeleffekterna 
för utbyggnaden av förnybar elproduktion. 
Uppdraget redovisades i april 2009 i rapporten 
Tröskeleffekter och förnybar energi (dnr 
N2009/4178/E). Efter att regeringen beslutat 
om ett tilläggsuppdrag lämnades den 30 oktober 
2009 förslag till nödvändiga författnings-
ändringar för att kunna genomföra förslaget. 
Regeringen redovisade i propositionen Genom-
förande av direktiv om förnybar energi (prop. 
2009/10:128) att ett vidareutvecklat system med 
s.k. förtida delning av nätförstärkningskostnaden 
för storskaliga produktionsanläggningar för 
förnybar el bör införas i syfte att en elproducent 
endast ska betala för en sådan del av den totala 
kostnaden, av den nödvändiga nätförstärk-
ningen, som motsvarar varje producents andel av 
den totala anslutningskapaciteten. Åtgärder och 
förslag utreds för närvarande vidare av en 
arbetsgrupp inom Regeringskansliet. 

Analys och slutsatser 

Erfarenheterna från den allt mer integrerade 
nordiska och europeiska elmarknaden visar att 
såväl försörjningstryggheten som konkurrens-
kraften stärks genom att vår nationella marknad 
stegvis integreras med våra grannländer. Elpriset 
sjönk i början av 2009 jämfört med föregående 
år, men till följd av den låga tillgängligheten i 
kärnkraften i slutet av året i kombination med 
kall väderlek steg elhandelspriserna under 
vintern. Den av Svenska kraftnät upphandlade 
effektreserven kom under vintern av att balans-
skäl aktiveras för första gången. Regeringen 
bedömer att det nordiska kraftsystemet på ett 
effektivt sätt har hanterat vinterns händelser. 
Bl.a. har Sverige säkerställt en säker el-
försörjning, erhållit tillräckligt med eltillförsel 
utan att behöva vidta drastiska åtgärder såsom 
ofrivillig bortkoppling av elförbrukningen. 

Situationen har dock visat på behovet av fortsatt 
arbete med att etablera ny elproduktion, 
underlätta övergången till alternativa energi-
källor, främja effektivare elanvändning och att 
öka incitamenten för att minska förbrukning när 
kraftsystemet är som mest ansträngt. Vidare 
bedömer regeringen att arbetet med att säker-
ställa ett robust överföringsnät både inom och 
mellan de nordiska länderna behöver fortsätta. 
Därtill  bedömer regeringen att det finns skäl till 
att se över hur transparensen på elmarknaden 
och allmänhetens förtroende för elmarknaden 
kan förbättras. Regeringen har därför i juni 2010 
gett Energimarknadsinspektionen i uppdrag att 
analysera aktuella frågor angående övervakning 
och transparens på elmarknaden. och vid behov 
föreslå åtgärder. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet senast den 30 november 2010.  

Därtill har regeringen i samarbete med de 
övriga nordiska energidepartementen startat ett 
arbete med att analysera  vinterns händelser och 
att identifiera  möjliga förbättringsåtgärder.  

Vidare fortgår arbete mellan flera europeiska 
börser om att koppla samman de olika börs-
områdena för att på så sätt förbättra el-
marknadernas funktion och konkurrens. Den 
nordiska elbörsen Nord Pool och de tyska och 
holländska spotmarknadsplatserna är exempel på 
sådant arbetet som väntas blir klart under 2010. 

Under året har resurser riktats mot att 
närmare utforma den förhandsreglering av 
elnätstarifferna som ska börja gälla från 2012. 
Genom de ökade investeringarna i elnätet blir 
det angeläget för Energimarknadsinspektionen 
att prioritera koncessionsprövningen de 
närmaste åren. Regeringen avser under hösten 
2010 lämna förslag till genomförandet av EU:s 
tredje inremarknadspaket för elmarknaden.  

Regeringen bedömer att verksamheten vid 
Svenska kraftnät har bedrivits i enlighet med de 
mål och den inriktning som affärsverket ålagts. 
Regeringens bedömning är att kostnads-
effektiviteten är god i förhållande till andra 
stamnätsoperatörer i Europa men konstaterar att 
man står inför en period med omfattande 
investeringar i stamnätet. Det är angeläget att 
ytterligare åtgärder vidtas för att stärka 
stamnätets driftssäkerhet, öka överförings-
kapaciteten, ansluta förnybar elproduktion samt 
att det nordiska, baltiska och nordeuroepiska 
samarbetet fördjupas. Regeringen avser 
återkomma med förslag till ändringar i 
elberedskapslagen i syfte att i ökad omfattning 
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inrikta elberedskapsverksamheten mot att kunna 
hantera allvarliga störningar i viktiga samhälls-
funktioner i fredstid.  

2.4.3 Naturgasmarknad 

Mål 

Målet är att energipolitiken ska utformas så att 
energimarknaderna ger en säker tillgång på 
energi – värme, bränslen och drivmedel – till 
rimliga priser. Målet för naturgasmarknads-
politiken är att vidareutveckla gasmarknads-
reformen så att en effektiv naturgasmarknad 
med verklig konkurrens kan uppnås. 

Resultat 

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet 
på naturgasmarknaden. I denna roll har Svenska 
kraftnät det övergripande ansvaret för att 
balansen mellan inmatning och uttag av gas 
upprätthålls. Detta sker genom övervakning av 
trycket i transmissionsnätet och vidtagande av 
eventuella åtgärder vid obalanser. Energi-
marknadsinspektionen utövar tillsyn över den 
svenska naturgasmarknaden. Som tillsyns-
myndighet ser Energimarknadsinspektionen till 
att nätverksamheten, dvs. överföringen av 
naturgas, bedrivs effektivt i syfte att främja en 
fungerande handel med gas i konkurrens. 
Tillsynen bygger på förhandsgodkännanden, 
vilket innebär att villkoren för balanstjänst och 
metoderna för tariffsättning ska godkännas i 
förhand av Energimarknadsinspektionen. 

Energimarknadsinspektionen har under det 
senaste året arbetat med att utveckla 
tillsynsmetoderna för naturgastariffer. Arbetet är 
en fortsättning på det arbete som inleddes av 
Energimarknadsinspektionen under 2008 och 
som resulterade i rapporten Tillsynsmetod för 
överföring och lagring av naturgas i Sverige (EI R 
2008:16). Arbetet under 2009 redovisas i 
rapporten Tillsynsmetod för överföring och lagring 
av naturgas i Sverige, Steg 2 – Fördjupade 
metodstudier (EI R2009:17). I rapporten 
konstateras att naturgaslagstiftningen idag inte 
är helt anpassad till en förhandsreglering av gas-
nättariffer och att Energimarknadsinspektionen 
gör bedömningen att intäkterna i gas-
verksamheten även fortsättningsvis ska granskas 

i efterhand till dess att ny lagstiftning trätt i 
kraft. I rapporten uppger Energimarknads-
inspektionen att övergången till en tillsynsmetod 
där tariffer fastställs på förhand påbörjas genom 
att nätföretagen kommer att ges indikativa 
besked om sina tillåtna intäkter innan 
tillsynsperioden börjar. Energimarknads-
inspektionen föreslår att den första reglerings-
perioden börjar den 1 januari 2011 och slutar den 
31 december 2014. Som en del i arbetet har det 
ingått en pilotstudie, med besök hos samtliga 
företag som bedriver naturgasverksamhet i 
landet.  

EU-kommissionen ifrågasatte i en formell 
underrättelse den 26 juni 2009 (N2009/5759/E) 
Sveriges efterlevnad i vissa avseenden av EU:s 
gasförordning EG nr. 1775/2005. I ett motiverat 
yttrande (SG Greffe (2010) D/9356) 29 juni 
2010 riktar EU kommissionen vissa formella 
invändningar beträffande hur Energimarknads-
inspektionen har godkänt de relevanta punkterna 
i naturgassystemet.  

Energimarknadsinspektionen har också i 
uppdrag att, i samråd med Svenska kraftnät, 
övervaka försörjningstryggheten för naturgas 
och årligen rapportera resultaten av sin 
övervakning till regeringen. Energimarknads-
inspektionen har i sin rapportering inte upp-
märksammat några särskilda brister i 
försörjningstryggheten, men pekar på att 
situationen med en enda tillförselpunkt gör den 
svenska naturgasmarknaden känslig för yttre 
störningar på kort sikt. I ett längre perspektiv 
kommer gasleveranserna från Danmark att 
minska. Orsaken är att tillgången på gas i de 
danska gasfälten minskar.  

Svenska kraftnät har avrapporterat sin 
verksamhet som systemansvarig myndighet för 
perioden 1 oktober 2008 – 30 september 2009 
(dnr N2009/10055/E). Av rapporten framgår att 
balansansvarsavtalet kontinuerligt utvärderas och 
förbättras. Samarbetet med marknadens aktörer i 
det gemensamma Gasmarknadsrådet uppges 
fungera väl, liksom samarbetet med den 
angränsande danska systemoperatören 
Energinet.dk. I rapporten påpekar dock Svenska 
kraftnät de nackdelar som dagens åtskillnad 
mellan systemansvar och transmissionsnäts-
ägande utgör. Myndigheten framför att åt-
skillnaden påverkar bl.a. nyttjandet av 
flexibiliteten i systemet negativt, försvårar 
åtgärder för försörjningstrygghet och ger i övrigt 
onödiga merkostnader för marknadsaktörerna. I 
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sin rapport anför Svenska kraftnät de fördelar 
det skulle innebära om samma aktör var 
systemansvarig och ägde transmissionsnätet.  

Ett gemensamt europeiskt regelverk för 
energimarknaderna 
Den 13 juli 2009 antogs det tredje inremarknads-
paketet för de europeiska energimarknaderna. 
Paketet bestod i de delar som berör naturgas-
marknaden av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om 
gemensamma regler för den inre marknaden för 
naturgas och om upphävande av direktiv 
2003/55, Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 
om villkor för tillträde till naturgasöverförings-
näten och om upphävande av förordning (EG) 
nr 1775/2005  (gasförordningen), samt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en 
byrå för samarbete mellan energitillsyns-
myndigheter . 

I rättsakterna anges en rad bestämmelser för 
att stärka konkurrensen på el- och naturgas-
marknaderna. Bland de mer centrala åtgärderna 
återfinns bestämmelser en effektiv åtskillnad 
mellan transmissionsverksamhet respektive 
handel och produktion, dvs. den konkurrens-
utsatta marknaden. De nationella tillsyns-
myndigheterna ska ges stärkt oberoende och 
mer harmoniserade befogenheter, liksom 
utökade uppgifter. Byrån för samarbete mellan 
energitillsynsmyndigheter ges till uppgift att 
stärka tillsynen över marknaderna och agera som 
tvistelösare i vissa frågor som rör gräns-
överskridande förbindelser, dvs. ledningar som 
sammankopplar minst två medlemsländer. 
Ytterligare åtgärder i syfte att förbättra 
marknadens funktion är inrättande av organ för 
europeiskt samarbete mellan transmissions-
företagen  för naturgas (benämnt ENTSO-G).  

Regeringen tillsatte 16 april 2009 en särskild 
utredare med uppdrag att lämna förslag till den 
lagstiftning och det regelverk i övrigt som krävs 
för att genomföra Europeiska gemenskapens 
reviderade el- och gasmarknadsdirektiv samt, i 
förekommande fall, lämna förslag till de 
anpassningar som föranleds av tillhörande el- 
och gasförordningar samt byråförordningen. 
Utredningen, som antagit namnet Nya el- och 
gasmarknadsutredningen (NELGA), redovisade 
sina  bedömningar i betänkandet ”Tredje inre 

marknadspaketet för el och naturgas fortsatt 
europeisk harmonisering” (SOU 2010:30).   

I sitt betänkande har NELGA lämnat förslag 
till de förändringar av regelverket som följer av 
det tredje inre marknadspaketet för energi. Vad 
gäller de åtskillnadsalternativ som gasmarknads-
direktivet medger för transmission föreslår 
utredningen ägarmässig åtskillnad (TSO-
lösning). Beträffande det delade systemansvaret 
anger utredningen att en systemansvarslösning 
där systemansvaret i det svenska transmissions-
systemet hanteras av en aktör skulle effektivisera 
den svenska naturgasmarknaden och samtidigt 
överensstämma med gasmarknadsdirektivets 
TSO-lösning. Även om NELGA bedömer att 
nuvarande ordning i Sverige, i vilken 
systemansvaret för naturgas hanteras av flera än 
en aktör, är förenlig med EU:s regelverk, anser 
NELGA att en sammanhållen lösning är den 
mest rationella och transparenta i strävan att 
finna en effektiv och långsiktigt hållbar 
hantering av systemansvaret för naturgas. En 
sådan lösning är enligt NELGAs mening både 
motiverad och önskvärd. Utredningen föreslår 
att systemansvaret och den svenska marknads-
modellen utreds vidare.  

Regeringen tillsatte 3 juni 2010 (dir. 2010:60) 
en särskild utredare med uppdraget att närmare 
utreda den framtida hanteringen av system-
ansvaret för gas m.m. Utredningen har antagit 
namnet Framtida hantering av systemansvaret 
för gas (FRANS). I uppdraget ingår att lämna 
förslag till hur en överföring av dagens 
systemansvarsverksamhet vid Svenska kraftnät 
till en ny aktör bör genomföras. Utredaren ska 
följa det pågående arbetet inom EU och i 
förekommande fall lämna förslag till de 
anpassningar som föranleds av pågående arbete 
med revidering av gasförordningen och förslaget 
till Europaparlamentets och rådets förordning 
om åtgärder för att trygga naturgasförsörjningen 
(KOM (2009) 363) samt utreda om den svenska 
marknadsmodellen för naturgas behöver 
anpassas för att harmonisera med gällande regel-
verk inom EU.  

Analys och slutsatser 

Regeringen avser att under 2010 lämna förslag 
till genomförandet av det tredje inre-
marknadspaketet för gasmarknaden. Arbetet 
med att harmonisera gasmarknaden i Sverige 
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med den europeiska gasmarknaden kommer att 
bedrivas vidare inom ramen för utredningen om 
Framtida hantering av systemansvar för gas m.m.  

Energimarknadsinspektionen har sedan några 
år arbetat med att utveckla tillsynsmetoderna för 
naturgastariffer. Det är angeläget att detta arbete 
slutförs och att tillsynsverksamheten även 
omfattar de övriga uppgifter tillsynsmyndig-
heten har enligt EU:s regelverk. 

2.4.4 Värmemarknad 

Mål 

Målet är att energipolitiken ska utformas så att 
energimarknaderna ger en säker tillgång på 
energi – värme, bränslen och drivmedel – till 
rimliga priser. Målet för värmemarknads-
politiken är att genom ökad genomlysning 
stimulera till konkurrens och högre effektivitet. 

Resultat 

Värmemarknaden utgörs främst av enskild 
bränsleeldning, elvärme av olika slag samt när- 
och fjärrvärme för uppvärmning av framför allt 
bostäder och lokaler. Insatserna inom 
värmemarknadsområdet har främst varit 
inriktade på att öka genomlysningen av värme-
marknaderna. Energimarknadsinspektionen har 
tillsammans med Energimyndigheten 
regeringens uppdrag att årligen redovisa 
utvecklingen på värmemarknaden med avseende 
på priser, konkurrensförhållanden och miljö-
påverkan. Myndigheterna redovisade den 15 juni 
2010 sin årliga uppföljningsrapport – 
Uppvärmning i Sverige 2010 (dnr 
N2010/4525/E).  Under 2008 användes 75,3 
TWh energi för uppvärmningsändamål, vilket är 
en minskning med nära fyra procent jämfört 
med föregående år. Fjärrvärme är fortsatt det 
vanligaste uppvärmningsalternativet följt av el. 
Användningen av olja och el för uppvärmning av 
flerbostadshus minskade med 33 respektive 28,5 
procent jämfört med föregående år. Det 
genomsnittliga fjärrvärmepriset har ökat med ca 
1,2 procent jämfört med föregående år till 72,5 
öre per kWh. Genomsnittskostnaden för el 
ökade samtidigt till ca 132,5 öre per kWh 
jämfört med 2008. Priserna för pellets i bulk 

stigit med ca 19 procent under senaste året till ca 
52,8 öre per kWh.  

Utifrån fjärrvärmelagen som trädde i kraft den 
1 juli 2008 har Energimarknadsinspektionen 
under 2009 beslutat om föreskrifter om 
skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna 
prisinformation till allmänheten. Energi-
marknadsinspektionen har även fått i uppdrag 
att utifrån erfarenheterna av tillsynen enligt 
förordningen (2006:1203) om redovisning av 
fjärrvärmeverksamhet utvärdera om nuvarande 
krav är ändamålsenliga, effektiva och tillräckliga 
för att komma tillrätta med riskerna för kors-
subventionering och prisdiskriminering mellan 
kunderna på värmemarknaden. Uppdraget 
redovisades den 3 november 2009 (dnr 
N2009/8311/E). Rapporten bereds för när-
varande i Regeringskansliet.  

Regeringen beslutade den 13 augusti 2009 att 
uppdra åt Energimarknadsinspektionen att 
lämna förslag till regler om fakturering efter 
faktisk förbrukning och om mätperiodens längd 
avseende fjärrvärme. Uppdraget redovisades den 
22 mars 2010 (dnr N2010/2409/E). Energi-
marknadsinspektionen föreslår att det i fjärr-
värmelagen införs ett krav för samtliga kunder 
om att få sin fjärrvärmeförbrukning avläst minst 
en gång per månad fr.o.m. den 1 januari 2016. 
Rapporten har remissbehandlats och bereds för 
närvarande i Regeringskansliet.  

Om fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder 
inte kommer överens i frågor om avtalsvillkor 
för fjärrvärme finns en möjlighet att ansöka om 
medling hos Fjärrvärmenämnden vid Statens 
energimyndighet. Fjärrvärmenämnden ska även 
medla i förhandlingar om tillträde till 
rörledningar i en fjärrvärmeverksamhet. Fjärr-
värmenämnden redovisade den 23 oktober 2009 
sin första årliga redogörelse för sin verksamhet 
(dnr N2009/8211/E). Under det första 
verksamhetsåret har Fjärrvärmenämnden medlat 
i sammanlagt tretton ärenden varav en 
överenskommelse mellan parterna uppnåtts i åtta 
av dessa. Flertalet medlingsärenden har gällt 
prisvillkor för fjärrvärme. I flertalet ärenden har 
det framkommit att kunden inte fått tillräcklig 
information om hur fjärrvärmeföretaget bestämt 
sina priser. Under genomförda medlings-
förhandlingar har dock fjärrvärmeföretagen 
presenterat den information som kunderna 
efterfrågat och besvarat frågor om sina 
respektive fjärrvärmeverksamheter. Fjärrvärme-
kunderna har vid medlingsförhandlingarna 
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därmed fått ökad insyn och bättre förståelse för 
de lokala förutsättningarna att bedriva 
fjärrvärmeverksamhet. 

Regeringen beslutade i januari 2009 om 
direktiv till en särskild utredare som ska 
analysera förutsättningarna för att införa ett 
lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten 
och därigenom skapa förutsättningar för 
konkurrens på fjärrvärmemarknaderna (dir. 
2009:5). Syftet med att närmare utreda frågor 
om en lagstadgad sådan rätt är att ytterligare 
stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att 
åstadkomma en  effektivare värmemarknad med 
lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. 
Utredaren ska belysa för- och nackdelar samt 
göra en bedömning av förutsättningarna för ett 
lagstadgat tredjepartstillträde, och lämna förslag 
till ett regelverk för tredjepartstillträde samt vid 
behov förslag till finansiering. Regeringen har 
beslutat om förlängd utredningstid och att 
uppdraget ska slutredovisas senast den 31 
december 2010 (dir. 2010:10). 

Analys och slutsatser 

Erfarenheterna av införandet av den nya 
fjärrvärmelagen som trädde i kraft den 1 juli 
2008 visar att den har bidragit till att öka 
genomlysningen av fjärrvärmeföretagen och att 
kundernas ställning stärkts. Medlingsverk-
samheten vid Fjärrvärmenämnden har lett till att 
överenskommelser har kunnat uppnås mellan 
parterna i en majoritet av ärendena som 
behandlats. Medlingsverksamheten har också 
visat sig leda till att fjärrvärmeföretagen i flera 
avseenden vidareutvecklat sin kund-
kommunikation. Vad gäller tillsynsverk-
samheten enligt fjärrvärmelagen har denna 
fortsatt byggts upp och närmare föreskrifter har 
beslutats det senaste året vilket utgör en viktig 
grund för den fortsatta tillsynsverksamheten. 

Regeringen har beslutat att tillsätta en 
utredning i syfte att närmare studera förut-
sättningarnas för ett lagstadgat tredjeparts-
tillträde till fjärrvärmenäten på icke-
diskriminerande villkor. Därigenom kan 
förutsättningar för konkurrens skapas på 
fjärrvärmemarknaderna. Utredaren ska redovisa 
sitt uppdrag senast den 31 december 2010.  
Utredningen syftar till att ytterligare stärka 
fjärrvärmekundernas ställning, åstadkomma 

lägre fjärrvärmepriser, en effektivare 
värmemarknad och en förbättrad miljö. 

2.4.5 Energieffektivisering samt minskad 
el- och oljeanvändning 

Mål 

Målet är 20 procent effektivare energianvänd-
ning till 2020. Målet uttrycks som ett sektors-
övergripande mål om minskad energiintensitet 
om 20 procent mellan 2008 och 2020. På kortare 
sikt gäller det vägledande målet att 
energibesparingen med avseende på slutanvänd 
energi till år 2016 är minst 9 procent av det årliga 
energianvändningsgenomsnittet 2001–2005. Ett 
mellanliggande mål är att energibesparingen år 
2010 är minst 6,5 procent av det årliga 
energianvändningsgenomsnittet 2001–2005. 

Vid sidan om de kvantifierade målen för 
energieffektivisering finns ett antal mål för 
Energimyndighetens verksamhet kring energi-
effektivisering, däribland att främja lokal och 
regional samverkan kring energieffektivisering, 
främja teknikutveckling och marknads-
introduktion av energieffektiv teknik, samt öka 
medvetenheten hos olika aktörer om energi- och 
klimatfrågor. 

Resultat 

Under 2009 uppgick den totala energitillförseln i 
Sverige till 564 TWh, vilket är en minskning med 
knappt 10 procent jämfört med året innan. Den 
slutliga energianvändningen minskade med 6 
procent från år 2008 till 373 TWh.  

Energiintensiteten i den svenska ekonomin 
uppgick år 2009 till 217 Wh/kr. Detta är en 
minskning med 5 procent jämfört med 
föregående år, och 13 procent lägre än 
genomsnittet för hela 2000-talet. Beträffande de 
vägledande målen till 2010 respektive 2016 
kommer i enlighet med direktivet (2006/32/EG) 
om effektiv slutanvändning av energi och om 
energitjänster (Energitjänstedirektivet) en rap-
portering att görs till Europeiska kommissionen 
i juni 2011. 

Följande resultatredovisning fokuserar på de 
specifika insatser som genomförs för att främja 
energieffektivisering i olika sektorer i samhället. 
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Lokala och regionala insatser 
Lokal och regional samverkan kring 
energieffektivisering 
Energimyndigheten hanterar bidrag för regionala 
informations- och utbildningsprojekt som syftar 
till att främja energieffektivisering i hushåll och 
små och medelstora företag. Regionala energi-
kontor och länsstyrelser är aktiva sökanden. 
Både sett till antalet projekt och beviljade medel 
är fördelningen relativt jämn mellan de två 
grupperna och de inkluderar varandra som 
samarbetspartners i projekten. Därutöver är 
olika organisationer och kommuner delaktiga i 
projektgenomförandena. Under 2009 har 40 
ansökningar beviljats medel på totalt 26,7 
miljoner kronor.  

Energimyndigheten har under 2009 stöttat 
länsstyrelserna i deras arbete att ta fram regionala 
klimat- och energistrategier. Arbetet har i 
huvudsak skett via nätverksbyggande arrange-
mang i syfte att sprida information och 
kompetens. Av länsstyrelsernas årsredovisningar 
samt separata redovisningar framgår att samtliga 
länsstyrelser har tagit fram regionala klimat- och 
energistrategier men arbetet har hittills varit av 
varierande omfattning och kvalitet mellan länen. 
I några län har även genomförandefasen inletts 
med insatser och åtgärder i enlighet med de 
regionala klimat- och energistrategierna. I en del 
län har strategierna tagits fram i bred samverkan 
mellan olika regionala aktörer, men i andra län 
utan nämnvärd samverkan. Strategiernas 
förankring lokalt och regionalt varierar. I vissa 
län har tydliga handlingsplaner och åtgärds-
program utarbetats, i andra inte. I en del län har 
klimat- och energistrategierna kopplats till det 
regionala tillväxtarbetet, men i andra län har det 
setts som en isolerad företeelse.  

Tre pilotlän för grön utveckling har under 
2010 utsetts för att under en treårsperiod stödja 
andra  länsstyrelser och utveckla det regionala 
klimat- och energistrategiarbetet. Dessa län har 
under 2010 fått ett extra stöd med 1 miljon 
kronor vardera. 

Kommunal energi- och klimatrådgivning 
Samtliga 290 svenska kommuner sökte och 
erhöll under 2009 stöd för kommunal energi- 
och klimatrådgivning. Det totala stödbeloppet 
uppgick till 85,4 miljoner kronor. Utöver det 
belopp som går att söka för energi- och 
klimatrådgivning finns möjligheten att söka ett 
extra bidrag om 30 000 kronor för att arbeta med 

rådgivning avseende kommunens egna 
byggnader och fastigheter. Totalt har 159 
kommuner sökt extra medel för att arbeta med 
det kommunala fastighetsbeståndet år 2009, till 
ett totalbelopp på 4 ,7 miljoner kronor.  

Enkätundersökningar som gjorts på uppdrag 
av Energimyndigheten visar att närmare hälften 
av befolkningen känner till den kommunala 
energi- och klimatrådgivningen. Ytterligare 
undersökningar visar att de som vänt sig till 
rådgivarna är nöjda med både bemötande och 
kvalitet på rådgivningen. 

Uthållig kommun 
Programmet Uthållig kommun syftar till att 
genom nätverksbyggande, kunskapsspridning 
och samverkan stimulera svenska kommuners 
arbete med energifrågor som en språngbräda för 
hållbar utveckling. Sammanlagt deltar 66 
kommuner grupperade i åtta s.k. kluster i den nu 
pågående etappen av programmet (juni 2008 till 
juni 2011). Samtliga tolv kommuner i Kalmar län 
bildar tillsammans med regionala aktörer ett 
pilotlän.  

Kärnan i arbetet med Uthållig kommun som 
styrmedel är att upprätthålla aktiva nätverk med 
deltagande kommuner och uppmuntra och 
stimulera kontakter mellan deltagande 
kommuner. Detta sker bl.a. genom kluster- och 
temaområdesaktiviteter. 

Ett exempel på kommunernas uppföljning är 
att de på ett strukturerat sätt redogör för goda 
exempel på aktiviteter eller projekt som 
genomförts, vilka sedan sprids vidare till övriga 
kommuner. Sammanlagt har ett 30-tal goda 
exempel publicerats av Energimyndigheten 
under 2009.  

I en separat statusrapport om Uthållig 
kommun (dnr N2010/3598/E) sammanställd av 
Energimyndigheten, anges att 21 kommuner 
fram till december 2009 har gjort en besparing 
(baserat på köpta kWh) på 36 GWh. 
Besparingspotentialen beräknas till minst 79 
GWh. 

Teknikupphandling, marknadsintroduktion 
och energieffektiva produkter 
Nätverk för energieffektivisering 
Nätverk och program är ett viktigt verktyg för 
Energimyndigheten att samverka med aktörer på 
marknaden som kan påverka och förändra 
energianvändningen i samhället. Med syfte att 
verka för att energieffektiva system och 
produkter kommer ut snabbare på marknaden 
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samordnar och stödjer Energimyndigheten ett 
flertal program och nätverk inom olika sektorer. 

Programmet BELOK – Beställargruppen 
lokaler – drivs i samverkan med Sveriges största 
fastighetsägare, och programmet BeBo – 
Beställargrupper Bostäder – drivs i samverkan 
med ägare/förvaltare av flerbostadshus.  

Ett viktigt projekt inom BELOK är 
Totalkonceptet, som är inriktat mot att samtliga 
energieffektiviserande åtgärder i en byggnad 
identifieras och rangordnas efter lönsamhet och 
genomförs som ett paket utifrån fastighets-
ägarens krav på lönsamhet (internränta). Antalet 
pågående projekt enligt Totalkonceptet uppgår 
idag till 25 lokaler som är en blandning av 
kontor, skolor, vårdlokaler samt affär.  

Med syfte att involvera hyresgästerna i arbetet 
med energieffektivisering har två nya nätverk 
startat under år 2009. Det är HyBo – Energi-
effektivisering i bostäder ur ett hyrestagar-
perspektiv och det är HyLok – Nätverket för 
myndigheters energieffektivisering av lokaler. 
Under året har det inom nätverket tagits fram 
krav på energiprestanda, motsvarande 50 procent 
av Boverkets nybyggnadsregler, i samband med 
upphandling av en ny polisstation. 

Teknikupphandling 
En teknikupphandling är en anbudsprocess som 
ska stimulera och skynda på utveckling av ny 
teknik. Meningen är att få fram nya produkter, 
system eller processer som tillgodoser köparnas 
krav bättre än de produkter som redan finns på 
marknaden. Under 2009 har förstudier 
genomförts för energieffektivisering i 
professionella kök, ventilationssystem för 
befintliga flerbostadshus, kyltorn för komfort-
kyla i byggnader samt LED-belysning i lokaler 
för olika verksamheter. 

Extra stora satsningar har gjorts inom 
belysningsområdet under året. Ett projekt för 
LED-baserad hissbelysning pågår i samverkan 
med BeBo. Syftet med projektet är att utveckla, 
verifiera, och demonstrera lysdiodbaserade 
belysningssystem som ersättning för lysrör och 
glödlampor i hissar.  

Aktivering av små och medelstora företag  
Under 2009 intensifierades arbetet för att 
aktivera små och medelstora företag inom 
energieffektivisering. Insatserna omfattar infor-
mation, utveckling av anpassade verktyg samt 
stöd i olika former till regionalt förankrade 
respektive branschspecifika nätverk.  

ENGINE – Nätverk för regional energi-
effektivisering har under 2009 utbildat personal 
hos deltagande företag i energikartläggning. Det 
har resulterat i genomförda energikartläggningar 
och framtagande av energiplaner på alla 
medverkande företag.  

ENIG – Energieffektivisering i Grupp, är ett 
nätverk för energieffektivisering som startades 
2009 med bidrag från Energimyndigheten. 
Nätverket skapar, samlar och sprider kunskap 
om energieffektivisering tillsammans med 
företag inom industrin och de regionala 
energikontoren. 

Energimyndigheten har under året informerat 
om ett nytt klassningssystem för energieffektiva 
elmotorer och tagit fram en lista över befintliga 
motorer enligt det nya systemet.  

Energimyndigheten har även beviljat medel till 
en förstudie för att utreda hur revisorer kan vara 
ett stöd för företag vid deras arbete med 
energifrågor. 

Prestandakrav på energianvändande produkter 
Under 2008 beslutades de första 
genomförandeåtgärderna enligt direktivet 
(2005/32/EG) om ekodesign, och omfattar 
enkla digitalboxar, externa nätaggregat, gatu- 
och kontorsbelysning samt hembelysning, 
standby och off-modeförluster för energi-
användande produkter. 

Utfasningen av glödlampan är det första 
ekodesignkravet som trätt i kraft (den 1 
september 2009). Informationen om belysning 
har mot denna bakgrund utvecklats på 
Energimyndighetens webbplats. Webbplatsen 
har haft 64 395 besök, ett snitt på 176 besök per 
dag.  

Under 2009 trädde en reviderad version av 
EG-direktivet (2005/32/EG) om ekodesign i 
kraft och direktivet är nu utvidgat till att även 
omfatta  produkter som inte själva drar energi, 
men som påverkar energianvändningen, t.ex. 
kranar och fönster.   

Provningsverksamhet 
Genom prov av energikrävande produkter kan 
man öka medvetenheten om energieffektiva 
produkter hos företag och allmänhet samt 
stimulera ny produktutveckling.  

Inom uppvärmningsområdet har 13 pellets-
fabrikat samt fyra pelletskaminer testats. De 
förra visade sig alla hålla hög och jämn kvalitet, 
medan ett par pelletskaminer vidareutvecklades 
eller drogs bort från marknaden. En ny test-
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metod har utvecklats i samarbete med branschen 
för att mäta hur luft-luftvärmepumpar fungerar 
som underhållsvärme vid plus 10ºC 
inomhustemperatur.   

En jämförelse visar att köksfläktar med ett 
luftflöde på 500 m3 per timme tar bort lika 
mycket matos som de med 700 m3 och  
samtidigt halveras värmeförlusterna.  

Test av tv-apparater visar att det går att 
kombinera bra bild med låg energiförbrukning. 
Den energisnålaste tv-apparaten drar hälften så 
mycket som den mest energislukande. Det har 
också testats grenkontakter, digitala fotoramar, 
enkla elmätare samt elljusstakar och 
julgransbelysning, där lysdioder, LED, blivit 
vanligare. Resultaten visar bl.a. att hushållen kan 
spara 96–98 procent av elen som används till 
elljusstakar och julgransbelysning.  

Tillsynsprov för att kontrollera tillverkarnas 
uppgifter på den obligatoriska energimärkningen 
har slutförts under året för 11 ugnar och 11 
torktumlare. Resultaten visar att samtliga 
torktumlare håller sig inom tillåtna toleranser för 
avvikelser. För ugnarna är det dock några 
modeller som med små avvikelser inte uppfyller 
gränsvärdena. 

Alla tester publiceras på myndighetens 
webbplats och under året har en ny applikation 
utvecklats och lanserats där både gamla och nya 
tester finns redovisade. Ingång Tester har haft 
163 106 besök, i snitt 446 besök per dag.   

Märkning och standardisering  
Reviderade kravspecifikationer för passivhus och 
minienergihus har tagits fram under året. De 
utgör underlag för ett förslag till system för 
certifiering av Passivhus och Minienergihus.  

Energimyndigheten medverkar i standardi-
seringen för att utveckla prövningsmetoder som 
används vid tester av diskmaskiner, tvätt-
maskiner, ugnar, kylar/frysar och ljud. Eko-
design och energimärkningsförordningarna hän-
visar till dessa internationella standardmetoder.  

En europeisk standard för energilednings-
system har tagits fram med Energimyndighetens 
aktiva medverkan. Den började gälla hösten 
2009.  

Informationsmaterial, utbildning och 
kunskapsspridning 
Information, utbildning och kunskapsspridning 
utgör en röd tråd och integrerad del i de flesta 
insatserna för ökad energieffektivisering. Därtill 
genomförs ett antal särskilda satsningar för att 

öka medvetenheten hos olika målgrupper om 
energieffektivisering och minskad klimat-
påverkan.  

Energimyndigheten arbetar kontinuerligt med 
att ta fram nytt informationsmaterial för 
användning av målgrupperna energi- och klimat-
rådgivare, energikontor, hushåll och 
konsumenter. Viktigt material som tagits fram 
under året är bl.a. en broschyr om tilläggs-
isolering samt en broschyr om enklare energi-
spartips. Dessa broschyrer har tagits fram på 
olika språk för att nå ut till så många som möjligt 
i målgrupperna. 

Myndighetens webbplats omfattar en mängd 
sidor som riktar sig till hushåll och företag med 
både enkla energispartips och långtgående 
åtgärder för energieffektivisering. Sidorna upp-
dateras kontinuerligt och under året har en ny 
struktur för företagssidorna tagits fram för att 
öka tydlighet och tillänglighet. Webbplatsen är 
även ett viktigt verktyg för energi- och klimat-
rådgivarna och de regionala energikontoren i 
deras arbete. Under 2009 har drygt 96 000 besök 
gjorts på den del av webbplatsen som är riktad 
till företag. För den del som är riktad mot 
hushåll har drygt 400 000 besök gjorts under 
samma tid. Detta ger ett snitt på 263 respektive 
1 097 besök per dag. 

Energikalkylen är ett energiberäknings-
program för privathushåll. Energimyndigheten 
har utvecklat en helt ny version av kalkylen som 
lanserades i december 2009. Den nya Energi-
kalkylen hanterar både småhus och lägenheter 
och ger en översiktlig bild över hushållens 
energianvändning, avseende uppvärmning, 
varmvatten och hushållsel. Kalkylen presenterar 
en rad åtgärder och tips som kan effektivisera 
hushållens energianvändning. Energikalkylen har 
cirka 10 000 unika besökare per månad.  

Energieffektivisering inom transportsektorn 
Ett antal projekt med fokus på energi-
effektivisering inom transportsektorn har 
startats under 2009. De behandlar främst logistik 
inom tunga godstransporter samt informations-
teknikens positiva påverkan på energi-
effektiviseringspotentialen. Inom sjötransport-
området har några projekt startats som främst 
fokuserar på energiledningssystem för fartyg 
samt andra effektiviseringsåtgärder för 
energieffektiv drift och underhåll av fartyg. 

Ett framtida scenario med ett stort antal 
laddningsplatser för eldrivna fordon innebär helt 
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nya konsument- och teknikkrav. För att 
möjliggöra en ökad marknad för elfordon är det 
av vikt att utbyggnad av infrastrukturen hanteras 
så optimalt som möjligt för att undvika framtida 
flaskhalsar. Inom vägtransportsidan har fyra 
större demonstrationsprojekt startats i 
samarbete med energibolag, kommuner och 
fordonstillverkare med flera.  

Program för energieffektivisering i 
energiintensiva företag  
Energiintensiva företag som i sina industriella 
verksamheter använder el i tillverknings-
processen ges enligt lagen (2004:1196) om 
program för energieffektivisering en möjlighet 
att delta i femåriga program för energi-
effektivisering (PFE). I utbyte mot att 
åtagandena enligt programmet följs medges 
företagen skattebefrielse för el enligt regler i 
lagen (1994:1776) om skatt på energi. 

Den första perioden för PFE (2004–2009) har 
avslutats och lett till en total eleffektivisering på 
1,4 TWh i de 97 deltagande företag som lämnat 
en slutredovisning. De deltagande företagen har 
investerat 636 miljoner kronor i genomförda 
eleffektiviseringsåtgärder. Enbart dessa 
åtgärder beräknas ge besparingar på närmare 
429 miljoner kronor per år. Den genom-
snittliga återbetalningstiden för åtgärderna är 
1,5 år.  

Kravet på upprättande av energilednings-
system innebär att företagen behöver se över 
möjligheten till alla typer av energieffektivi-
serande och klimatförbättrande åtgärder, inte 
bara eleffektiviseringsåtgärder. Majoriteten av 
företagen har genomfört sådana energi-
effektiviseringsåtgärder, t.ex. ång- och bränsle-
effektivisering. 

EG-direktiv på energieffektiviseringsområdet  
Energitjänstedirektivet 
Under 2009 vidtogs de sista åtgärderna för att 
genomföra energitjänstedirektivet 
(2006/32/EG) i Sverige. Regeringen 
presenterade en nationell handlingsplan för 
energieffektivisering och genomförande av 
energitjänstedirektivet (prop. 2008/09:163, 
kapitel 11), vilken lämnades till Europeiska 
kommissionen under våren 2009. Energimyndig-
heten har av regeringen givits ansvar för genom-
förandeåtgärder enligt energitjänstedirektivet.  

I energitjänstedirektivet ställs krav på den 
offentliga sektorn att vara ett exempel för 
genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. 

En förordning (2009:893) om energieffektiva 
åtgärder i myndigheter trädde i kraft den 1 
september 2009 med krav på energieffektiva 
åtgärder hos domstolar och förvaltnings-
myndigheter under regeringen. För kommuner 
och landsting gäller förordningen (2009:1533) 
om statligt stöd till energieffektivisering i 
kommuner och landsting. 

Ekodesigndirektivet 
Lagen (2008:112) om ekodesign trädde i kraft 
den 1 maj 2008 varmed direktivet om ekodesign 
(2005/32/EG) är genomfört i svensk rätt. 

Energimyndigheten har av regeringen utsetts 
till samordnande myndighet för arbetet som 
följer av detta direktiv. Häri ingår bl.a. att 
representera Sverige i det kommittéarbete på 
EU-nivå som beslutar om EU-gemensamma 
produktkrav för energianvändande produkter. 
Under 2009 har sammanlagt sexton olika 
produktgrupper varit uppe för diskussion eller 
beslut. För att samla in synpunkter har Energi-
myndigheten arrangerat branschmöten, i snitt 
två per produktgrupp och genomfört 
konsekvensutredningar för svensk industri. 

Energimärkningsdirektivet 
I maj 2010 skedde ett slutligt antagande av det 
omarbetade direktivet om märkning och 
standardiserad produktinformation som anger 
energirelaterade produkters användning av 
energi och andra resurser av rådet och 
Europaparlamentet (2010/30/EU).  

Omarbetningen innebär bl.a. att direktivets 
tillämpningsområde vidgas från hushålls-
apparater till energirelaterade produkter och att 
omklassificering med hänsyn till teknik-
utvecklingen kan ske med upp till tre nya klasser 
– A+, A++ och A+++. All reklam som 
nämner energianvändning eller pris för en 
speciell produkt måste även ange produktens 
energiklass. En arbetsgrupp inom Regerings-
kansliet har tagit fram förslag till den nya 
lagstiftning som det omarbetade direktivet 
innebär. Även den förordning (1222/2009) om 
obligatorisk däckmärkning avseende bl.a. 
drivmedelseffektivitet som antogs i november 
2009 innebär ett behov av vissa kompletterande 
svenska bestämmelser för att kunna utöva den 
tillsyn som krävs av att förordningen följs. 
Förslag kommer att presenteras i en  
departementspromemoria under hösten och 
sedan remissbehandlas. 
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Direktivet om byggnaders energiprestanda 
Under det svenska ordförandeskapet i EU 
nåddes en överenskommelse mellan rådet, 
Europaparlamentet och kommissionen om en 
ändring av direktivet om byggnaders energi-
prestanda. Det reviderade direktivet trädde i 
kraft den 18 juni 2010. 

Boverket är ansvarig myndighet för energi-
deklarationerna. Av Boverkets årsredovisning 
för 2009 framgår att verket har tagit emot och 
registrerat cirka 211 000 energideklarationer 
fram till den 31 december 2009, motsvarande 
230 000 byggnader. Detta är en ökning med 
närmare 350 procent jämfört situationen den 31 
december 2008. Av de byggnader som 
energideklarerats är cirka 65 000 egnahem, dvs. 
småhus som bebos av ägaren, vilka började 
omfattas av lagen den 1 januari 2009. Resterande 
165 000 byggnader finns i de kategorier som 
skulle ha varit energideklarerade till den 31 
december 2008.  

Energideklarationsregistret har under året 
utvecklats för att kunna ta emot allt större 
volymer, och nya funktioner har tillkommit så 
att kommunerna kan använda registret för en 
effektiv tillsyn. Boverket har under året utvecklat 
samverkan med andra myndigheter, t.ex. 
Energimyndigheten, Lantmäteriet, SMHI och 
SWEDAC, för att stärka olika delar i arbetet 
med energideklarationerna. 

Boverket har slutligen genomfört omfattande 
informationsinsatser om energideklarationerna 
under året, riktade till bland annat fastighets-
ägare, kommuner och branschorganisationer. 

Regeringen beslutade den 25 februari 2010 att 
uppdra åt Boverket att analysera konsekvenserna 
av det reviderade EU-direktivet om byggnaders 
energiprestanda, och lämna förslag till 
författningsändringar till följd därav.  

Uppdraget omfattar även frågor om hur 
begreppet besiktning av byggnader kan 
förtydligas, konsekvenser av ett slopande av 
kravet på att ackrediterade kontrollorgan ska 
upprätta energideklarationer för småhus, vilken 
energianvändning som ska ingå i  begreppet 
byggnaders energiprestanda, behovet av för-
ändringar för att förtydliga regelverket när det 
gäller tillsyn enligt lagen (2006:985) om 
energideklarationer samt utformning av möjliga 
ytterligare sanktioner. Analysen ska även 
omfatta hur Riksrevisionens rekommendation 
om stöd till kommunernas tillsyn enligt lagen 

om energideklarationer kan tillgodoses på ett 
lämpligt sätt. 

Uppdraget har rapporterats till regeringen den 
2 september 2010, och bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet.  

Stöd för energiinvesteringar i lokaler med 
offentlig verksamhet 
Sista dagen för ansökan om stöd enligt förord-
ningen (2005:205) om stöd till investeringar i 
energieffektivisering och konvertering till 
förnyelsebara energikällor i lokaler som används 
för offentlig verksamhet, var den 30 september 
2008. Den sista dagen för ansökan om 
utbetalning var den 31 december 2008. 

Till och med den 31 december 2008 har 7 257 
ansökningar beviljats stöd till ett belopp av 1 817 
miljoner kronor, varav 154 miljoner kronor avser 
installation av solceller. Vid utgången av 2009 
har 1 814 miljoner kronor av stödet betalats ut 
till bidragstagarna, varav 151 miljoner kronor 
avser stöd för installation av solcellsystem. Det 
arbete som återstår är att betala ut något enstaka 
stöd samt att återkalla några utbetalt stöd. 

Boverket har utvärderat stödet under 2009 
och redovisade sin slutsatser i rapporten 
Utformningen reducerade effekterna (dnr 
N2009/10004/E). I rapporten beräknas stödet 
ha resulterat i energibesparingar på totalt 387 
GWh per år, varav 110 GWh per år genom 
konvertering av uppvärmningssystem och 277 
GWh per år genom övriga energieffektiviserings-
åtgärder. Vidare konstaterar Boverket att 
effekten av stödet, med undantag för 
solcellsstödet, inte blivit den önskade, främst 
beroende på brister i stödets utformning. 
Hälften av åtgärderna för energieffektivisering 
som genomfördes med hjälp av stödet skulle ha 
genomförts även utan stöd.  

Beträffande stödet för investeringar i solceller 
har det resulterat i att totalt 112 anläggningar 
installerats, med en total installerad effekt på 3 
MW. Den totala årliga elproduktionen beräknas 
till 2,3 GWh. 

Stöd för konvertering från direktverkande 
elvärme i bostadshus 
Investeringsstödet för konvertering från direkt-
verkande elvärme i bostadshus är pågående i den 
meningen att det både går att ansöka och påbörja 
åtgärder även under 2010. Under perioden 
januari 2006 till och med december 2009 har 
totalt sett 14 731 av 17 385 inkomna ansökningar 
beviljats bidrag. Antalet inkomna ansökningar 
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har varit vikande under perioden. Fram till 
utgången av 2009 har 646 miljoner kronor 
beviljats och ca 362 miljoner kronor har betalats 
ut i stöd. 

Sammantaget beräknas den minskade 
elanvändningen per år för beviljade stöd uppgå 
till 265 GWh. Före konvertering använde 
hushållen 411 GWh el per år för uppvärmning 
och varmvatten, av dessa användes 283 GWh i 
småhus, 126 GWh i flerbostadshus och 2 GWh i 
lokaler. Efter konverteringen förbrukades 145 
GWh el varav 122 GWh i småhus, 22 GWh i 
flerbostadshus och 1 GWh i lokaler.  

Stöd för installation av solvärme 
Under 2009 beviljades 30,4 miljoner kronor i 
bidragsärenden enligt stödförordningarna för att 
främja installation av solvärme i bostadshus samt 
bostadsanknutna och kommersiella lokaler. 
Detta är en fördubbling jämfört med 2008. 
Sammantaget har 15 780 ansökningar om stöd 
inkommit varav 13 204 ansökningar beviljats 
sedan stödet infördes i juni 2000 och t.o.m. den 
31 december 2009. Den årliga värmeproduk-
tionen beräknas till ca 47 GWh för de beviljade 
ansökningsärendena sedan bidragsstarten och 
t.o.m. 2009 

Stöd för installation av energieffektiva fönster 
respektive biobränsleeldade uppvärmnings-
system i småhus  
Stödet för installation av energieffektiva fönster 
eller biobränsleanordningar i småhus gavs som 
skattereduktion under åren 2004–2006. Från och 
med 2007 till utgången av 2009 har stödet haft 
formen av anslagsfinansierat bidrag. Stödet har 
omfattat 180 miljoner kr varav 100 miljoner kr 
för åren 2007 och 2008. Till följd av att intresset 
för stödet har varit stort tillfördes ytterligare 80 
miljoner kronor i budgetpropositionen för 2009 
för att kunna bevilja bidragsansökningar som 
inkommit t.o.m. den 31 december 2008.  

Till och med 2009 har totalt sett 155,9 
miljoner kronor beviljats och 155,1 miljoner 
kronor har betalats ut, varav 2,9 miljoner kronor 
avser biobränsle. Sammantaget har 16 431 
ansökningar beviljats stöd för installation av 
energieffektiva fönster, och 218 ansökningar 
beviljats för stöd installation av biobränsle-
anordning. 

Boverket har utvärderat stödet under 2009 
och redovisade sin slutsatser i rapporten 
Utvärdering av stödet för installation av energi-
effektiva fönster eller biobränsleanordningar (dnr 

N2009/10002/E). Utvärderingen visar att stödet 
följt sitt syfte i den meningen att fler har 
installerat energieffektiva fönster eller bio-
bränsleanordningar än annars skulle ha varit 
fallet. Däremot är effekten, dvs. den 
energibesparing respektive konvertering som 
kan sägas bero på stödet, liten. När det gäller 
energieffektiva fönster bedöms endast 24–30 
procent av en total energibesparing på totalt 23,4 
GWh per år under fönstrens livslängd, vara ett 
resultat av stödet. Det beror på att större delen 
av de småhusägare som bytte till energi-
effektivare fönster eller valde biobränsle som 
uppvärmning i sina nybyggda småhus, hade gjort 
samma val även utan stöd.  

Analys och slutsatser 

Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive 
energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt och 
en hållbar utveckling. Att effektivisera 
användningen av energi är ett medel för att 
minska utsläppen av växthusgaser. Energi-
effektivisering bidrar även till ökad konkurrens-
kraft för svenskt näringsliv och en tryggare 
energiförsörjning. Sedan 1970 har energi-
intensiteten i den svenska ekonomin, dvs. 
energianvändning per BNP-enhet, minskat med 
drygt 40 procent. Under 2000-talet har den 
minskat med drygt 10 procent.  

En framgångsrik politik för energieffektivi-
sering kännetecknas av att miljontals besluts-
fattare inom samtliga sektorer och i olika 
situationer dagligen, integrerat med andra beslut, 
även beaktar möjligheter till energieffektivi-
sering. Generellt verkande ekonomiska styr-
medel såsom energiskatt, koldioxidskatt och 
utsläppshandel ger incitament till energi-
effektivisering genom prissignaler. Inom vissa 
sektorer och delsektorer fungerar dock pris-
signaler sämre av olika skäl och kompletterande 
incitament för energieffektiviseringsåtgärder ges 
genom regleringar, t.ex. produktkrav för 
energirelaterade produkter. Även finansiella stöd 
används för att främja energieffektivisering. Som 
komplement till marknadsmekanismer, bidrag 
och reglering fyller informativa styrmedel en 
viktig roll för att åstadkomma en effektivare 
energianvändning i praktiken. 

Energimyndigheten använder sig av olika 
metoder för att nå ut till målgrupperna och så 
många beslutsfattare som möjligt inom hushåll, 
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näringsliv och offentlig sektor. Insatser för att 
informera och öka kunskapen om energieffek-
tivisering sker via nätverk och program, såväl 
branschvis som med regionalt fokus. 
Energimyndigheten bedömer att kunskapen om 
energifrågor i allmänhet och energi-
effektivisering i synnerhet ökat stadigt under de 
senaste åren. Regeringen delar denna 
bedömning, men bedömer också att insatser för 
att undanröja informations- och kunskaps-
brister, samt för att tidigt introducera och skapa 
legitimitet för ny teknik inom olika marknads-
segment även fortsättningsvis kommer att vara 
relevanta för att nå ut bredare inom de sektorer 
där huvuddelen av arbetet sker idag, samt för att 
nå ut till fler sektorer. Regeringen bedömer att 
Energimyndighetens inledande arbete för 
etablering av kontakter och nätverk inom både 
den offentliga och privata sektorn, lokalt, 
regionalt och nationellt, bör ge goda förut-
sättningar för ett fortsatt aktivt arbete för att 
främja energieffektivisering på marknadens 
villkor. Regeringen bedömer vidare att förut-
sättningarna stärks ytterligare genom de 
synergier som uppnås genom aktiv samverkan 
mellan olika insatser, t.ex. produktprovning och 
kommunal energi- och klimatrådgivning. 

De olika ekonomiska bidragen för 
energieffektivisering och energiomställning har i 
viss utsträckning haft avsedd verkan. 
Utvärderingar som gjorts visar dock att en 
mycket stor andel av de uppnådda energi-
besparingarna skulle ha uppnåtts även utan 
statligt stöd varför kostnadseffektiviteten är 
lägre än väntat. Bland anledningarna bör särskilt 
nämnas att flertalet bidrag har haft korta 
stödperioder varför det till stor del var redan 
planerade åtgärder som genomfördes, samt att 
de generella energipolitiska styrmedlens in-
verkan på elpriset har gjort de aktuella 
åtgärderna lönsamma redan utan stöd. När det 
gäller stödet för energiinvesteringar i offentliga 
lokaler har detta även haft konjunkturpolitiska 
målsättningar som medfört att kraven på 
bidragsåtgärder satts lägre än om det endast 
riktats mot energipolitiska målsättningar, vilket 
förklarar en lägre kostnadseffektivitet. 

Regeringen har i och med förra årets klimat- 
och energipolitiska propositioner bedömt att 
statens insatser för att stimulera effektivare 
energianvändning framöver bör inriktas på mer 
kostnadseffektiva insatser som bl.a. information 
och rådgivning samt stöd för teknikupphandling 

och marknadsintroduktion. Därmed fasas de 
olika investeringsstöd som funnits för energi-
effektiviseringsåtgärder ut.  

2.4.6 Förnybar energi 

Mål 

Genom riksdagens beslut om propositionen En 
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi 
(prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25 rskr. 
2008/09:301) har en rad nya mål för förnybar 
energi satts upp för Sverige. Andelen förnybar 
energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den 
totala energianvändningen. Inom transport-
sektorn ska andelen förnybar energi samma år 
vara minst 10 procent. Båda dessa mål utgår från 
de krav som ställs på Sverige inom direktivet om 
främjande av förnybar energi (2009/28/EG). 

Riksdagen antog den 26 maj 2010 ett nytt mål 
för förnybar el inom ramen för elcertifikat-
systemet till år 2020 motsvarande en ökning med 
25 TWh jämfört med läget 2002 (prop. 
2009/10:133). Riksdagen har i juni 2009 beslutat 
om en nationell planeringsram för vindkraft 
motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 
TWh till år 2020 varav 20 TWh till land och 10 
TWh till havs (prop. 2008/09:163, 
bet. 2008/09:NU25 rskr. 2008/09:301). 

Som vägledande mål för användningen av 
biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i 
Sverige gäller att denna användning från och med 
2005 ska utgöra minst 3 procent av den totala 
användningen av bensin och diesel för transport-
ändamål beräknat på energiinnehåll. Från och 
med 2010 ska användningen av biodrivmedel och 
andra förnybara drivmedel uppgå till minst 
5,75 procent. Som tidigare nämnts är målet att 
andelen förnybar energi inom transportsektorn 
ska vara minst 10 procent år 2020. 

Resultat 

Beroende på en rad olika åtgärder ökar 
användningen av förnybar energi  i alla sektorer. 
Framför allt ökar den som en effekt av 
koldioxidskatten och elcertifikatsystemet. 
Sveriges andel förnybar energi i förhållande till 
slutlig energianvändning har ökat stadigt sedan 
början på 70-talet och uppgick 2008 till 44,1 
procent. Bioenergi och vattenkraft står för den 
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största delen. År 2009 användes 126 TWh 
bioenergi och det producerades 66 TWh el i 
vattenkraftverken. Värmepumparna ger idag 
också ett signifikant bidrag motsvarande 7 TWh. 
Den förnybara elproduktionen inom elcertifikat-
systemet ökade med 0,5 TWh år 2009, jämfört 
med året innan. Det största procentuella 
tillskottet stod vindkraften för med 24 procent, 
vilket motsvarade en ökning med 0,49 TWh, 
jämfört med föregående år. Under år 2009 fanns 
totalt 1 359 vindkraftverk i 140 av Sveriges 290 
kommuner. Vindkraftverk finns i samtliga av 
landets 21 län. Vidare ökade  elproduktionen i 
biobränsleanläggningar med 0,17 TWh under 
året. Under år 2009 producerades totalt 
14,7 TWh förnybar el inom ramen för systemet. 
Detta motsvarar en total ökning med 8,2 TWh 
jämfört med nivån 2002. Det största reella 
bidraget stod den biobränslebaserade 
elproduktionen för med cirka 67 procent, vind-
kraften bidrog med cirka 24 procent och 
vattenkraften med cirka 9 procent. 

Utfallet för 2009 bedöms ligga i linje med 
målet om en ökning av elproduktionen från 
förnybara energikällor med 25 TWh mellan åren 
2002 och 2020. Sedan elcertifikatsystemets start i 
maj 2003 har det byggts över 880 nya 
anläggningar. Av dessa anläggningar är ca 680 
vindkraftverk.  

Regeringen fattade den 18 mars 2010 beslut 
om propositionen Genomförande av direktiv om 
förnybar energi (prop. 2009/10:128) samt 
propositionen Hållbarhetskriterier för biodriv-
medel och flyttande biobränslen (prop. 
2009/10:164). Båda propositioner föreslår 
åtgärder för att genomföra direktivet om 
främjande av förnybar energi (2009/28/EG) och 
propositionerna har antagits av riksdagen. 
Propositionen Genomförande av direktiv om 
förnybar energi innehåller bestämmelser som 
syftar till att genomföra direktivets 
bestämmelser om ursprungsgarantier och om 
åtkomst till och drift av el- och gasnäten. 
Bestämmelserna om ursprungsgarantier innebär 
att elproducenter på begäran kan få sådana 
garantier utfärdade för att visa den producerade 
elens ursprung. För att genomföra 
bestämmelserna om åtkomst till och drift av el- 
och gasnäten sker ändringar i ellagen och 
naturgaslagen (2005:403). Ändringarna i ellagen 
innebär dels att elnätsföretagen ska ange 
tidsplaner för anslutning av elproduktions-
anläggningar, dels att företagen ska offentliggöra 

principer för hur kostnaderna för teknisk 
anpassning ska fördelas vid anslutning till 
elnätet. Ändringarna i naturgaslagen innebär att 
innehavaren av en naturgasledning ska offentlig-
göra de metoder som används för att utforma 
avgifter för anslutning. Lagändringar träder i 
kraft  den 1 december 2010. Propositionen 
Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande 
biobränslen innehåller bestämmelser om håll-
barhetskriterier för biodrivmedel och flytande 
biobränslen samt om att den tidigare beslutade 
tidpunkten, för när skattefriheten för vissa 
biobränslen ska villkoras av att bränslena är 
hållbara, skjuts fram från den 1 januari 2011 till 
den 1 januari 2012. Dessutom sker vissa 
ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat. Den 
nya lagen trädde i kraft den 1 augusti 2010 och 
ändringarna i lagen om elcertifikat och i 
energiskattelagstiftningen träder i kraft den 1 
januari 2011. 

Genom riksdagens beslut om propositionen 
Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat – 
tilldelningsprinciper och förhandsbesked har det 
införts regler som möjliggör tilldelning av 
elcertifikat vid investeringar i ökad produktions-
kapacitet för samtliga förnybara energikällor på 
motsvarande sätt som det hittills funnits för 
vattenkraft (prop. 2008/09:92, bet. 
2008/09:NU15, rskr. 2008/09:193). Även 
reglerna för att kvalificeras som en ny anläggning 
i elcertifikatsystemet och berättigas till en ny 
femtonårig tilldelningsperiod har förtydligats, 
vilket är angeläget då ett betydande antal 
anläggningar fasas ut ur elcertifikatsystemet vid 
utgången av år 2012 eller år 2014. De nya 
reglerna trädde i kraft den 1 juli 2009.  

Regeringen beslutade den 4 mars 2010 om 
propositionen Höjt mål och vidare utveckling av 
elcertifikatsystemet (prop. 2009/10:133). I 
propositionen föreslås ett nytt mål för 
produktion av förnybar el som innebär en 
ökning med 25 TWh till år 2020 jämfört med 
2002 års nivå. Nya kvoter föreslås från och med 
år 2013 och systemet förlängs till 2035. 
Riksdagen antog propositionen den 26 maj och 
lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2010. 

I samband med riksdagens behandling av 
propositionen Ändring i lagen (2003:113) om 
elcertifikat (prop. 2008/09:9, bet. 2008/08:8, rskr. 
2008/09:42) gjorde riksdagen ett uttalande med 
innebörden att regeringen bör granska 
effekterna av de olika klimat- och energipolitiska 
styrmedlen för den internationellt konkurrens-
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utsatta elintensiva industrin. En sådan 
granskning skulle inte bara avse effekterna på 
industrin vad gäller elcertifikat och kvotpliktens 
undantag utan även omfatta andra styrmedel 
såsom energibeskattning, utsläppsrätter m.fl. 

I regeringens redogörelse för behandlingen av 
riksdagens skrivelser till regeringen (Skr. 
2009/10:75) hänvisades till att utfallet av de 
ändringar som beslutades rörande kvotpliktens 
utformning först skulle finnas tillgänglig efter 
den 1 mars 2010 och att arbetet med att granska 
effekterna först därefter kan påbörjas. 

Vad gäller riksdagens uttalande om en 
övergripande granskning av effekterna av olika 
klimat- och energipolitiska styrmedlen kan 
nämnas att det sedan 2008 pågått ett arbete inom 
Regeringskansliet med syfte att föreslå vissa 
ändringar av främst miljöskatterna så att 
effektiviteten av den förda miljö- och energi-
politiken förbättras. Arbetet inriktades på att 
åstadkomma en förbättrad samordning mellan 
de olika ekonomiska styrmedlen på området. 
Resultatet av arbetet redovisades i promemorian 
Effektivare skatter på klimat- och energiområdet 
(Ds 2009:24) och efterföljande proposition Vissa 
punktskattefrågor med anledning av budget-
propositionen för 2010 (prop. 2009/10:41). I 
promemorian berörs, vad gäller utsläppshandel 
och energibeskattning, bl.a. den energiintensiva 
industrin. 

I mars 2010 överlämnade regeringen 
propositionen Höjt mål och vidareutveckling av 
elcertifikatsystemet (prop. 2009/10:133) till 
riksdagen. Propositionen innehåll bl.a. en 
förlängning av systemet och ett nytt mål 
innebärande en ökning av den förnybara 
elproduktionen med 25 TWh till år 2020 jämfört 
med 2002 års nivå. I propositionen uttryckte 
regeringen behovet av ett utvecklat besluts-
underlag om lämpliga åtgärder för att hålla 
kostnaderna för konsumenterna nere. Energi-
myndigheten har mot denna bakgrund fått i 
uppdrag att se över olika delar av elcertifikat-
systemet. Bland annat ingår att överväga 
lämpligheten att införa ett tak för kvotplikts-
avgiften för att på så sätt skydda elkunderna för 
höga kostnader. Därtill ingår att se över det 
samlade regelverket kring elcertifikatsystemet i 
syfte att skapa en bättre överskådlighet och 
minskade administrativa kostnader för företagen 
och andra berörda aktörer. Energimyndigheten 
redovisade uppdraget i september 2010. 
Redovisningen innehåller bl.a. en genomgång av 

vilka företag som omfattas av gällande regler för 
undantag från kvotplikt och en analys av hur 
olika branscher kostnadsmässigt påverkas av 
dagens regelverk. Vidare ingår en samman-
ställning över kostnader och krav för elintensiv 
industri i andra länder. Det förs även en 
diskussion om vad som ytterligare behöver 
utföras för att djupare analysera hur olika typer 
av ökade kostnader påverkar industrins 
konkurrenskraft. Myndighetens redovisning 
bereds för närvarande i Regeringskansliet. 

I enlighet med Nätanslutningsutredningens 
slutbetänkande (SOU 2008:13) beslutade 
regeringen om att möjliggöra att det interna 
nätet i en vindkraftspark ska kunna byggas utan 
krav på nätkoncession. Beslutet var ett led i 
regeringens arbete för att öka utbyggnaden av 
förnybar energi. Regeringen föreslog i 
propositionen Genomförande av direktivet om 
förnybar energi (prop. 2009/10:128) att ett 
vidareutvecklat system med s.k. förtida delning 
av nätförstärkningskostnaden för storskaliga 
produktionsanläggningar för förnybar el bör 
införas i syfte att en elproducent endast ska 
betala en sådan del av den totala kostnaden för 
den nödvändiga nätförstärkningen som 
motsvarar varje producents andel av den totala 
anslutningskapaciteten.  

Biogastekniken skiljer sig från annan förnybar 
energiteknik i det att dess förutsättningar styrs 
av fler politikområden än de energipolitiska. Mot 
den bakgrunden gav regeringen i juli 2009 
Statens energimyndighet i uppdrag att i samråd 
med Statens jordbruksverk och Naturvårds-
verket utveckla en sektorsövergripande 
långsiktig strategi och föreslå åtgärder som på 
kort och lång sikt bidrar till ökad användning av 
biogas. Den 31 augusti 2010 presenterade de tre 
myndigheterna ett förslag på sådan tvärsektoriell 
strategi, innehållande 40 konkreta förslag och 
prioriteringar för att stärka biogasens 
konkurrenskraft. Regeringen bereder nu 
förslagen. 

Vindkraftsamordnarna har under 2009 
fortsatt sitt arbete med att främja vindkraften 
genom ett stort antal kontakter med såväl 
företag, myndigheter som kommuner. 
Regeringen har avsatt medel för marknads-
introduktion av vindkraft, de s.k. pilotpengarna 
som hittills resulterat i ett antal projekt, bl.a. den 
havsbaserade vindkraftsparken Lillgrund. Under 
2009 fattades beslut om fem projekt, varav två 
inriktar sig på storskalig vindkraftetablering i 
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fjällmiljö i norra Sverige och två inriktar sig på 
storskalig vindkraftetablering i skogsmiljö i 
norra Sverige. Ett projekt inriktar sig på 
storskalig vindkraftetablering i skogsmiljö i 
södra Sverige. Härutöver har ett beslut fattats 
om demonstrationsstöd för en ny typ av 
vindkraftverk samt ett beslut om stöd för att 
stärka samverkan mellan näringsliv, industri, 
utbildning och offentliga aktörer för att stödja 
utveckling av vindkraftsindustri. De projekt som 
beviljats stöd under perioden 2008 till 2012 
beräknas generera totalt 0,95 TWh, vilket kan 
jämföras med den totala vindkraftsproduktionen 
som uppgår till 2,5 TWh.   

Förnybara drivmedel (etanol, FAME och 
biogas) utgjorde under 2009 ca 5,2 procent av 
transporternas energianvändning, en ökning med 
ca 0,3 procentenheter jämfört med föregående 
år. Användningen av FAME ökat från 1,7 till 2,2 
procent medan etanolens andel har minskat från 
2,8 till 2,6 procent trots att antalet fordon som 
kan köras på etanol har ökat. Detta förklaras 
främst av det högre priset på etanol under året. 
Försäljningen av biogas har samtidigt ökat något 
och uppgick under 2009 till 0,46 procent av den 
totala drivmedelsförbrukningen.  

Analys och slutsatser 

Enligt direktivet om främjande av användningen 
av förnybar energi ska andelen förnybar energi i 
Sverige uppgå till 49 procent. Bedömningen är 
att Sverige har goda förutsättningar att nå detta 
mål. Sveriges nationella handlingsplan för 
främjande av förnybar energi enligt förnybart-
direktivet lämnades till kommissionen i juni 
2010. 

Regeringen beslutade i juni 2010 att uppdra åt 
Energimyndigheten och Boverket att inom sina 
respektive ansvarsområden lämna förslag till 
genomförande av artikel 13 om att främja 
användningen av förnybara energikällor i 
bebyggelsen (dnr N2010/4128/E). Uppdraget 
ska slutredovisas senast den 31 december 2011. 

Enligt regeringens bedömning fungerar el-
certifikatsystemet väl. Aktörerna på elcertifikat-
marknaden har anpassat sig till systemet och en 
omfattande utbyggnad av förnybar elproduktion 
sker eller planeras. Under det gångna året har 
regeringen tagit initiativ till flera ändringar i el-
certifikatsystemet. Den hittillsvarande ökningen 
av elproduktionen inom ramen för systemet 

ligger i linje med de mål som har satts upp. Vid 
utgången av 2012, och även 2014, kommer vissa 
äldre produktionsanläggningar att fasas ut ur 
elcertifikatsystemet. Regeringen bedömer att 
denna utfasning skapar ett utrymme för nya 
anläggningar inom ramen för systemet och att 
det därmed, såsom beslutats, finns förut-
sättningar att höja ambitionen i detta stöd till 
förnybar elproduktion. Regeringen har  dock 
gjort bedömningen att det inte finns ett 
tillräckligt beslutsunderlag gällande frågan om 
hur exempelvis ett pristak eller andra särskilda 
metoder ska utformas för att hålla 
konsumententernas kostnader för elcertifikaten 
på en rimlig nivå, med beaktande av svensk 
industris konkurrenskraft. Regeringen har därför 
gett Energimyndigheten ett kompletterande 
uppdrag att i samråd med Konjunkturinstitutet 
analysera den framtida kostnadsutvecklingen 
och utformningen av insatser för att motverka 
risken för eventuellt kraftigt höjda kostnader för 
konsumenterna i elcertifikatsystemet. Samman-
taget anser regeringen att systemet är ett 
effektivt styrmedel för att nå uppställda mål för 
produktionen av förnybar el. 

Vindkraften har stor outnyttjad potential i 
Sverige och regeringen bedömer att det kommer 
att krävas en omfattande utbyggnad av 
vindkraften för att nå de mål som uppställts 
inom ramen för elcertifikatsystemet. Planerings-
ramen för vindkraft är ett sätt för regeringen att 
ytterligare synliggöra behovet av att skapa 
planmässiga förutsättningar för vindkraften. Det 
är angeläget att samtliga berörda centrala 
myndigheter och länsstyrelser tar ett tydligt 
ansvar i arbetet med att skapa sådana 
planmässiga förutsättningar. Vindkraft byggs 
ofta ut i glest befolkade landsbygdsområden, och 
kan därför bli ett betydelsefullt bidrag till den 
lokala ekonomin, exempelvis genom nya 
arbetstillfällen och en mer differentierad 
ekonomi.    

I början på år 2010 lanserades webbplatsen 
Vindlov.se som har bildats på uppdrag av 
regeringen. Syftet med webbplatsen är att ta ett 
helhetsgrepp på tillståndsprocessen för vind-
kraftverk. Webbplatsen har tagits fram i sam-
arbete med omkring 20 offentliga myndigheter 
och organisationer. Samordnande myndighet för 
projektet är Energimyndigheten.  

Regeringen bedömer, utifrån 
Energimyndighetens förslag i rapporten 
Handlingsplan för förnybar energi, att det är 
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angeläget att årligen följa upp tillståndsprocessen 
för etablering av ny förnybar elproduktion samt 
att göra en översyn över processerna för 
nätanslutning, nätförstärkning respektive 
nätutbyggnad till följd av den höjda ambitionen 
för elcertifikatsystemet. 

Resultaten av avsatta medel för 
marknadsintroduktion av vindkraft, det s.k. 
pilotprojektstödet, kan nu ses. Förutom att 
vindkraftsparker etablerats och är under 
byggnation har värdefull kunskap tagits fram 
inom ramen för delprogrammet Vindval. 
Regeringen anser att resultaten är goda. 
Energimyndighetens arbete med bl.a. det 
nationella nätverket för vindbruk och dess 
noder, tillsammans med vindkraftsamordnarna 
och länsstyrelsernas arbete med ökade insatser 
av tillståndsprövningen respektive Boverkets 
arbete med bidrag för översiktsplanering, skapas 
kontinuerligt förbättrade förutsättningar inom 
ramen för elcertifikatsystemet för en kostnads-
effektiv utbyggnad av vindkraft i Sverige. Många 
mycket goda vindlägen återfinns till havs i 
områden som har olika former av skydd, t.ex. 
Natura 2000. Regeringen anser att vindkraft i 
vissa av dessa områden bör kunna lokaliseras 
utan att skyddsvärdena påverkas på ett inte 
acceptabelt sätt. För att möjliggöra etablering av 
vindkraft i sådana områden krävs att det finns 
djup kunskap både om de arter och miljöer som 
skyddet avser och kunskap om vindkraftens 
effekter. Det pågår idag ett omfattande arbete 
om vindkraftens miljöeffekter inom ramen för 
projektet Vindval. Dessa studier visar att 
vindkraftsetableringarnas negativa effekter på 
miljön hittills varit få och små. Fortsatt 
forskning kommer att bedrivas inom ramen för 
Vindval kring vindkraftens påverkan på  bl.a. 
rennäringen. Arbetet bör dock kompletteras 
med riktade insatser för att förbättra 
kunskapsunderlaget för vindkraftsetablering i 
skyddade områden till havs. Möjligheter till 
synergier mellan biologisk mångfald och 
vindkraft bör också belysas ytterligare. Rege-
ringen har därför gett ett sådant uppdrag till 
Naturvårdsverket i samråd med Energi-
myndigheten och andra berörda myndigheter.  

Den reformering av regelverket för prövning 
av uppförande av vindkraft som genomfördes 
under 2009, innebär att utbyggnaden av 
vindkraft underlättas utan att kraven på en 
rättssäker och noggrann handläggning minskar. 
Ett exempel är att den onödiga dubbel-

prövningen avskaffats, genom att kraven på 
detaljplan och bygglov i huvudsak har tagits bort 
i det fall uppförandet av ett vindkraftverk fått 
tillstånd enligt miljöbalken. För att säkerställa ett 
långtgående kommunalt inflytande över 
användningen av mark och vatten har det införts 
en regel om att  tillstånd till uppförande av en 
vindkraftsanläggning endast får ges om 
kommunen har tillstyrkt det. Fortfarande får 
dock regeringen tillåta en anläggning för 
vindkraft om det från nationell synpunkt är 
synnerligen angeläget att verksamheten kommer 
till stånd. 

Stödet för installation av solceller i offentliga 
lokaler bedöms ha haft mycket god effekt och 
ersattes fr.o.m. den 1 juli 2009 av ett nytt statligt 
stöd för solceller som gäller för installation av 
alla typer av nätanslutna solcellssystem. Detta 
stöd syftar till att öka användningen av 
solcellssystem och antalet aktörer som hanterar 
sådana system i Sverige, att systemkostnaderna 
ska sänkas och att den årliga elproduktionen från 
solceller ska öka med minst 2,5 GWh under 
stödperioden.  

Energimarknadsinspektionen har fått i 
uppdrag att utreda frågan om nettodebitering för 
småskaliga anläggningar som producerar el. 
Uppdraget ska redovisas under hösten 2010. 

Användningen av biodrivmedel har utvecklats 
positivt under året. Med nuvarande ökningstakt 
bedöms målet om 5,75 procent till år 2010 kunna 
uppnås. 

Vattenkraft är en mycket värdefull tillgång för 
produktion av förnybar el och spelar en central 
roll i Sveriges elförsörjning och för att nå EU–
målet om förnybar energi till år 2020. Den har 
dessutom viktiga egenskaper då den, till skillnad 
från annan elproduktion, många gånger är både 
lagrings- och reglerbar. Detta är mycket viktiga 
egenskaper, inte minst då en allt större mängd el 
i framtiden bedöms komma från vindkraft. Det 
är därför viktigt att främja en god produktions-
kapacitet i vattenkraftverken. 

2.4.7 Energiforskning 

Mål 

Målet för forskning och innovation inom energi-
området är att bygga upp sådan vetenskaplig och 
teknisk kunskap och kompetens som behövs för 
att genom tillämpning av ny teknik och nya 
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tjänster möjliggöra en omställning till ett 
långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt 
att utveckla teknik och tjänster som kan 
kommersialiseras genom svenskt näringsliv och 
därmed bidra till hållbar tillväxt och energi-
systemets omställning och utveckling såväl i 
Sverige som på andra marknader. 

Verksamheten indelas i sex temaområden. 
Energimyndigheten ska för varje temaområde 
formulera visioner, mål och prioriteringar 
avseende vetenskaplig kunskap, teknik-
utveckling, kommersialisering, m.m. 

Energimyndigheten ska säkerställa att den 
kunskap som behövs för energisystemets 
omställning och utveckling finns vid lärosäten, 
industri och offentlig sektor samt tillse att 
resultat och metoder från energisystemstudier 
integreras i myndighetens verksamhet. 

Energimyndigheten ska vidare främja svenskt 
näringslivs utveckling och marknads-
introduktion av nya produkter och tjänster som 
bidrar till omställningen i Sverige och globalt, 
samt bidra till kommersialisering av resultat 
genom att stödja projekt som bedöms ha 
kommersiell potential såväl finansiellt som med 
affärsutvecklande åtgärder. 

Resultat 

I det följande redovisas resultaten av den 
forsknings- och innovationsverksamhet som 
finansieras helt eller delvis från anslaget 1:5 
Energiforskning inom utgiftsområde 21 Energi. 
Dessa medel disponeras i huvudsak av 
Energimyndigheten. 

Som en följd av höjda anslag ökade verk-
samheten i omfång under 2009. Beviljade medel 
för forskning, utveckling och demonstration 
uppgick till totalt 1 239 miljoner kronor, jämfört 
med 861 miljoner kronor under föregående år.   

Nedan redovisas verksamhet och resultat 
inom de sex temaområdena samt för affärs-
utveckling och kommersialisering, energiinriktad 
grundforskning och internationellt forsknings-
samarbete. 

Temaområde Byggnaden som energisystem 
Verksamheten bidrar till en effektivare 
energianvändning i bebyggelsen samt till ökad 
användning av uppvärmningssystem baserade på 
förnybar energi. Insatserna inom detta område 
bidrar direkt till energieffektiviseringsmålen 

samt till minskade koldioxidutsläpp och ökad 
användning av förnybar energi.  

Beviljade medel för temaområdet uppgick till 
92 miljoner kronor för 2009, vilket är i princip 
samma nivå som under föregående år. Under 
2009 prioriterades följande uppgifter:  

- Energi- och resurseffektivt byggande och 
förvaltning inom programmet CERBOF 
(Centrum för energi och resurseffektivt 
byggande och förvaltning). CERBOF 
syftar till att möjliggöra en effektiv energi-
användning i det svenska byggnads-
beståndet. Fokus ligger på forskning och 
innovation för att möjliggöra renovering av 
äldre bebyggelse till en låg 
energianvändning. 

- Studier av samverkan mellan tekniska 
system, IT, information och beteende  
inom programmen Elanvändning och 
beteende (ELAN) och Energi, IT och 
Design (EID). 

Temaområde Transportsektorn 
Forskningen inom detta område handlar främst 
om förnybara drivmedel och utvecklingen av 
energieffektivare energiomvandlingssystem och 
fordon, i första hand för vägtrafiken. 

Verksamheten bidrar direkt till uppfyllandet 
av EU:s bindande mål om 20 procent 
energieffektivisering, till minskade koldioxid-
utsläpp, ökad användning av förnybar energi, ett 
minskat oljeberoende och därmed en tryggare 
energiförsörjning. Verksamheten bidrar till 
uppfyllandet av det vägledande målet om 5,75 
procent biodrivmedel 2010, samt till det 
bindande målet om 10 procent förnybar energi i 
transportsektorn 2020. Verksamheten har även 
koppling till visionen om att Sverige år 2030 ska 
ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen.  

Beviljade medel till projekt inom 
temaområdet ökade till 577 miljoner kronor 
2009, jämfört med 275 miljoner kronor under 
föregående år. Den kraftiga höjningen avser 
främst beslut om stöd till stora anläggningar för 
andra generationens biodrivmedel. Under 2009 
prioriterades följande uppgifter: 

- Demonstration och affärsutveckling 
avseende andra generationens förnybara 
drivmedel (främst etanol från skogsråvara 
och förgasning av biomassa).  
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- Utveckling och kommersialisering av 
hybridfordon. Denna verksamhet har  
intensifierats samt omfattar numera även 
plug-in hybridfordon.  

Temaområde Bränslebaserade energisystem 
Användning av biobränslen bidrar till flera 
energi- och klimatmål, inte minst målet om en 
ökad andel förnybar energi. Beviljade medel till 
projekt inom området ökade något jämfört med 
föregående år och uppgår till 230 miljoner 
kronor. Under perioden 2007-2010 prioriteras 
följande uppgifter: 

- Uthållig tillförsel och förädling av 
biobränsle: ett program som fokuserar på 
säker, hållbar och kostnadseffektiv tillförsel 
av biobränslen. Viktiga områden i 
programmet är produktion av biobränslen, 
hållbarhet och miljö, användning av askor, 
samt förbättrade system för förädling av 
fasta biobränslen inklusive bränslekvalitets- 
och förbränningsaspekter, bioenergins 
systemfrågor, handel/marknad och 
standardiseringar.  

- Utveckling av effektiva kraftvärmetekniker 
baserade på biobränslen. Insatserna är 
inriktade på utvecklingen av system och 
eftersträvar höjt elutbyte 

Temaområde Energiintensiv industri 
Verksamheten bidrar till energieffektiviserings-
målen samt till minskade koldioxidutsläpp och 
ökad användning av förnybar energi.  

Beviljade medel till området under 2009 ligger 
på samma nivå som under föregående år, jämfört 
med tidigare år har anslagen dock ökat. Ett 
område som prioriterats under 2009 är energi-
effektivisering i industrins processer, i första 
hand inom massa- och pappersindustrin samt 
inom järn och stålindustrin. Energimyndigheten 
har bidragit till finansieringen av en ny 
massalinje för tillverkning av termomekanisk 
pappersmassa i Braviken utanför Norrköping. 
Den nya tekniken provas för första gången i 
fullskala och hittills har elförbrukningen räknat 
på årsbasis minskat med 90 GWh.  

Temaområde Kraftsystemet 
Verksamheten bidrar till EU:s bindande mål om 
20 procent förnybar energi år 2020. Verk-
samheten kring vindkraft bidrar till planerings-
ramen för vindkraft på 30 TWh år 2020. 
Beviljade medel till projekt inom temaområdet 

ha ökat kontinuerligt under den senaste 
perioden och uppgick under 2009 till 158 
miljoner kronor. Under 2009 har följande 
områden prioriterats: 

- Utvecklingen av ett robust och mer 
effektivt framtida elnät med hög till-
gänglighet, god elkvalitet och hög leverans-
säkerhet. Nätet anpassas för en stor andel 
elproduktion från förnybara energikällor 
med en centraliserad och distribuerad 
generering. 

- Utveckling av elproduktionstekniker från 
flödande energikällor. Insatserna fokuseras 
på utvecklingsområdena vattenkraft, vind-
kraft, vågkraftsteknik, solcellsteknik och 
kraftvärme med biobränslen. 

Temaområde Energisystemstudier 
Energisystemstudier ökar kunskapen om 
energisystemets funktion och är därmed en  
grundförutsättning i allt arbete som syftar till att 
de energipolitiska målens ska uppnås. Beviljade 
medel till projekt inom temaområdet uppgick 
under 2009 till 107 miljoner kronor, vilket är en 
minskning jämfört med 2008.  Verksamhet som 
prioriterats 2009 är: 

- Analys av energimarknadernas funktion 
samt av energi- och klimatpolitiska styr-
medel och deras konsekvenser.  

- Beteenderelaterad energiforskning. 

- Forskningsprojekt som har relevans för de 
internationella klimatförhandlingarna under 
FN:s Klimatkonvention.  

Affärsutveckling och kommersialisering 
Arbetet med affärsutveckling och 
kommersialisering av ny teknik underlättar för 
det svenska näringslivet att kommersialisera 
tekniker som bidrar till att Sverige och övriga 
världen kan ställa om till ett hållbart energi-
system. Verksamheten bidrar på så sätt i arbetet 
med att uppnå klimat- och energimålen.  

Under de fyra år som Energimyndigheten har 
arbetat med villkorslån och affärsutvecklingsstöd 
har 31 bolag beviljats lån. 

Med syftet att stimulera kommersiella aktörer 
att bidra till företagens utveckling genomförs 
även informationsinsatser till investerare för att 
förse dem med bättre beslutsunderlag och 
därmed ökat intresse för investeringar inom 
energiområdet. 
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Energiinriktad grundforskning 
Energimyndigheten har sedan 2006 ett väl 
etablerat samarbete med Vetenskapsrådet 
beträffande energiinriktad grundforskning. För 
Vetenskapsrådets årliga utlysning finns en 
principiell överenskommelse mellan Energi-
myndigheten och Vetenskapsrådet som innebär 
att utlysningen kompletteras med en energi-
relevansbilaga och att inkomna ansökningar 
bedöms även utifrån ett energiperspektiv.  

Vid 2009 års utlysning inkom 106 
ansökningar med energibilaga. Energi-
myndigheten beslutade att de 20 högst rankade 
projekten ska erhålla finansiering från Energi-
myndigheten med totalt 15,8 mnkr per år för 
perioden 2010-2012. 

Internationellt forskningssamarbete 
Under 2009 har Energimyndigheten deltagit och 
stöttat svenskt deltagande i ett stort antal 
internationella forskningssamarbeten, främst 
inom ramen för EU, det nordiska samarbetet 
och IEA.  

Beviljade medel 

I tabell 2.6 redovisas antal beslut och beviljade 
stöd till forskning, utveckling och demon-

stration fördelat på de sex temaområdena. Under 
2009 ökade de beviljade beloppen kraftigt 
jämfört med 2008, som en följd av 
Energimyndighetens ökade anslag för denna 
verksamhet. Den största ökningen återfinns 
inom temaområdet transportsektorn vilket 
förklaras av att de förstärkta anslagen i 
budgetpropositionen för 2009 i första hand 
avsåg demonstration av andra generationens 
biodrivmedel.  

Samfinansieringsgraden, dvs andra aktörers 
ekonomiska bidrag till de projekt som 
finansieras med anslag från utgiftsområdet, 
ökade markant under 2009 eftersom flera av de 
beviljade stöden avser produkter som är nära ett 
kommersiellt genombrott.  

Av tabellen 2.8, som redogör för hur medlen 
fördelats på olika typer av aktörer, framgår att 
andelen medel som gått till företag har ökat 
under senare året. Även detta förklaras av att den 
höjda anslagsnivån, vilken möjliggjorde stöd till 
ett antal större anläggningar som har sam-
finansierats med företagen. Att företagens andel 
av beviljade medel blivit större innebär dock inte 
att beviljade belopp till andra typer av aktörer 
har blivit mindre 

  
Tabell 2.6 Stöd till forskning, utveckling och demonstration. Antal beviljade projekt och beviljade medel fördelat på de sex 
temaområdena 2007–2009 

Temaområde                                                                               2007                                                       2008                                                            2009 
 Antal mnkr antal mnkr antal mnkr 

Byggnaden som energisystem 62 84,3 78 92,9 89 92,4 

Transportsektorn  76 213,3 129 275 146 577,1 

Bränslebaserade energisystem 101 147,0 130 187,3 145 230,2 

Energiintensiv industri 59 108,1 56 74,1 65 74,0 

Kraftsystemet 53 92,3 73 115,4 78 158,2 

Energisystemstudier, övrigt mm 121 90,0 131 116,2 161 170,1 

Summa Energimyndigheten 472 735 597 860,9 684 1 239,1 

 
 

Tabell 2.7 Samfinansiering av forskning, utveckling och innovation 2007–2009 

Temaområde                                                                               2007                                                       2008                                                            2009 
 mnkr procent mnkr procent mnkr procent 

Energimyndigheten 735 47 861 51 1239 42 

Företag/bransch 840 53 822 49 1712 58 

Summa 1 575 100 1 683 100 2 951 100 
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Tabell 2.8 Fördelning mellan olika grupper av mottagare 
 

 2007 2008 2009 

Företag 18 24 47 

Universitet och högskolor 49 48 33 

Branschorgan/institut 27 24 17 

Offentliga organ/internationellt 6 4 3 

Summa procent 100 100 100 

Totala medel  mnkr 735 860 1 239 

Utvärderingar och uppföljningar 
Under 2009 har det liksom tidigare år gjorts ett 
antal oberoende utvärderingar av 
Energimyndighetens program. 

Utvärderingen av fjärrvärmeforskningspro-
grammet visar att detta hittills har publicerat re-
sultat som håller god kvalitet och är relevanta för 
målgruppen samt att programmet inom givna 
ramar varit framgångsrikt i arbetet med att stärka 
konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla 
genom ökad kunskap och kompetensuppbygg-
nad.  

I utvärderingen av branschforskningspro-
grammet för energiverk anges att resultat är lätta 
att implementera men att måluppfyllelsen är 
svårbedömd, främst eftersom programmets mål 
är svåra att följa upp. Utvärderaren rekommen-
derar därför att målen görs mer mätbara.  

ERA-NET Bioenergi, ett EU-finansierat 
samarbete mellan forskningsfinansiärer fungerar 
bra men transparensen och flexibiliteten kan öka 
enligt utvärderaren.  

Målen för programmet Market  Design Etapp 
II, ett program som syftar till att öka kunskapen 
om hur de nordiska elmarknaderna fungerar, har 
i huvudsak uppfyllts medan andra är tveksamma 
eller inte går att styrka. Det gäller exempelvis 
målet om ökad forskarsamverkan och ökad 
rekryteringsbas. Slutsatsen är dock att 
programmet varit relevant och till stor nytta för 
finansiärerna. 

Kompetenscentra (KC) är ett 
forskningssamarbete mellan högskola, företag 
och Energimyndigheten. Under 2009 har sju av 
dessa samarbeten utvärderats. Slutsatsen är att 
två av dem är nationellt ledande inom sitt 

område och att tre av dem är bland de 
internationellt ledande. Ett samarbete (Centre of 
Combustion) är internationellt ledande.  

Den mineraltekniska forskningsprogrammet 
får goda betyg. Halvtidsutvärderingen av 
programmet visar på goda förutsättningar att 
uppnå energibesparingar i enlighet med 
målsättningarna för programmet.  

Under 2009 och början av 2010 gjordes även 
på regeringens uppdrag en övergripande 
utvärdering av insatserna för forskning och 
innovation inom energiområdet. Utvärderingen 
låg sedan till grund för regeringens skrivelse 
2009/10:168 Utvärdering av insatserna för 
forskning och innovation inom energiområdet, där 
regeringen gör bedömningen att denna 
verksamhet motsvarar intentionerna och att den 
bidrar till målen om en omställning av 
energisystemet, ökad kompetens och kunskap 
samt kommersialisering och övrigt 
nyttiggörande av resultaten.  

Enligt regeringens bedömning är det dock 
viktigt att Energimyndigheten fortsätter arbetet 
med att förbättra kvaliteten i de insatser som 
myndigheten finansierar och verkar för att den 
kunskap som genereras kommuniceras och 
används i än högre grad. Regeringen gör i 
skrivelsen även bedömningen att arbetet med att 
sätta in insatserna i ett vidare sammanhang bör 
stärkas.  

Antal doktorander, examina m.m. 
I tabell 2.9 redovisas antalet finansierade 
doktorandprojekt och avlagda licentiat och 
doktorsexamina. Det totala antalet examina som 
myndigheten medfinansierar fortsätter att öka. 
Den stora ökningen av verksamma doktorander 
inom myndighetens finansierade projekt 
förväntas dessutom inom några år resultera i en 
mer markant ökning av avlagda Doktor- och  
licentiatexamina. Under 2009 var totalt 512 
seniora forskare verksamma inom projekt som 
helt eller till minst 20 procent finansieras av 
Energimyndigheten. Andelen kvinnor var 24 
procent vilket är en ökning jämfört med 
föregående år då denna andel var 22,6 procent. 
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Tabell 2.9 Antal hel- eller delfinansierade licentiat- och doktorsexamina 2006–2008, fördelat på temaområde 

Temaområde                                                                     2007                                                              2008                                                                2009 
 Dr Lic Dr Lic Dr Lic 

Byggnaden som 
energisystem 

2 0 4 4 13 2 

Transportsektorn 10 13 8 4 11 15 

Bränslebaserade  
energisystem 

26 10 21 8 8 6 

Energiintensiv 
ind. 

1 4 10 4 2 4 

Kraftsystemet 6 6 15 8 11 25 

Energisystemstud
ier mm 

8 3 7 2 3 0 

 53 36 65 30 48 52 

 
Analys och slutsatser 

Måluppfyllelsen för forskning och innovation 
inom energiområdet bedöms vara god. Antalet 
beslut och beviljade medel till forskning, 
utveckling, demonstration, affärsutveckling och 
kommersialisering inom energiområdet har ökat 
även under 2009 och de oberoende 
granskningarna som genomförts av 
forskningsprogrammen visar att dessa har hög 
vetenskaplig kvalitet och relevans. 
Energimyndigheten fortsätter att fokusera och 
prioritera verksamheten i enlighet med 
propositionen Forskning och ny teknik för 
framtidens energisystem (prop. 2005/06:127), 
vilket utvärderats särskilt under 2010. Att 
samfinansieringen från näringslivet har ökat 
markant visar att den FoU som bedrivs är 
relevant och intressant för företagen att satsa på.  
Energimyndigheten är numera en väletablerad 
central aktör vad gäller affärsutveckling och 
såddfinansiering för nya företag inom områdena 
förnybar energi och energieffektivisering. Detta 
område förutspås vara nästa stora globala 
tillväxtområde. Myndighetens arbete med 
affärsutveckling och såddfinansiering är en viktig 
komponent i den innovationsstruktur som är 
nödvändig för att Sverige ska bibehålla och 
utveckla sin position som leverantör av 
världsledande tekniker inom området och som 
hemnation för näringslivet kring dessa tekniker. 

2.4.8 Svenska kraftnäts ekonomiska 
resultat 

Svenska kraftnäts verksamhet är i huvudsak 
uppdelad på affärsverksamhet och elberedskaps-
verksamhet. Svenska kraftnäts affärsverksamhet 

syftar till att på ett affärsmässigt sätt förvalta, 
driva och utveckla ett kostnadseffektivt, drift-
säkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. 
Affärsverksamheten finansieras genom nät- och 
systemavgifter medan elberedskapen är anslags-
finansierad. Elberedskapsverksamheten utgör en 
mindre del av affärsverkets verksamhet. Vidare 
finansieras verksamheten rörande elcertifikat-
systemet och ursprungsgarantier för högeffektiv 
kraftvärmeel respektive förnybar el med 
offentligrättsliga avgifter som disponeras av 
Svenska kraftnät.  

Svenska kraftnät redovisade en omsättning på 
6 851 miljoner kronor 2009, jämfört med 7 117 
miljoner kronor 2008. Den lägre omsättningen 
beror främst på lägre intäkter som en följd av 
minskad överföring av el samt minskade 
flaskhalsintäkter.  

 
Tabell 2.10 Verksamhetens rörelseintäkter och rörelse-
resultat fördelat på verksamhetsområden 
Miljoner kronor 

  Rörelseintäkter Rörelseresultat 
Verksamhetsområde  2008 2009 2008 2009 

Nät  3 516 3 148 822 256 
Systemansvar  3 806 3 351 -71 60 

Telekom  124 192 46 36 

Naturgas  54 57 2 3 

Intressebolag  - - 1 069 31 

Myndighetsverksamhet  261 220 0 0 

Elcertifikat  10 6 5 2 

Segmentseliminering   -54 -54 - - 

Summa  7 717 6 851 1 873 388 

 Telekomverksamheten har utfört tjänster åt Nätverksamheten för 32 
(32) miljoner kronor, vilket redovisas som rörelseintäkt för Telekom och 
motsvarande andel av rörelsekostnaden för Nät. 
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Målen för 2009 var att Svenska kraftnät ska 
uppnå en räntabilitet på justerat eget  kapital, 
efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 
procent, exklusive resultatandelar från 
avyttringar i intresseföretag. Svenska kraftnät 
ska även ha en skuldsättningsgrad på högst 
55 procent och kostnadseffektiviteten enligt 
beslutade mål ska vara lika hög som i jämförbara 
företag. Kostnadseffektivitet mäts kontinuerligt 
i jämförande studier med andra motsvarande 
företag. Sådana studier visar att Svenska kraftnät 
hör till de mest kostnadseffektiva stamnäts-
företagen i världen. Även de europeiska 
stamnätsoperatörernas organisation, ETSO 
(numera ENTSO–E), gör jämförelser av 
stamnätsavgifterna i medlemsländerna. Jäm-
förelserna visar att den svenska stamnätsavgiften 
är låg och tillhör de lägsta inom EU. Även en 
studie som de europeiska tillsynsmyndigheternas 
samarbetsorganisation CEER presenterat våren 
2009 visar på motsvarande resultat. 

Räntabiliteten på justerat eget kapital blev 4,3 
procent för 2009 jämfört med 19,8 procent för 

2008. Det väsentligt lägre resultatet jämfört med 
föregående år förklaras främst av de 
extraordinära intäkterna under 2008 från 
avyttringen av intressebolaget Nord Pool ASA:s 
clearingverksamhet, internationella derivathandel 
och dess konsultbolag till OMX/NASDAQ 
samt aktieandelen i den tyska elbörsen EEX som 
uppgick till 1 069 miljoner kronor. Det lägre 
resultatet förklaras också av att elöverföringen på 
stamnätet minskade med 9 procent jämfört med 
2008 som följd av att främst den elintensiva 
industrin betydligt dragit ner sin 
förbrukningsvolym. Även flaskhalsintäkterna 
minskade med 531 miljoner kronor jämfört med 
föregående år. Skuldsättningsgraden blev 0,33 
(0,28), vilket är i överensstämmelse med målet 
om högst 0,55. Resultatet för 2009 uppgår till 
375 miljoner kronor vilket är 1 428 miljoner 
kronor lägre än resultatet för 2008. Svenska kraf-
tnäts resultat ska också ses över en flerårsperiod 
eftersom bl.a. de hydrologiska förhållandena kan 
få stora genomslag under enskilda år (se vidare 
tabell 2.11). 

 
Tabell 2.11 Översikt av de ekonomiska målen 2007–2010 
 

Mått Mål 2007 Utfall 2007 Mål 2008 Utfall 2008 Mål 2009 Utfall 2009 Mål 2010 

Räntabilitet på justerat 
eget kapital, % 

6,0 8,9 6,0 19,8 6,0 4,3 6,0 

Skuldsättningsgrad, ggr 0,55 0,33 0,55 0,28 0,55 0,33 0,60 

 
 

Utfallet för elberedskapsverksamheten, som 
finansierats via utgiftsområde 6 Försvar samt 
beredskap mot sårbarhet, uppgick till 220 miljoner 
kronor jämfört med 262 miljoner kronor för 
2008. Medlen avser bl.a. ersättning till 
beredskapsreserven, inköp av materiel för 
omedelbara reparationer vid ledningshaverier i 
stamnät och regionnät och åtgärder i kraftverk 
för att möjliggöra s.k. ö–drift. Under året har 
även införandet av det samhällsgemensamma 
radiokommunikationssystemet Rakel i kris- och 
reparationsledningsorganisationen, nätdrifts-
centraler och i stationer på stamnätsnivå samt i 
bandvagnar påbörjats, vilket avses förbättra 
kriskommunikationsförmågan. Det lägre utfallet 
jämfört med föregående år förklaras bl.a. av att 
utbildningen av civilpliktiga upphörde den 30 
juni 2008.   

Mot bakgrund av utvecklingen av den 
nordiska och europeiska elmarknaden till en allt 
mer integrerad och väl fungerande marknad samt 
Svenska kraftnäts mångfacetterade verksamhet 

är en finansiell och redovisningsmässig genom-
lysning med en tydlig uppdelning på verk-
samhetsgrenar av fortsatt stor vikt. Kostnader 
för mer renodlade myndighetsuppgifter samt 
kostnader för annan verksamhet bör fortsatt 
särskiljas på ett tydligt sätt.  

2.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser 
med invändningar mot Energimarknads-
inspektionens och Energimyndighetens 
årsredovisningar för räkenskapsåret 2009. I 
invändningen mot Energimarknads-
inspektionens årsredovisning anges att redo-
visningen av den avgiftsbelagda verksamheten 
inte är rättvisande eftersom resultatet är för lågt 
redovisat med 973 tkr, vilket leder till att ett 
egentligt ackumulerat överskott om 480 tkr 
redovisas som ett underskott om -493 tkr. 
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Riksrevisionen bedömde att årsredovisningen i 
övrigt i allt väsentligt är rättvisande. 

Riksrevisionen bedömer att den uppkomna 
bristen visar på ett behov av förbättrade 
kvalitetssäkringsrutiner i samband med årsredo-
visningens upprättande. Riksrevisonen 
rekommenderar därför Energimarknads-
inspektionen att se över dessa rutiner i syfte att 
belysa bristerna. Denna analys kan sedermera 
utgöra underlag för beslut om åtgärder.  

Regeringen har fört en dialog med Energi-
marknadsinspektionen med anledning av 
Riksrevisionens invändning. Enligt Energi-
marknadsinspektionen är bakgrunden till den 
felaktiga redovisning bristande kvalitetssäkring 
vid myndigheten. Energimarknadsinspektionen  
har till regeringen redovisat att inspektionen 
avser att skärpa upp sin kvalitetssäkring 
kommande år. Regeringen har för avsikt att följa 
upp Energimarknadsinspektionen arbete i denna 
fråga.  

I invändningen mot Energimyndighetens  
årsredovisning anges att denna inte är rättvisande 
eftersom tillgångar avseende likvida medel och 
kortfristiga placeringar uppgående till 391 mnkr 
inte har redovisats i balansräkningen. Bak-
grunden är att myndigheten har överfört medel 
till Nordiska Miljöfinansieringsbolaget 
NEFCO, för investeringar i JI, CDM eller andra 
flexibla mekanismer. Vid årsskiftet fanns medel 
på myndighetens konto hos NEFCO som ännu 
inte använts. Dessa medel har inte redovisats 
som en tillgång i myndighetens årsredovisning. 
Riksrevisionen uppmanar även Energi-
myndigheten att från regeringen efterfråga ett 
förtydligande om huruvida myndigheten har rätt 
att avräkna anslaget vid överföring till NEFCO. 
Riksrevisionen bedömde att årsredovisningen i 
övrigt i allt väsentligt är rättvisande. 

Enligt regeringens bedömning är det inte 
lämpligt att avräkna anslaget vid överföring till 
NEFCO i det fall Energimyndighetens tillgodo-
havande i NEFCO sedan ska redovisas som en 
tillgång i myndighetens balansräkning. Mot 
denna bakgrund ser regeringen för närvarande 
över befintliga rutiner för detta anslag samt för 
en dialog med Energimyndigheten om hur dessa 
betalningar ska hanteras framöver.  

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse 
utan invändning, dvs. Riksrevisionen har bedömt 
att årsredovisningen för räkenskapsåret 2009 i 
allt väsentligt är rättvisande för Affärsverket 
svenska kraftnät.  

I föregående budgetproposition redogjorde 
regeringen för aviserade åtgärder med anledning 
av Granskningsrapporten Energideklarationer få 
råd för pengarna (RiR 2009). Denna rapport  är 
därmed slutbehandlad. 

2.6 Politikens inriktning 

En sammanhållen klimat- och energipolitik  

Partiledarna i Allians för Sverige slöt den 5 
februari 2009 en överenskommelse om en 
långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik. 
Överenskommelsen bygger på underlag från 
Vetenskapliga rådet, den parlamentariska 
Klimatberedningen och den dialog som re-
geringen fört med samhälle och näringsliv kring 
energi- och klimatfrågorna. 

Med överenskommelsen som utgångspunkt 
överlämnades i mars 2009 två propositioner, som 
ska ses som en helhet, med förslag om en 
sammanhållen klimat- och energipolitik. 
Förslagen innebär en snabb väg ut ur 
fossilsamhället och kraftfulla utsläppsminsk-
ningar av växthusgaser.  

Inför propositionens överlämnande genom-
förde regeringen samtal med riksdagens partier i 
syfte att nå en brett förankrad samsyn om 
energi- och klimatpolitiken. 

Energipolitiken syftar till att förena ekologisk 
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjnings-
trygghet. En satsning på förnybar energi och 
effektivare energianvändning, samtidigt som 
förutsättningar skapas för kontrollerade 
generationsskiften i den svenska kärnkraften, 
stärker svensk försörjningstrygghet och 
konkurrenskraft och ger svensk forskning och 
företagande en ledande roll i den globala 
omställningen till en kolsnål ekonomi.  

Visionen är att Sverige år 2050 ska ha en håll-
bar och resurseffektiv energiförsörjning och inga 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Till 
visionen knyts tre långsiktiga prioriteringar: 
användningen av fossila bränslen för upp-
värmning ska avvecklas till 2020, Sveriges 
fordonsflotta bör vara oberoende av fossila 
bränslen 2030 och ett tredje ben bör utvecklas 
för elförsörjningen för att minska beroendet av 
kärnkraft och vattenkraft och därmed öka 
försörjningstryggheten. För att åstadkomma det 
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senare måste ny, förnybar kraftproduktion svara 
för en betydande del av elproduktionen.  

I regeringens propositioner föreslogs kvan-
tifierade klimat- och energipolitiska mål till år 
2020, tillsammans med konkreta styrmedel för 
att uppnå dess mål,  bland annat i form av stegvis 
utvecklade ekonomiska styrmedel. Handlings-
planer presenterades för energieffektivisering, 
för förnybar energi samt för en fossiloberoende 
transportsektor.  

Riksdagen fattade beslut om propositionen 
den 16 juni 2009. Därmed lades också grunden 
för långsiktigt stabila förutsättningar för en 
utveckling mot ett hållbart energisystem.  

Ständigt ändrade spelregler leder till 
oförutsägbarhet, otrygghet och uteblivna 
investeringar, vilket i sin tur leder till höga 
energipriser och att den nödvändiga klimat-
omställningen uteblir. Svenska företag och 
konsumenter måste kunna lita på att det finns en 
trygg energiförsörjning. Det förutsätter att 
energibolagen får långsiktiga spelregler och 
stabila villkor för sin verksamhet. 

Med Alliansens politik kommer Sverige att få 
ett överskott av kolsnål el. Det kommer att hålla 
nere de svenska elpriserna samtidigt som ökad 
export av kolsnål el från Sverige till Europa 
ersätter kolkraft och minskar klimatutsläppen. 
Vi vill skapa en gemensam nordisk och 
europeisk elmarknad där konsumenterna kan 
köpa el från flera producenter. Det kräver fler 
förbindelser med omvärlden. 

Energipolitiska mål till 2020 
Utifrån propositionen En sammanhållen klimat- 
och energipolitik (prop. 2008/09:163) har 
riksdagen beslutat att andelen förnybar energi år 
2020 ska vara minst 50 procent av den totala 
energianvändningen. Andelen förnybar energi i 
transportsektorn ska år 2020 vara minst 
10 procent. Ett mål om 20 procent effektivare 
energianvändning till 2020 har också beslutats. 
En utökad produktion av vindkraft och ökad 
användning av bioenergi från jord- och skogs-
bruket är en förutsättning för att Sverige ska 
kunna uppfylla målsättningarna avseende 
andelen förnybar energi till 2020, inte minst för 
ambitionshöjningen för förnybar elproduktion. 
En fortsatt hög tillväxt i skogen är viktig för att 
säkerställa ett ökat hållbart uttag av biomassa. 
Även biodrivmedel  kommer att stå för en större 
del av bränsleanvändningen inom transport-
sektorn. 

Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel 
är centrala för att målen på klimat- och energi-
området ska kunna nås. Väl avvägda ekonomiska 
styrmedel syftar till att uppnå målen på ett sam-
hällsekonomiskt effektivt sätt.  

Regeringens satsningar fokuserar på kostnads-
effektiva åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser, insatser för energieffektivisering 
och ökad andel förnybar energi samt åtgärder för 
att anpassa Sverige till de effekter som följer av 
ett varmare klimat.  

I klimatpropositionen presenterades en 
samlad strategi för skatteändringar på energi- 
och miljöområdet som träder i kraft 2011, 2013 
och 2015. En kontrollstation för att analysera 
energibalans, kostnader och klimatpåverkan ska 
genomföras 2015. Regeringens bedömning är att 
koldioxidskatten inte behöver höjas under 
perioden 2011-2014 utöver den årliga justeringen 
med konsumentprisindex. 

Regeringen tillförde i budgetpropositionen 
för 2009 ytterligare 795 miljoner kronor till 
anslagen för klimat- och energiåtgärder 2009, 
1 070 miljoner kronor 2010 och 1 165 miljoner 
kronor 2011. Ett nytt program för 
energieffektivisering under åren 2010–2014, om 
sammanlagt 1 500 miljoner kronor, lades fast i 
budgetpropositionen för 2010. I syfte att skapa 
goda förutsättningar för ett effektivt 
genomförande av regeringens politik ökades 
samtidigt Energimyndighetens förvaltnings-
anslag med 80 miljoner kronor per år.  

I denna budgetproposition förslås satsningar 
på ytterligare 695 miljoner kronor under 
perioden 2011 till 2014.  Energiforskningen 
förstärks med totalt 410 miljoner kronor. 
Ytterligare 200 miljoner kronor avsätts för ett 
särskilt demonstrationsprogram för elfordon 
samtidigt som stöden för solvärme och solceller 
tillförs totalt 85 miljoner kronor. En ny 
supermiljöbilspremie om 40 000 kronor per bil 
införs till inköp av de bilar som släpper ut allra 
minst koldioxid. Utveckling av framtidens 
koldioxidsnåla energiteknik samt främjande av 
förnybar energi står således i fokus för 
regeringens politik.  

Regeringen föreslår i denna proposition också 
en ökning av den skattebefriade låg-
inblandningen av biodrivmedel i bensin och 
diesel, en satsning som uppgår till 400 miljoner 
kronor per år från 2011. 

Regeringens insatser för en fossiloberoende 
fordonsflotta intensifieras således. Satsningen på 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 21  

48 

ett demonstrationsprogram för elfordon och 
supermiljöbilspremien är en del av ett större 
klimatpaket med fordonsfokus som omfattar 
även en skärpt miljöbilsdefinition. Den 
tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet 
för vissa miljöanpassade bilar är viktig för att 
driva fram den senaste och bästa tekniken vad 
gäller miljöfordon. Regeringen har därför som 
reformambition att förlänga den tidsbegränsade 
nedsättningen för de bilar som är utrustade med 
den senaste och bästa tekniken för drift med 
elektricitet eller annan gas än gasol. Regeringen 
avser återkomma med ett detaljerat förslag under 
2011 om vilka bilar som nedsättningen kommer 
att omfatta.  

Ett internationellt perspektiv 
Den europeiska dimensionen är en viktig 
utgångspunkt för den svenska energi- och 
klimatpolitiken. Regeringen har varit mycket 
aktiv och pådrivande för att nå gemensamma mål 
för den Europeiska Unionen och i processen för 
att uppnå en bred global klimatöverens-
kommelse. 

EU:s stats- och regeringschefer antog i mars 
2007 en handlingsplan som omfattar bl.a. mål 
om att minska utsläppen av växthusgaser i 
unionen med 20 procent till 2020 jämfört med 
1990. Under förutsättning att andra industri-
länder förbinder sig till jämförbara minskningar 
och att utvecklingsländer åtar sig tillräckliga 
åtgärder, avser EU att minska sina utsläpp med 
30 procent under samma period. Samtidigt 
antogs bindande mål om att andelen förnybar 
energi 2020 ska uppgå till 20 procent av all 
energianvändning i EU och att förnybara  
drivmedel ska svara för minst 10 procent av all 
konsumtion av bensin och diesel i transport-
sektorn. Beslutet innefattar också en målsättning 
om att gå mot 20 procent effektivare energi-
användning jämfört med prognoser för 2020.  

I enlighet med Europeiska rådets beslut år 
2007 presenterade Europeiska kommissionen 
den 23 januari 2008 ett klimat- och energipaket 
innehållande bl.a. nationella bindande mål för 
andelen förnybar energi och för utsläpp av 
växthusgaser. Förhandlingarna ledde till att en 
överenskommelse nåddes i december 2008. 
Inom ramen för den andra strategiska energi-
översynen som presenterades av kommissionen i 
november 2008 föreslås ytterligare åtgärder för 
effektivare energianvändning som nu förhandlas. 
Slutförhandlingen av detta effektiviseringspaket 

var det svenska ordförandeskapets främsta 
prioritet inom energiområdet.  

Informationsteknikens potential för ökad 
energieffektivisering har uppmärksammats 
globalt, bl.a. genom ett meddelande från kom-
missionen i mars 2009. 

Klimatomställningen är en utmaning av 
historiska mått och en av regeringens viktigaste 
prioriteringar. Regeringen är övertygad om att 
klimatutmaningen kan vändas till en möjlighet 
för Sverige.  

Statens insatser i form av olika regler och 
styrmedel ska utformas så att det lönar sig att ta 
miljöansvar. En sådan långsiktig inriktning 
skapar också möjligheter till teknikutveckling 
och affärsmöjligheter. Regeringen har också 
ytterligare stärkt det internationella samarbetet 
på energiteknikområdet på ett sätt som både 
kommer att bidra till att motverka det globala 
klimathotet och till att öka svenska företags 
konkurrenskraft på världsmarknaden. 

Det avtal som undertecknades mellan Sverige 
och USA i juni 2007, om utveckling av uthålliga 
energilösningar, är ett konkret exempel på de 
möjligheter som öppnas för svenska företag och 
svenska idéer. Det är första gången som USA 
ingår ett bilateralt samarbete med något land om 
utveckling av hållbar energiteknik. Samarbetet 
utvidgades under 2009 till att gälla all 
miljöteknik. 

Inom ramen för det bilaterala avtalet med 
Brasilien pågår diskussioner om ett fördjupat 
samarbete inom forskning och utveckling samt 
gemensamma aktiviteter avseende frihandel och 
hållbarhetskriterier för biobränsle.  

Ett bilateralt avtal har även tecknats med Kina 
om energieffektivisering och förnybar energi, 
med fokus på bioenergi och biodrivmedel.  

Sverige deltar även i det nyligen inrättade 
forumet Clean Energy Ministerial som bygger 
vidare på det högnivåforum om klimat och 
energi (Major Economies Forum on Clean 
Energy and Climate) som initierats av USA:s 
president Obama. Initiativet syftar till att 
påskynda omställningen till ren energi och att 
Sverige blivit inbjudet är ett erkännande av den 
ledande roll som Sverige har vad gäller förnybar 
energi, energieffektivisering och  klimatfrågor.  

Ett arbete pågår även för att skapa en  
gemensam elcertifikatsmarknad mellan Sverige 
och Norge. En gemensam elcertifikatsmarknad 
kan ge fördelar för båda länderna i arbetet med 
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att möta klimatkrisen och stärka 
försörjningstryggheten. 

Utvecklingen av Sveriges internationella 
insatser på energiområdet bör bl.a. ske mot 
bakgrund av utfallet vid FN:s klimatmöte i 
Köpenhamn i december 2009. Sveriges 
möjligheter att påverka utvecklingen så att de 
klimatpolitiska målen nås är dels direkt i de 
internationella klimatförhandlingarna genom 
EU, inom EU i andra sammanhang men också 
genom bilaterala och annat samarbete med andra 
länder och i olika särskilda fora. Sverige bör 
utveckla prioriterade sakfrågor i dialog med 
andra parter i syfte att bidra till klimatpolitiska 
mål men också i syfte att öka sannolikheten för 
framgång i de internationella klimat för-
handlingarna. Svenska styrkeområden är bl.a. 
insatser för att främja utveckling, demonstration, 
marknadsintroduktion och spridning av ny 
hållbar energiteknik, med fokus på förnybar 
energi och energieffektiv teknik.  

Sverige deltar i energisamarbete bilateralt, 
inom ramen för Internationella energibyrån 
(IEA), samt är medlem i International 
Renewable Energy Agency (IRENA) vars 
verksamhet är under uppbyggnad. Merparten av 
detta samarbete fokuserar på förnybar energi. 
Sverige bör utveckla sitt internationella sam-
arbete på energieffektiviseringsområdet, bl.a. 
genom deltagande i forum där fler länder, såväl 
industriländer som utvecklingsländer, deltar. 

Inom de regionala strukturfondsprogrammen 
finns möjligheter att finansiera insatser på 
energiområdet. Från 2007 till och med 30 april 
2010 uppgår beslut om medel från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden i de åtta regionala 
strukturfondsprogrammen till mer än 120 
miljoner kronor (EU-medel och nationell 
offentlig medfinansiering) till projekt, främst 
inom förnybar energi och energieffektivitet.   

Effektiva energimarknader 

Elmarknaden 
Målet för elmarknadspolitiken är att åstad-
komma en effektiv elmarknad med väl 
fungerande konkurrens som ger en säker tillgång 
på el till internationellt konkurrenskraftiga 
priser. Målet innebär en strävan mot en väl 
fungerande marknad med effektivt utnyttjande 
av resurser och effektiv prisbildning. En nordisk 
elmarknad är nödvändig för ett effektivt 

utnyttjande av gemensamma produktions-
resurser i Norden. Flaskhalsar i det nordiska 
elnätet och mellan Norden och kontinenten ska 
byggas bort. 

Att elnätsföretagen bedriver en effektiv 
verksamhet har en stor betydelse för den 
konkurrensutsatta elmarknaden eftersom dessa 
företag äger och förvaltar elnätet och därigenom 
har ansvar för att den nödvändiga 
infrastrukturen fungerar. Vidare har 
elnätsföretagen bl.a. till huvuduppgift att ansluta 
kunder, mäta överförd el och rapportera 
resultatet till elhandelsföretag, elproducenter och 
konsumenter. Ett effektivt regelverk för, och 
kontinuerlig tillsyn av, denna nätverksamhet är 
nödvändig för en fungerande elmarknad.  

För att elnätsföretagen ska kunna bedriva ett 
så effektivt arbete som möjligt på elmarknaden 
är det väsentligt att de bestämmelser som 
elnätsföretagen ska följa för att få och bedriva 
nätkoncession är så enkla och effektiva som 
möjligt. Under 2009 mottog regeringen 
betänkandet Koncessioner för el- och gasnät 
(SOU 2009:48). I betänkandet finns bl.a. 
bestämmelser för att förenkla processen för att 
söka och inneha nätkoncession. Betänkandet 
bereds för närvarande i Regeringskansliet.    

I en väl fungerade elmarknad är det 
nödvändigt att kundernas ställning är definierad 
och stark. I april 2010 mottog regeringen 
betänkandet Tredje inre marknadspaketet för el 
och naturgas – Fortsatt europeisk harmonisering 
(SOU 2010:30) I betänkandet finns framför allt 
förslag som kommer att förstärka och förtydliga 
kundernas ställning på el- och gasmarknaden. 
Betänkande bereds för närvarande i 
Regeringskansliet.       

Det är nödvändigt att kunderna på 
elmarknaden ska få större möjlighet att planera 
och minska sin konsumtion av el. Aktuell 
information om elpriser och förbrukning är 
därför ett viktigt instrument för att elkunderna 
ska kunna få denna möjlighet. Regeringen har 
därför bl.a. lagt uppdrag om att utreda frågor 
som rör smarta mätare och införandet av 
timmätning för alla elkunder. Uppdragen ska 
rapporteras under hösten 2010 och regeringen 
avser därefter bereda frågan.  

För att underlätta för elkonsumenter som 
även är mikroelproducenter att få ersättning för 
eventuellt överskottsproduktion har regeringen 
lagt ett uppdrag om att utreda om netto-
debitering ska införas i Sverige. Uppdraget ska 
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rapporteras under hösten 2010 och regeringen 
ska därefter bereda frågan i Regeringskansliet.  

En väl fungerande nordisk elmarknad ger 
Norden konkurrensfördelar och skapar bättre 
förutsättningar för energitillförsel, miljö och 
tillväxt. Inom Norden pågår för närvarande 
genomförandet av fem prioriterade överförings-
förbindelser som avsevärt kommer att stärka 
överföringskapaciteten. Det första av dessa 
projekt, en ny elförbindelse mellan Sverige och 
Norge färdigställdes våren 2010. På detta sätt 
förbättras förutsättningarna för ett effektivt 
utnyttjande av gemensamma produktions-
resurser i Norden, vilket stimulerar till en ökad 
konkurrens. Den planerade utbyggnaden av 
vindkraftsparker kräver också förstärkningar i 
stamnätet.  

Konkurrensen och effektiviteten på den 
nordiska elmarknaden bör fortsatt utvecklas. 
Regeringen har under 2008 tagit initiativ till att 
fördjupa och utveckla samarbetet på elmarknads-
området mellan de nordiska länderna, bl.a. 
genom att besluta om en nordisk färdplan som 
fokuserar på ytterligare harmonisering och inte-
grering av elmarknaden. 

Den nordiska marknaden har länge utgjort en 
föregångare i arbetet med att skapa en integrerad 
europeisk elmarknad. Sverige hör till de länder 
som nu är pådrivande för att vidareutveckla 
elmarknaden inom EU i syfte att skapa en 
effektiv integrerad marknad. En central fråga är 
införandet av regler för effektivare åtskillnad 
mellan å ena sidan elnätsverksamhet och å andra 
sidan konkurrensutsatta verksamheter såsom el-
handel och elproduktion. 

Samhällets ökade krav på tillgängligheten i 
elnäten ökar fokus på trygg elförsörjning och 
leveranssäkerhet. Sverige ska ha en säker el-
försörjning. Det är därför viktigt att regelverket 
ger nätföretagen incitament att göra de 
investeringar som långsiktigt säkerställer att el-
näten blir mindre sårbara och att omfattande 
strömavbrott förebyggs.  

Naturgasmarknaden 
Naturgasen, som är ett fossilt och ändligt 
bränsle, kan ha betydelse under en 
omställningsperiod, främst i anläggningar inom 
industrin och för högeffektiv kraftvärme. Sådana 
anläggningar omfattas av det europeiska 
systemet för handel med utsläppsrätter, ETS. 
Infrastruktur för naturgas kan därmed utvecklas 
på kommersiella villkor. Utvecklingen av infra-

struktur kan ske på ett sätt som understödjer en 
successiv introduktion av biogas. Några planer 
på en utvidgad storskalig utbyggnad av naturgas 
till hushåll och företag är inte aktuella i Sverige. 
Regeringens presenterade klimat- och energi-
politik kommer ytterligare att begränsa de fossila 
bränslenas konkurrenskraft. 

För en väl fungerade gasmarknad är det 
väsentligt att kundernas ställning är väl 
definierad och stark. I april 2010 mottog 
regeringen betänkandet Tredje inre 
marknadspaketet för el och naturgas – Fortsatt 
europeisk harmonisering (SOU 2010:30) I 
betänkandet finns framför allt förslag som 
kommer att förstärka och förtydliga kundernas 
ställning på el- och gasmarknaden. Betänkandet 
bereds för närvarande i Regeringskansliet och en 
proposition beräknas att läggas under hösten-
vintern 2010-2011.   

Värmemarknaden 
Värmemarknadspolitiken ska fortsatt bygga på 
fungerande konkurrens mellan olika upp-
värmningsformer. Användningen av fossila 
bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas 
till år 2020. Fjärrvärmen skapar förutsättningar 
att utnyttja samhällets energiresurser så effektivt 
som möjligt, genom användning av spillvärme, 
högeffektiv kraftvärme och bränsleresurser som 
annars inte kan tas tillvara. 

En ny fjärrvärmelag trädde i kraft den 1 juli 
2008. Därmed stärks fjärrvärmekundens 
ställning och insynen i fjärrvärmeföretagen ökar.  

Regeringen har tillsatt en utredning med 
uppdraget att närmare analysera förut-
sättningarna för att införa ett lagstadgat tredje-
partstillträde till fjärrvärmenäten på icke-
diskriminerande villkor och därigenom skapa 
förutsättningar för konkurrens i fjärrvärme-
näten. Syftet är att ytterligare stärka fjärrvärme-
kundernas ställning samt åstadkomma en effek-
tivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser 
och en förbättrad miljö.  

Energieffektivisering  

Ett mål om 20 procent effektivare energi-
användning till år 2020 har beslutats. Målet 
uttrycks som ett sektorsövergripande mål om 
minskad energiintensitet om 20 procent mellan 
2008 och 2020. Regeringens målsättning är också 
att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt 
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och ökad användning av energi och råvaror. 
Energieffektivisering medför i de flesta fall 
minskad belastning på klimat och miljö. Olika 
energikällor och olika energibärare har i det 
sammanhanget olika betydelse. Besparing av en 
kilowattimme el från kolkondenskraft bör 
värderas högre än besparing av en kilowattimme 
fjärrvärme från industriell spillvärme eller från en 
solfångare.  

En handlingsplan för energieffektivisering och 
åtgärderna för att genomföra det s.k. energi-
tjänstedirektivet presenterades i propositionen 
En sammanhållen klimat- och energipolitik (prop. 
2008/09:163). Offentlig sektor ska vara ett 
föredöme i energieffektiviseringsarbetet. En 
förordning som ställer krav på att myndigheter 
och domstolar ska bli energieffektiva beslutades i 
juli 2009. Insatserna för energieffektivisering 
omfattar också industri-, bebyggelse- och trans-
portsektorerna samt de areella näringarna. Ett 
femårigt energieffektiviseringsprogram genom-
förs under åren 2010–2014. Programmet tillförs 
300 miljoner kronor årligen under fem år, utöver 
dagens politik. Programmet innehåller förstärkt 
regionalt och lokalt energi- och klimatarbete, 
insatser för information, rådgivning, stöd för 
teknikupphandling och marknadsintroduktion, 
nätverksaktiviteter samt införande av ett stöd-
system med energikartläggningscheckar. En 
bärande tanke med programmet är att komp-
lettera generellt verkande ekonomiska styrmedel 
genom att fokusera på strategiskt undanröjande 
av informations- och kunskapsbrister inom olika 
sektorer. Det femåriga programmet  (anslag 
1:13) utgör ett komplement till insatserna inom 
ramen för dagens politik för 
energieffektivisering. De olika insatserna och 
styrmedlen är sammanflätade och ger stöd åt 
varandra.  

Potentialen för energieffektivisering i de 
gröna näringarna är stor och regeringen föreslår 
av den anledningen åtgärder som riktas direkt 
mot de areella näringarna. Därför föreslår 
regeringen en omställningspremie för 
konvertering från fossila till icke-fossila bränslen 
i arbetsmaskiner inom jord- och skogsbruket då 
dessa i hög utsträckning saknar reella alternativ 
till fossila bränslen. Vidare föreslår regeringen att 
stödsystemet med energikartläggningscheckar 
utvidgas till att omfatta fler jordbruksföretag. 

En hearing om effektivare energianvändning 
inom de areella näringarna anordnades av 
Jordbruksdepartementet i juni månad. 

Hearingen hade sin utgångspunkt i rapporterna 
Energikartläggning av de areella näringarna (ER 
2010:12), samt Att främja sparsam körning med 
arbetsmaskiner (SA80A 2009:26935). De 
synpunkter som framfördes vid hearingen 
bereds vidare inom regeringskansliet. 

Sverige är enligt Energitjänstedirektivet 
(2006/32/EG) skyldigt att senast den 30 juni 
2011 till Europeiska kommissionen inlämna en 
andra nationell handlingsplan för energi-
effektivisering. Statens energimyndighet i 
samråd med Boverket, Energimarknads-
inspektionen, Jordbruksverket, länsstyrelserna, 
Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, Tillväxtverket, 
Trafikanalys och Trafikverket har den 30 
september 2010 inkommit med förslag till den 
andra svenska nationella handlingsplanen. Dessa 
förslag bereds vidare inom Regeringskansliet 

En effektivare användning av energi främjas i 
grunden av prissättningen på energi. Vid sidan 
om insatser för att undanröja kunskapsbrister 
finns det skäl att på olika sätt stärka pris-
incitamentet för energieffektivisering och öka 
förbrukningsflexibiliteten hos olika elkunder. En 
utbyggnad av smarta mätare och en utvidgad 
användning av redan installerade smarta mätare 
skapar förutsättningar för att prissignalen når 
konsumenterna på ett tydligare sätt. 

Förnybar energi 

Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst 
50 procent av den totala energianvändningen. 
Andelen förnybar energi i transportsektorn ska 
år 2020 vara minst 10 procent.  

För att nå det övergripande målet har 
ambitionen för elcertifikatsystemet för förnybar 
elproduktion höjts. Det tidigare målet för ny 
förnybar el (dvs. att säga att åstadkomma en 
ökning med 17 TWh mellan åren 2002–2016) har 
reviderats, ett nytt mål om en ökning med 25 
TWh till år 2020 har beslutats av riksdagen.  

En nationell planeringsram för vindkraft har 
fastställts till motsvarande en årlig pro-
duktionskapacitet om 30 TWh år 2020, varav 
20 TWh på land och 10 TWh till havs.  

För att nå det mål som ställts upp inom ramen 
för elcertifikatsystemet om 25 TWh förnybar el 
till 2020, jämfört med 2002 års nivå, bedöms det 
komma att krävas en omfattande utbyggnad av 
vindkraften.  
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Sveriges elproduktion står idag i huvudsak på 
två ben, vattenkraft och kärnkraft, och är 
därmed nära nog koldioxidfri. Ur försörjnings-
trygghetssynpunkt är det positivt att systemet 
med elcertifikat leder till att det utvecklas kom-
pletterande ben som består av biokraftvärme och 
efter hand också av betydande mängder vind-
kraft.  

Vattenkraften är en värdefull tillgång för 
produktion av förnybar el och kommer även i 
framtiden att spela en central roll för Sveriges 
elförsörjning. Att  bibehålla en hög produktion 
av vattenkraft samtidigt som fastställda 
miljökvalitetsmål och ingångna gemenskaps-
rättsliga åtaganden uppfylls, är en viktig del i 
arbetet med att motverka klimatförändringar 
och är en nödvändig förutsättning för att uppnå 
de mål för förnybar energi som ställts upp inom 
EU. Nationalälvarna, och övriga i miljöbalken 
angivna älvsträckor, ska fortsatt skyddas från 
utbyggnad. 

Det är av stor vikt att den inhemska 
produktionen av förnybar el kan öka i enlighet 
med uppställda mål. Förenklingar avseende 
nätanslutning av anläggningar för förnybar 
elproduktion behöver därför fortsättas att 
genomföras. Regeringen bedömer att det är 
angeläget att årligen följa upp tillståndsprocesser 
för etablering av ny förnybar elproduktion samt 
att göra en översyn över processerna för 
nätanslutning, nätförstarkning respektive 
nätutbygnad till följd av den höjda ambitionen 
för elcertifikatsystemet. Förutsättningarna för 
utbyggnad av vindkraftsparker till havs bör 
studeras särskilt, bland annat avseende reglerna 
för nätanslutning. 

För att säkerställa att förnybara drivmedel 
uppfyller grundläggande krav på miljömässig 
hållbarhet och för att undvika biodrivmedel som 
ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser, har 
gemensamma europeiska hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel tagits fram. Regeringen har aktivt 
deltagit i detta arbete och verkat för att dessa 
hållbarhetskriterier ska vara  ändamålsenliga, 
icke–protektionistiska och inte leda till sned-
vridna konkurrensförhållanden mellan bio-
massans olika användningsområden. Kriterierna 
avseende klimatnyttan för biodrivmedel kommer  
successivt att skärpas.  

Som en följd av EU:s nya 
bränslekvalitetsdirektiv (98/70/EG) kommer 
den högsta tillåtna inblandningen av etanol i 
bensin utökas till 10 procent och av FAME i 

diesel till 7 procent. Andelen skattebefriad 
låginblandad etanol och FAME utökas upp till 
och med 6,5 procent respektive 5 procent.  

Inom värmesektorn fortsätter utfasningen av 
de fossila bränslena i linje med regeringens 
långsiktiga prioritering att användningen av 
fossila bränslen för uppvärmning kommer att 
avvecklas till år 2020. Energimyndigheten och 
Naturvårdsverket bedömer i Kontrollstation 
2008 att nuvarande styrmedel och energipriser 
kommer att leda till att de fossila bränslena i 
princip helt avvecklas ur bostads- och 
lokalsektorn. 

Biogas kan spela en viktig roll i det svenska 
energisystemet, framför allt lokalt och regionalt. 
Lokalt innebär biogas, renad till biometan och 
utnyttjad som drivmedel i tätorternas trafik, ett 
betydande steg i riktning mot ekologiskt 
hållbara städer. Vid rötning av stallgödsel 
tillkommer fördelen att samtidigt minskas 
utsläppen av metan från gödselhanteringen. Den 
lovande utveckling med biogas för fordon som 
inletts i Sverige de senaste 10 åren bör fortsatt 
stimuleras. Regeringen har givit Statens 
energimyndighet i uppdrag att i samråd med 
Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket ut-
veckla en sektorsövergripande långsiktig strategi 
och föreslå åtgärder som på kort och lång sikt 
bidrar till ökad användning av biogas. I 
slutrapporten som redovisar förslaget till 
biogasstrategi presenteras 40 konkreta förslag 
och prioriteringar för att stärka biogasens 
konkurrenskraft och därmed realisera 
potentialen för lönsam biogasproduktion och 
användning. Förslagen bereds för närvarande 
inom Regeringskansliet. 

Landsbygdsprogrammet 2007–2013 erbjuder 
stora möjligheter att stödja och utveckla 
produktion och förädling av förnybar energi, 
exempelvis genom investeringsstöd för biogas-
produktion. Dessa möjligheter bör utnyttjas och 
regeringen har därför beslutat att inom ramen 
för landsbygdsprogrammet förstärka möjlig-
heterna att ge stöd till investeringar kopplade till 
biogasproduktion på totalt 200 miljoner kronor 
under perioden 2009–2013. Ytterligare medel har 
gjorts tillgängliga för perioden 2010–2013. 
Satsningen syftar till att minska utsläppen av 
växthusgaser och förbättra förutsättningar för 
tillväxt, innovation och nya jobb på landsbygden. 
Sveriges landsbygder bidrar också med goda 
förutsättningar för omställningen, exempelvis 
från fossila bränslen till förnybar energi genom 
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exempelvis utbyggnad av vindkraft, tillgång på 
råvaror, teknik och kunnande. 

Internationellt har en ny organisation för att 
främja förnybar energi bildats i januari 2009 – 
International Renewable Energy Agency 
(IRENA). Sverige har tillsammans med 
ytterligare nära 150 länder beslutat sig för att 
delta och därmed stärka arbetet globalt för att 
öka användningen av förnybara energikällor.   

Regeringen överlämnade i juni 2010 Sveriges 
Nationella handlingsplan för främjande av 
förnybar energi till kommissionen.  

Kärnkraft 

Kärnkraften kommer att vara en viktig del av 
svensk elproduktion under överskådlig tid. Med 
ett ökande fokus på klimatförändringarna 
uppfyller kärnkraften ett av de viktigaste kraven 
som ställs på dagens energikällor, nämligen att 
den endast innebär låga utsläpp av växthusgaser.  

Riksdagen biföll i juni 2020 regeringens 
proposition Kärnkraften – förutsättningar för 
generationsskifte (prop. 2009/10:172). Beslutet 
innebär att ett tillstånd till uppförande och drift 
av en ny kärnkraftsreaktor förutsätter att den 
nya reaktorn ersätter en av de befintliga 
reaktorerna, att den äldre reaktorn är permanent 
avstängd när den nya reaktorn tas i drift och att 
den nya reaktorn uppförs på en plats där någon 
av de befintliga reaktorerna är lokaliserad. 
Beslutet innebär också att lagen om kärnkraftens 
avveckling upphävs.  

Riksdagen biföll i juni 2010 också regeringens 
proposition Kärnkraften – ökat skadeståndsansvar 
(prop. 2009/10:173). Beslutet innebär bl.a. att 
atomansvarighetslagen (1968:45) ersätts av en ny 
lag som reglerar ansvar och ersättning vid 
radiologiska olyckor. Beslutet innebär också att 
det införs ett obegränsat ansvar för innehavare av 
kärntekniska anläggningar och att innehavare av 
kärnkraftsreaktorer ska finansiera ansvaret upp 
till 1 200 miljoner euro. 

Energimyndigheten har på regeringens 
uppdrag i en rapport (Dnr. N2010/4882/E) i 
juni 2010 redogjort för hur myndigheten kan 
bidra i det arbete som föranleds av de nya 
riktlinjerna beträffande kärnkraften i den 
långsiktiga klimat- och energipolitiken. 
Energimyndigheten pekar bland annat på att 
man kommer att behöva följa reaktorprojekt 
som pågår i Europa och Asien, att man 

tillsammans med Svenska kraftnät kan bidra med 
underlag för investeringsplaner i lednings-
kapacitet, liksom att man kan bistå regeringen 
med utredningar som belyser kärnkraften ur 
olika aspekter exempelvis gällande flaskhalsar 
såsom kompetensförsörjning. Energimyndig-
hetens redovisning bereds för närvarande inom 
Regeringskansliet.  

Sedan den s.k. tankeförbudsparagrafen i 
kärntekniklagen avvecklades 2006, har forskning 
kring kärnkraft startat vid några svenska 
universitet och högskolor. Bland annat har 
Vetenskapsrådet för perioden 2009-2012 beviljat 
totalt 36 miljoner kronor till KTH, Chalmers 
och Uppsala universitet för projektet Genius, 
inom vilket studier för fjärde generationens 
reaktorer bedrivs. 

Forskning 

Stöd till forskning och innovation inom 
energiområdet är en viktig och integrerad del av 
energipolitiken. Insatserna ska bidra till att 
uppnå nationella och internationella energi- och 
klimatpolitiska mål. Insatserna bör fokuseras på 
områden inom vilka Sverige har en nationell 
styrkeposition i form av naturresurser eller kom-
petens samt goda förutsättningar för export av 
teknik eller kunnande. 

Forskning och innovation inom energi-
området ska bidra till att bygga upp den kunskap 
och kompetens som behövs för att möjliggöra 
en omställning till ett långsiktigt hållbart energi-
system i Sverige, samt till att utveckla teknik och 
tjänster som kan kommersialiseras i Sverige eller 
på andra marknader. 

Regeringens satsningar på forskning och 
teknikutveckling, i kombination med ett positivt 
företagsklimat som uppmuntrar till nytänkande 
och satsningar inom energi- och miljöområdet, 
skapar tillväxt, nya jobb, miljönytta och goda 
exportmöjligheter i alla delar av landet.  

I enlighet med vad som presenterats närmare i 
den forsknings- och innovationspolitiska 
propositionen hösten 2008 tillfördes anslaget för 
energiforskning ytterligare 110 miljoner kronor 
per år från och med 2009.  

I denna proposition föreslås ytterligare 
tillskott om totalt 410 miljoner kronor för åren 
2011 och 2012.  
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Kommersialisering och spridning av ny 
energiteknik 

Utveckling, kommersialisering och spridning av 
ny teknik är en viktig del i arbetet med att 
förverkliga regeringens höga ambitioner inom 
klimat- och energipolitiken.  

Det är därför angeläget att stimulera 
användning av energitekniker som är 
gynnsamma i ett klimatperspektiv, men som 
ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftiga i 
jämförelse med på marknaden redan etablerade 
tekniker. Sverige ligger i den absoluta 
internationella framkanten vad gäller teknik för 
produktion av andra generationens biodriv-
medel. Tekniken har nått stadiet mellan 
utveckling och demonstration och nu behövs 
stöd till uppskalning av processerna till 
industriell skala och demonstration. Genom 
riktade insatser bedöms det vara möjligt att bidra 
till ett genombrott för kommersiellt gångbar 

teknik för produktion av biodrivmedel som är 
betydligt mer resurseffektiva än de som i dag är 
kommersiellt tillgängliga. Regeringen har därför 
avsatt totalt 875 miljoner kronor 2009–2011 för 
demonstration och kommersialisering av ny 
energiteknik. Satsningen avser till största delen 
demonstrationsanläggningar för andra 
generationens biodrivmedel men också demon-
stration och kommersialisering av annan energi-
teknik av stor nationell betydelse och om-
fattande exportpotential, t.ex. teknik avseende 
el- och elhybridfordon och elproduktion.  

Det är även angeläget att stimulera 
användning av andra energitekniker som är 
gynnsamma i ett klimatperspektiv, men som 
ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftiga i 
jämförelse med på marknaden redan etablerade 
tekniker. Biogas och solceller är två tydliga 
exempel på sådana tekniker.  
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3 Budgetförslag 

3.1 Anslag 

3.1.1 1:1 Statens energimyndighet: 
Förvaltningskostnader 

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 153 499  
Anslags- 
sparande 7 359

2010 Anslag 236 734 1 
Utgifts- 
prognos 226 820

2011 Förslag 237 936   

2012 Beräknat 239 932 2  

2013 Beräknat 243 323 3  

2014 Beräknat 248 890 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 237 650 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 237 651 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 237 703 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget är avsett att finansiera 
Energimyndighetens förvaltningskostnader, 
Fjärrvärmenämnden samt provning och 
märkning av energirelaterad utrustning. 

Därtill finansierar Energimyndigheten sina 
kostnader för planering, uppföljning och 
utvärdering av de energipolitiska programmen 
genom de s.k. programanknutna kostnaderna 
som belastar anslagen för de olika åtgärderna 
inom de energipolitiska programmen.  

De programanknutna kostnaderna har ökat i 
takt med att verksamhetsvolymen ökat. Mellan 
2007 och 2008 minskade kostnaderna då 
Energimarknadsinspektionen sedan 1 januari 
2008 är en fristående myndighet vars kostnader 
därmed inte såsom tidigare belastar 
Energimyndigheten. 

 
 

Tabell 3.2 Samlade förvaltningskostnader vid Statens 
energimyndighet 
Miljoner kronor 

 2005 2006  2007 2008 2009  2010 

Förvaltnings-
anslag 

183 193 202 133 153 226 

Program-
anknutna 
kostnader 

84 107 117 136 169 185 

Summa 267 300 319 269 322 411 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.3 Offentligrättslig verksamhet vid Statens 
energimyndighet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 18 408 633 2 176 - 1 543

Prognos 2010 20 000 1 000 2 300 - 1 300

Budget 2011 20 000 1 100 2 500 - 1 300

 
Energimyndigheten disponerar avgifter enligt 
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter 
avseende kontoföring för de som frivilligt 
ansluter sig till handelssystemet. Sedan juli 2008 
disponerar myndigheten även ansökningsavgifter 
som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen 
(2008:163). Ansökningsavgifterna ska bidra till 
finansieringen av fjärrvärmenämndens 
verksamhet vid Energimyndigheten. Fr.o.m. 
2009 får myndigheten även avgiftsintäkter via 
Affärsverket svenska kraftnät från den 
försörjningstrygghetsavgift för naturgas som 
införts. De offentligrättsliga avgiftsintäkterna 
som inte får disponeras avser främst 
kvotpliktsavgifter enligt lagen (2003:113) om 
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elcertifikat samt lagringsavgifter enligt lagen 
(1984:1049) om beredskapslagring av olja och 
kol. 

Det negativa resultatet för den offentlig-
rättsliga verksamheten förklaras av de avgifter 
som tas ut enligt fjärrvärmelagen inte täcker 
kostnaderna för fjärrvärmenämnden. 

 
Tabell 3.4 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 11 413 11 662 -249

(varav tjänsteexport) 0 0

Prognos 2010 11 700 11 700 0

(varav tjänsteexport) 0 0

Budget 2011 12 000 12 000 0

(varav tjänsteexport) 0 0

 
Energimyndighetens uppdragsverksamhet avser 
viss test- och provningsverksamhet samt 
administrativa tjänster på uppdrag från andra 
myndigheter. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 237 miljoner kronor 
anvisas för 2011. För åren 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 240, 243 och 249 miljoner 
kronor.  

 
Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1  

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 1 608 3 896 7 297 12 826

Beslut 14 796 14 650 14 857 15 194

Överföring 
till/från andra 
anslag - 15 202 - 15 348 - 15 565 - 15 917

Övrigt 3  54

Förslag/ 
beräknat 
anslag 237 936 239 932 243 323 248 890

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt 
genomförs samt övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av 
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

3.1.2 1:2 Regionala och lokala insatser 
för energieffektivisering m.m. 

Tabell 3.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 151 892  
Anslags- 
sparande 36 771

2010 Anslag 140 000 1 
Utgifts- 
prognos 139 807

2011 Förslag 140 000   

2012 Beräknat 140 000   

2013 Beräknat 0   

2014 Beräknat 0   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget avser bidrag för kommunal energi- och 
klimatrådgivning, utbildning av och information 
till energi- och klimatrådgivare samt stöd till 
regionala energikontor och utvecklingsinsatser 
för länsstyrelsernas energiomställningsarbete. 
Anslaget avser även insatser för informations-
spridning, utveckling och spridning av verktyg 
och metoder, vissa utredningsinsatser samt 
utbildning om energieffektiv teknik.  

Utfallet under 2009 var 11 miljoner kronor 
högre än anvisade medel. Det återstår dock 
fortfarande ett anslagssparande sedan föregående 
år. 

Regeringens överväganden 

Insatserna bygger på en fortsatt utveckling och 
förstärkning av den kommunala energi och 
klimatrådgivningen och de regionala energi-
kontorens arbete. De utgör en del av regeringens 
arbete med att minska klimateffekterna vid 
slutanvändningen av energi genom att sprida 
kunskap om en effektivare energianvändning 
som kan minska klimatpåverkan.  

Att resurshushålla med energi är lönsamt för 
den enskilde och innebär minskad belastning på 
energisystemet. För att nå ut till alla besluts-
fattare i deras olika roller är det motiverat med 
ett brett spektrum av insatser. I 
budgetpropositionen för 2010 avsattes medel 
tom 2012 för dessa insatser.  

Regeringen föreslår att 140 miljoner kronor 
anvisas för 2011. För 2012 beräknas anslaget till 
140 miljoner kronor. 

 
 
 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 21  

57 

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:2 
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 140 000 140 000 140 000 140 000

Förändring till följd av:  

Beslut -3 000 -3 000 -143 000 -143 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 3 000 3 000 3 000 3 000

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 140 000 140 000 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:2 Regionala och 
lokala insatser för energieffektivisering, m.m. 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 140 000 000 kronor under 2012.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.8 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  126 505 183 505 139 505  

Nya åtaganden  200 000 100 000   

Infriade åtaganden  143 000 144 000 139 505  

Utestående åtaganden 126 505 183 505 139 505   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 240 000 240 000 140 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
 

3.1.3 1:3 Insatser för uthållig 
energianvändning 

Tabell 3.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 137 958  
Anslags- 
sparande 73 767

2010 Anslag 105 119 1 
Utgifts- 
prognos 112 922

2011 Förslag 119 909   

2012 Beräknat 118 673   

2013 Beräknat 0   

2014 Beräknat 0   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

Anslaget avser bidrag till teknikupphandling för 
att utveckla och introducera ny energieffektiv 
teknik på marknaden samt kompletterande stöd 
till marknadsintroduktion av energieffektiv 
teknik. Anslaget får även användas för 
informations-, utvecklings- och 
demonstrationsinsatser avseende konvertering 
mellan olika system för uppvärmning. Vidare får 

anslaget användas för genomförandet av EG-
rättsakter samt annat internationellt samarbete 
inom energieffektiviseringsområdet och därtill 
hörande metod-, utvecklings- och 
utredningsarbete. Anslaget får användas till 
utveckling av styrmedel för energieffektivisering. 

Regeringens överväganden 

Spridning och implementering av ny teknik är en 
förutsättning för att de högt ställda målen för 
energieffektivisering ska vara möjliga att uppnå. 
Ny teknik kan också bidra till bättre 
förutsättningar för hållbar utveckling och 
minskat beroende av fossil energi. I 
budgetpropositionen för 2010 avsatte regeringen 
medel för dessa insatser även under 2012.  

Regeringen föreslår att 120 miljoner kronor 
anvisas för 2011. För år 2012 beräknas anslaget 
till 118 miljoner kronor.  
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Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Insatser för uthållig energianvändning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 105 119 105 119 105 119 105 119

Förändring till följd av:  

Beslut - 14 312 - 18 548 -133 548 -133 548

Överföring 
till/från andra 
anslag 29 102 29 102 29 102 29 102

Övrigt 3 000 -673 -673

Förslag/ 
beräknat 
anslag 119 909 118 673 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:3 Insatser för 
uthållig energianvändning besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 100 000 000 
kronor under 2012.   

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3.11 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  106 044 116 044 96 044  

Nya åtaganden  110 000 80 000   

Infriade åtaganden  100 000 100 000 96 044  

Utestående åtaganden 106 404 116 044 96 044   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 120 000 120 000 100 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 

3.1.4 1:4 Stöd för marknadsintroduktion 
av vindkraft 

Tabell 3.12 Anslagsutveckling  
Tusental kronor 

2009 Utfall 180 986  
Anslags- 
sparande 65 623

2010 Anslag 70 000 1 
Utgifts- 
prognos 117 321

2011 Förslag 70 000   

2012 Beräknat 70 000   

2013 Beräknat 0   

2014 Beräknat 0   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget får användas för bidrag till 
teknikutveckling och marknadsintroduktion av 
storskaliga vindkraftstillämpningar. 

Genom beslut om propositionen Miljövänlig 
el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt 
vindbruk (prop. 2005/06:143, bet. 
2005/06:NU21, rskr. 2005/06:362) har riktlinjer 
för stödperioden 2008–2012 lagts fast. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 70 miljoner kronor anslås 
för 2011. För 2012 beräknas anslaget uppgå till 
70 miljoner kronor. 

 
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 70 000 70 000 70 000 70 000

Förändring till följd av:  

Beslut  -70 000 -70 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 70 000 70 000 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:4 Stöd för 
marknadsintroduktion av vindkraft besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
140 000 000 kronor under 2012.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tabell 3.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  203 923 136 923 120 000  

Nya åtaganden  3 000 28 077   

Infriade åtaganden  70 000 45 000 120 000  

Utestående åtaganden 203 923 136 923 120 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 210 000 140 000 140 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
 

3.1.5 1:5 Energiforskning 

Tabell 3.15 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 1 115 156  
Anslags- 
sparande 703 539

2010 Anslag 1 331 736 1 
Utgifts- 
prognos 840 799

2011 Förslag 1 315 804   

2012 Beräknat 1 317 675 2  

2013 Beräknat 949 747 3  

2014 Beräknat 965 381 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 302 980 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 927 217 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 925 982 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Anslaget får användas för att finansiera 
forsknings-, utvecklings-, demonstrations- och 
kommersialiseringsinsatser inom energiområdet. 
Anslaget får även användas för bidrag för att 
främja utvecklingen av teknik som baserar sig på 
förnybara energislag och effektiv 
energianvändning i industriella processer i 
försöks- eller fullskaleanläggningar. Anslaget får 
även användas för vissa utrednings-, 
utvärderings- och samordningsinsatser inom 
energiområdet, svenskt och internationellt 
forsknings- och utvecklingssamarbete samt för 
att uppfylla Sveriges åtaganden inom ramen för 

ingångna bilaterala energiforskningssamarbeten. 
Vidare får anslaget användas för att finansiera 
medlemsavgifter och stöd till vissa 
internationella organisationer inom områdena 
energi och hållbar utveckling. 

Anslagssparandet för 2009 beror bl.a. på att 
några av Energimyndighetens stödbeslut har 
varit villkorade av EU-kommissionens 
godkännande i enlighet med regelverket för 
statligt stöd. Kommissionens prövning har 
fortgått under 2010. 

Regeringens överväganden 

Sverige ligger i den absoluta internationella 
framkanten vad gäller teknik för produktion av 
andra generationens biodrivmedel. Tekniken har 
nått stadiet mellan utveckling och demonstration 
och nu behövs stöd till uppskalning av 
processerna till industriell skala och 
demonstration. Det är avgörande för att 
möjliggöra kommersialisering och tillämpning i 
Sverige och andra länder. Det finns även andra 
teknikområden där stöd till de senare faserna av 
utvecklingskedjan behövs för att underlätta 
processen från forskning och teknikutveckling 
till marknad. I 2009 års budgetproposition 
föreslog regeringen därför att anslaget för 
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energiforskning ökas med 145 miljoner kronor 
för att underlätta demonstration och 
kommersialisering av ny teknik för förnybar 
energi, samt beräknade tillskotten för denna 
satsning till 380 miljoner kronor för 2010 och 
350 miljoner kronor för 2011. 

I enlighet med vad som beskrevs närmare i 
den forsknings- och innovationspolitiska 
propositionen, som presenterades under hösten 
2009, ökar anslaget med ytterligare 110 miljoner 
kronor per år från och med 2009. 

I denna budgetproposition föreslår regeringen 
en ytterligare förstärkning av 
energiforskningsanslaget genom att anslaget  
tillförs 30 miljoner kronor för 2011 samt 380 
miljoner för 2012. Vidare föreslås att anslaget 
tillförs ytterligare 50 miljoner per år för en 
särskild satsning på ett demonstationsprogram 
för elfordon under perioden 2011-2014. 

 
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Energiforskning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 331 736 1 331 736 1 331 736 1 331 736

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 18 777 34 008 51 593 76 239

Beslut -7 309 -19 400 -404 543 -411 751

Överföring 
till/från andra 
anslag -27 400 -28 669 -29 038 -29 555

Övrigt 3  - 1288

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 315 804 1 317 675 949 747 965 381

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt 
genomförs redovisas under övrigt.  

 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:5 Energiforskning 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 4 278 000 000 kronor under perioden 
2012–2015. 

 

Skäl för regeringens beslut: I 
budgetpropositionen för 2009 avsatte regeringen 
sammanlagt 875 miljoner kronor för satsningar 
på bl.a. andra generationens biodrivmedel. 
Kommissionens prövning av huruvida stöd-
besluten är förenliga med regelverket för statligt 
stöd pågår fortfarande, och har därmed tagit 
längre tid än beräknat. Då utbetalningarna inte 
utfaller under året som beräknat kommer 
åtagandena istället att belasta bemyndigande-
ramen. För att göra det möjligt för Energi-
myndigheten att ingå nya åtaganden, trots 
förseningen i statsstödsprövningen av nuvarande 
stödbeslut, bör därför bemyndiganderamen 
justeras upp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.17 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2015 

Ingående åtaganden  2 403 261 2 698 911 3 053  911 1 403 911 

Nya åtaganden  1 415 000 1 540 000   

Infriade åtaganden  1 142 000 1 185 000 1 650 000 1 403 911 

Utestående åtaganden 2 403 261 2 698 911 3 053 911 1 403 911  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 3 235 000 3 295 000 4 278 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
  



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 21  

61 

 
3.1.6 1:6 Ersättning för vissa kostnader 

vid avveckling av Barsebäcksverket 

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 208 725  
Anslags- 
sparande 5 449

2010 Anslag 197 000 1 
Utgifts- 
prognos 197 000

2011 Förslag 184 000   

2012 Beräknat 185 000   

2013 Beräknat 185 000   

2014 Beräknat 189 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget avser statens åtaganden om ersättning 
av vissa merkostnader som uppstår till följd av 
att driften av de två kärnkraftsreaktorerna vid 
Barsebäcksverket upphört. Driften av den första 
reaktorn i Barsebäcksverken upphörde den 30 
november 1999. Enligt det avtal som träffats 
mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB 
utgår ersättning för merkostnader för 
avställnings- och servicedrift av de två 
reaktorerna. Avtalet framgår av propositionen 
Godkännande av avtal om ersättning i samband 
med stängning av Barsebäcksverket, m.m. (prop. 
1999/2000:63). 

Den tidigare regeringen beslutade i december 
2005 att godkänna ett tillämpningsavtal till 
ramavtalet av den 30 november 1999 med 
anledning av att Barsebäck 2 stängdes i och med 
utgången av maj 2005. Tillämpningsavtalet 
mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall 
AB reglerar kompensationen till reaktorägarna 
för den förtida stängningen av Barsebäck 2. 

Utfallet under 2009 var något lägre än 
anvisade medel, vilket förklaras av att 
utvecklingen av det prisindex som de månatliga 
utbetalningarna baseras på har utvecklats svagare 
än beräknat under detta år.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 184 miljoner kronor 
anslås för 2011. För åren 2012–2014 beräknas 
anslaget till 185, 185 och 189 miljoner kronor.  

 
 
 
 

 
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av 
Barsebäcksverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 197 000 197 000 197 000 197 000

Förändring till följd av:  

Beslut  

Övriga makro-
ekonomiska 
förutsätt-
ningar -11 000 -8 000 -4 000 1 000

Volymer -2 000 -4 000 -8 000 -9 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 184 000 185 000 185 000 189 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.7 1:7 Planeringsstöd för vindkraft 
m.m. 

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 40 540  
Anslags- 
sparande 51 808

2010 Anslag 40 000 1 
Utgifts- 
prognos 45 951

2011 Förslag 20 000   

2012 Beräknat 0   

2013 Beräknat 0   

2014 Beräknat 0   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget avser ekonomiskt stöd till kommuner, 
kommunala och regionala samverkansorgan 
samt länsstyrelser i syfte att genomföra 
planeringsinsatser för vindkraft och underlätta 
för vindkraftens utveckling. Anslaget får även 
användas för samordnings- och 
informationsinsatser för att främja 
vindkraftsutbyggnad. Av anslaget får högst 0,9 
miljoner kronor användas för programanknutna 
kostnader såsom planering, administration, 
uppföljning och utvärdering av stödet hos 
Boverket samt 2,5 miljoner kronor hos 
Energimyndigheten. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 20 miljoner kronor 
anvisas för 2011.  

 
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 40 000 40 000  40 000 40 000

Förändring till följd av:  

Beslut -20 000 -40 000 -40 000 -40 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 20 000 0 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.8 1:8 Stöd för installation av solvärme 

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 17 026  
Anslags- 
sparande 35 261

2010 Anslag 24 000 1 
Utgifts- 
prognos 28 594

2011 Förslag 25 000   

2012 Beräknat 0   

2013 Beräknat 0   

2014 Beräknat 0   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget avser stöd för installation av solvärme. 
Av anslaget får högst 1,1 miljoner kronor 
användas för programanknutna kostnader såsom 
planering, administration, information, 
uppföljning och utvärdering av stödet.  

Regeringens överväganden 

Statligt stöd till installation av solvärme har 
utgått i olika former under en längre tid. De 
senaste årens utveckling avseende kostnaderna 
för inköp och installation innebär dock enligt 
regeringens bedömning att tekniken börjar bli så 
konkurrenskraftig att en successiv utfasning av 
stödet är möjlig. 

För att skapa förutsättningar för en sådan 
utfasning föreslår regeringen att 25 miljoner 
kronor anvisas för budgetåret 2011. 

 
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:8 Stöd för installation av solvärme 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 24 000 24 000 24 000 24 000

Förändring till följd av:  

Beslut 15 000 - 10 000 - 10 000 -10 000

Överföring 
till/från andra 
anslag - 14 000 - 14 000 - 14 000 - 14 000

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 25 000 0 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.9 1:9 Energimarknadsinspektionen: 
Förvaltningskostnader 

Tabell 3.24 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 83 640  
Anslags- 
sparande 6 653

2010 Anslag 89 962 1 
Utgifts- 
prognos 92 353

2011 Förslag 90 217   

2012 Beräknat 91 182 2  

2013 Beräknat 92 464 3  

2014 Beräknat 94 429 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 90 277 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 90 277 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 90 151 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget är avsett att finansiera 
Energimarknadsinspektionens 
förvaltningskostnader. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.25 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 4 000 3 500 500

Prognos 2010 4 000 3 500 500

Budget 2011 4 000 3 500 500
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Energimarknadsinspektionen disponerar avgifter 
för tillsyn enligt naturgaslagen (2005:403). 

Regeringens överväganden 

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 
(SWEDAC) ansvarar för tillsyn och 
marknadskontroll av mätinstrument för el och 
naturgas. För att finansiera denna verksamhet 
har SWEDAC årligen rekvirerat 0,5 miljoner 
kronor från Energimarknadsinspektionen.  

Då denna uppgift är varaktig och av 
förvaltningskaraktär  gör regeringen 
bedömningen att dessa medel bör överföras till 
SWEDAC:s förvaltningsanslag fr.o.m. 2011. 
Energimarknadsinspektionens 
förvaltningsanslag minskas således med 0,5 
miljoner kronor samtidigt som SWEDAC:s 
förvaltningsanslag höjs med motsvarande 
belopp.  

Regeringen föreslår att 90  miljoner kronor 
anvisas för 2011. För åren 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 91, 92 och 94 miljoner 
kronor.  

 
Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:9 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 89 962 89 962 89 962 89 962

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 607 1 515 2 801 4 905

Beslut -443 -447 -454 -464

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3 91 153 155 27

Förslag/ 
beräknat 
anslag 90 217 91 182 92 464 94 429

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt 
genomförs samt övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av 
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
 
 
 

3.1.10 1:10 Energiteknik 

Tabell 3.27 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 48 116  
Anslags- 
sparande 101 884

2010 Anslag 122 000 1 
Utgifts- 
prognos 141 763

2011 Förslag 122 000   

2012 Beräknat 60 000   

2013 Beräknat 0   

2014 Beräknat 0   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att stimulera spridningen 
av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha 
positiva effekter på klimatet. Högst 5 miljoner 
kronor av anslaget får användas för de 
administrativa kostnader detta medför. 

Regeringens överväganden 

Det är angeläget att stimulera användning av 
energitekniker som är gynnsamma i ett 
klimatperspektiv, men som ännu inte är 
kommersiellt konkurrenskraftiga i jämförelse 
med på marknaden etablerade tekniker. Biogas 
och solceller är två tydliga exempel på sådana 
tekniker. 

I budgetpropositionen för 2009 satsades 
därför totalt  339 miljoner kronor inom detta 
område för perioden 2009–2011. Då efterfrågan 
på stöd för solcellsinstallationer var högre än 
beräknat  tillfördes satsningen därutöver 50 
miljoner kronor på tilläggsbudget för 2009.  

Regeringen föreslår att 122 miljoner kronor 
anvisas under anslaget för 2011. Anslaget 
beräknas till 60 miljoner kronor för 2012.  

 
Tabell 3.28 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:10 Energiteknik 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 122 000 122 000 122 000 122 000

Förändring till följd av:  

Beslut - 5000 - 62 000 - 122 000 -122 000

Överföring till/från 
andra anslag  

Övrigt 5 000  

Förslag/beräknat 
anslag 122 000 60 000 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:10 Energiteknik 
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 45 000 000 kronor under 2012. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.29 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  47 500 42 500 45 000  

Nya åtaganden  155 000 45 000   

Infriade åtaganden  160 000 42 500 45 000  

Utestående åtaganden  42 500 45 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande  150 000 45 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
 
 
 

3.1.11 1:11 Elberedskap 

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall -  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 250 000 1 
Utgifts- 
prognos 244 418

2011 Förslag 250 000   

2012 Beräknat 250 000   

2013 Beräknat 250 000   

2014 Beräknat 250 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Under anslaget anvisas medel till Svenska 
kraftnät för elberedskapsåtgärder. 

Regeringens överväganden 

Finansieringen av åtgärder som genomförs enligt 
elberedskapslagen (1997:288) sker genom att 
den som innehar nätkoncession enligt ellagen 
betalar en avgift. Åtgärderna som finansieras från 
anslaget 1:11 Elberedskap, vilket uppgår till 
motsvarande belopp som avgiftsuttaget, syftar 
till att tillgodose elförsörjningen i landet vid höjd 
beredskap. Vid beslut om utformningen av 
åtgärderna ska även effekterna för beredskapen 
inför svåra påfrestningar på samhället i fred 
beaktas. Åtgärderna har tidigare finansierats via 

anslaget 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 
Försvar och samhällets krisberedskap. Genom 
riksdagens beslut om budgetpropositionen för 
2010 förs dessa medel upp på ett separat anslag 
under utgiftsområde 21 Energi då dessa är 
avgiftsfinansierade och inte omfattas av den 
planeringsprocess som gäller för huvuddelen av 
de övriga medel som funnits inom anslaget 2:4 
Krisberedskap. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 250 miljoner kronor anvisas under 
anslaget för 2011. För 2012-2014 beräknas 
anslaget till 250 miljoner kronor per år.  

Elberedskapsavgift 

Avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften, som tas 
ut i enlighet med elberedskapslagen för att 
finansiera beredskapsåtgärder som beslutas med 
stöd av nämnda lag, bör fastställas till högst 
250 miljoner kronor under 2011. 
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Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Elberedskap 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 250 000 250 000 250 000 250 000

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 250 000 250 000 250 000 250 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:11 Elberedskap 
besluta om beställningar av tjänster, utrustning 
och anläggningar för beredskapsåtgärder som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 330 000 000 
kronor under perioden 2012–2016.  

 

 
 
 

Tabell 3.32 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2016 

Ingående åtaganden  323 804 405 356 321 621 194 621 

Nya åtaganden  215 060 22 000   

Infriade åtaganden  133 508 105 735 127 000 194 621 

Utestående åtaganden  405 356 321 621 194 621  

Erhållet/föreslaget bemyndigande  406 000 330 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
 

3.1.12 1:12 Energieffektiviserings-
program 

Tabell 3.33 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall   
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 270 000 1 
Utgifts- 
prognos 182  825

2011 Förslag 270 000   

2012 Beräknat 270 000   

2013 Beräknat 270 000   

2014 Beräknat 270 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget finansierar 

- förstärkt regionalt och lokalt energi- och 
klimatarbete, särskilt kommuners och 
landstings arbete med energieffektivise-
ring i enlighet med energieffektiviserings-
stöd, länsstyrelsernas arbete med regio-
nala klimat- och energistrategier, samt 
regionala samverkansprojekt, 

- förstärkta insatser för information, 
rådgivning, teknikupphandling och 
marknadsintroduktion, nätverksaktivite-
ter samt ett stödsystem med energikart-
läggningscheckar. 

Riktlinjerna för 
energieffektiviseringsprogrammet har lagts 
fast genom beslut om propositionen En 
sammanhållen klimat- och energipolitik – 
Energi samt budgetpropositionen för 2010.  

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 270 miljoner kronor 
anvisas under anslaget för 2011. För perioden 
2012 till 2014 beräknas anslaget till 270 
miljoner kronor per år.  
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Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:12 Energieffektiviseringsprogram 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 270 000 270 000 270 000 270 000

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 270 000 270 000 270 000 270 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:12 
Energieffektiviseringsprogram besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden 
medför behov av framtida anslag på högst 
500 000 000 kronor under perioden 2012–
2014. 

 

 
 
 
 
 

Tabell 3.35 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden  0 263 000 493 000 243 000 

Nya åtaganden  450 000 480 000   

Infriade åtaganden  187 000 250 000 250 000 243 000 

Utestående åtaganden  263 000 493 000 243 000  

Erhållet/föreslaget bemyndigande  800 000 500 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
 

3.1.13 1:13 Avgifter till internationella 
organisationer 

Tabell 3.36 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 0  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 0 1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 25 328   

2012 Beräknat 25 328   

2013 Beräknat 25 328   

2014 Beräknat 25 328   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget finansierar avgifter till internationella 
organisationer samt vissa utgifter för 
internationellt samarbete inom energiområdet. 

Regeringens överväganden 

En tydlig trend inom energipolitiken är att 
internationell samverkan har blivit allt viktigare. 
Klimatfrågan, befarade eller inträffade 
försörjningskriser och behovet av internationellt 
samarbete i frågor relaterade till framtagandet av 
ny energiteknik har accentuerat denna 
utveckling.  

Sverige deltar därför i ett allt större antal 
internationella samarbeten. Under 2009 tillkom 
International Renewable Energy Agency. Då 
kostnaderna för Sveriges åtaganden inom detta 
områden numera uppgår till betydande belopp 
bör de enligt regeringens bedömning redovisas 
på ett särskilt anslag. Energiforskningsanslaget 
minskas samtidigt med motsvarande belopp.  

Regeringen föreslår att 25 miljoner anvisas för 
2011. För perioden 2012 till 2014 beräknas 
anslaget till 25 miljoner kronor per år.  
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Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:13 Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag 23 400 23 400 23 400 23 400

Övrigt 1 928 1 928 1 928 1 928

Förslag/ 
beräknat 
anslag 25 328 25 328 25 328 25 328

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.2 Förslag avseende Affärsverket 
svenska kraftnäts verksamhet 

3.2.1 Investeringsplan 

Svenska kraftnät har redovisat sin investerings- 
och finansieringsplan för treårsperioden 2011– 
2013 till regeringen (dnr N2010/1365/E).   

Svenska kraftnäts förslag till investerings- och 
finansieringsplan för åren 2011–2013 för 
affärsverkskoncernen omfattar åtgärder i 
stamnätet inklusive utlandsförbindelserna och 
utrustning för elektronisk kommunikation. De 
planerade investeringarna under perioden 2011– 
2013 beräknas uppgå till högst 12 060 miljoner 
kronor varav 3 220 miljoner kronor för 2011. 
Investeringarna under perioden avser dels 
åtgärder i befintliga anläggningar om 1 070 
miljoner kronor, dels nyinvesteringar om 10 990 
miljoner kronor. Vissa projekt delfinansieras av 
kommuner och andra markägare som får frilagd 
mark för exploateringsändamål eller genom 
anslutningsavgifter till stamnätet. I projektet 
Stockholms Ström, som syftar till att förnya och 
förstärka elmatningen till Stockholmsregionen, 
beräknas en betydande medfinansiering ske från 
markägare som får mark frilagd för 
exploateringsändamål. Dessa finansieringsbidrag 
beräknas uppgå till 93 miljoner kronor för 2011 
och 242 miljoner kronor för 2012. Sammantaget 
för de tre åren uppgår finansieringsbidragen till 
337 miljoner kronor, varför de totala 
bruttoinvesteringarna om 12 060 miljoner 
kronor motsvarar nettoinvesteringar om 11 723 

miljoner kronor. Vidare har Svenska kraftnät 
tillsammans med sina berörda utländska 
motsvarigheter 2009 ansökt om finansiellt stöd 
ur EU:s s.k. återhämtningsplan om stöd till 
energiinfrastrukturprojekt för en elförbindelse 
mellan Sverige och Baltikum (NordBalt) och 
förstärkning av stamnätet i Baltikum. 
Kommissionen har den 5 augusti 2010 beslutat 
att bevilja ekonomiskt stöd om 131 miljoner 
euro för NordBalt-kabelförbindelsen och 81 
miljoner euro för strömriktarna till NordBalt-
förbindelsen. 

Sedan Svenska kraftnät bildades i början av 
1990–talet har stamnätet för el varit i en fas av 
förvaltning och låga investeringsnivåer som 
sedan ett par år har övergått i en fas av 
omfattande om- och nybyggnad. Det innebär en 
väsentligt ökad investeringsvolym de kommande 
åren för att öka överföringskapaciteten i Nord-
europa, förbättra driftsäkerheten, förnya 
befintliga anläggningar och ansluta ny 
elproduktion i form av främst vindkraftsparker. 
Att tillståndsprocesserna med främst 
koncessionsgivning för ledningsutbyggnaderna 
kan ske i rätt tid är en avgörande faktor för att 
investeringarna ska kunna ske enligt plan. De 
kraftigt ökade investeringarna ställer också stora 
krav på att utveckla investeringsplaneringen 
kommande år då den förutsätter tillräcklig 
tillgång på personal samt att leverantörer och 
entreprenörer kan leverera i planerad 
omfattning. Vidare krävs en omfattande 
planering för avbrott i nätet för att utföra 
investeringsåtgärderna. En sammanfattande 
investeringsplan för Svenska kraftnät för 
budgetåren 2011–2013 redovisas i tabell 3.38. 
Planen stämmer överens med Svenska kraftnäts 
hemställan till regeringen. 

Investeringsprojekt 

Nedan redovisas översiktligt de planerade 
investeringsprojekt som var för sig överstiger 
100 miljoner kronor. 

Inom ramen för samarbetet mellan de 
nordiska stamnätsföretagen har det identifierats 
ett antal flaskhalsar i överföringsnäten som kan 
vara begränsande för elhandeln och 
elöverföringen i Norden. I de nordiska system-
utvecklingsplaner som tagits fram finns två 
projekt som Svenska kraftnät medverkar i 
kommande år. Det största enskilda projektet för 
Svenska kraftnäts del är den s.k. SydVästlänken 
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som gäller en ny 400 kV förbindelse mellan 
Närke och Skåne och mellan Småland och södra 
Norge. De svenska investeringskostnaderna 
beräknas till ca 7 200 miljoner kronor varav 
4 680 miljoner kronor beräknas belasta 
treårsperioden. Kostnadsuppskattningen är dock 
osäker och beroende av koncessionsprövningen, 
marknadsutvecklingen, det tekniska utförandet 
samt vilken sträckning som blir aktuell för 
förbindelsen till Norge. Vidare pågår byggnation 
av en ny likströmsförbindelse mellan Sverige och 
Finland, Fenno-Skan 2, som också ingår i den 
nordiska systemutvecklingsplanen. Ledningen 
beräknas färdigställas under 2011. Svenska kraft-
näts investeringskostnad, inkluderande till-
kommande åtgärder i stamnätet, bedöms uppgå 
till ca 1 680 miljoner kronor varav ca 830 
miljoner kronor beräknas falla ut under perioden 
2011–2013. Därutöver har tillsammans med 
Fingrid en ny tredje 400 kV växelströmsledning 
mellan Sverige och Finland i norr utretts under 
2009. Behovet av ny överföringskapacitet 
förklaras främst av planerad ny 
kärnkraftproduktion i Finland samt större 
vindkraftetableringar i såväl Sverige som Finland. 
Investeringskostnaden för förbindelsen beräknas 
till ca 500 miljoner kronor, varav endast ca 2 
miljoner kronor väntas falla ut under perioden 
2011–2013. 

En ny likströmsförbindelse mellan södra 
Sverige och Litauen (NordBalt) har beslutats i 
syfte att knyta samman den nordiska och 
baltiska elmarknaden. Förbindelsen beräknas 
kunna tas i drift tidigast 2016. Den totala 
investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 6 
300 miljoner kronor varav ca 1 500 miljoner 
kronor kan komma att belasta perioden 2011–
2013. Då projektet ansökt om medel ur EU:s 
återhämtningsplan med stöd till energi-
infrastrukturprojekt om 131 miljoner euro 
väntas den svenska nettokostnaden uppgå till ca 
2 700 miljoner kronor.  

Inom ramen för Stockholms Ström-projektet, 
som avser en förnyelse av elmatningen till 
Storstockholmsområdet, pågår och planeras ett 
flertal större investeringar. De totala 
investeringskostnaderna beräknas till drygt 4 000 
miljoner kronor. Svenska kraftnäts del av 
investeringskostnaderna beräknas till drygt 3 000 
miljoner kronor, varav ca 1 240 miljoner kronor 
beräknas infalla under perioden 2011-2013. De 
olika delprojekten omfattar främst en ny 220 kV 
matning till Värmdö, en ny 400 kV–förbindelse 

mellan Hagby–Danderyd, en ny 220 kV 
förbindelse mellan Danderyd–Järva, en ny 220 
kV matning till Lidingö, kablifiering av 220 kV 
förbindelse mellan Hägerstalund–Beckomberga 
samt en ny 400 kV ledning mellan Danderyd – 
Skanstull. 

För att säkra en tillförlitlig elförsörjning av 
Göteborgsområdet planeras en ny 400 kV 
ledning mellan Stenkullen–Lindome. Projektet 
har fördröjts p.g.a. en utdragen tillståndsprocess 
och beräknas nu kunna vara klart till 2011. 
Investeringskostnaden är beräknad till ca 255 
miljoner kronor, varav ca 80 miljoner kronor 
beräknas för perioden 2011–2013. 

De omfattande byggnationer av och planer för 
vindkraftsparker innebär ett utökat behov av 
investeringar i stamnätet. De behov av 
investeringar som hittills har identifierats  till 
följd av de mest sannolika vindkraftsprojekten 
beräknas uppgå till ca 400 miljoner kronor varav 
ca 200 miljoner kronor beräknas infalla under 
treårsperioden. Åtgärderna omfattar främst extra 
ställverksfack i befintliga stationer, förstärkning 
av befintlig ledningskapacitet, installation av 
optofiber och nya anslutningspunkter i 
stamnätet.  

Svenska kraftnät planerar för att ansluta 
Gotland till det svenska stamnätet genom 1 000 
MW likströmslänk. Dagens anknytning av 
Gotland genom regionnätet medger inte de 
utbyggnadsplaner som finns för vindkraften på 
ön. Förstudier pågår och drifttagning är planerad 
till 2016. Den totala kostnaden beräknas till 
3 120 miljoner kronor varav 95 miljoner kronor 
beräknas belasta treårsperioden.  

En förnyelse sker av en 220 kV ledning i södra 
Norrland mellan Krångede och Horndal i 
Bergslagen. Investeringen genomförs i etapper 
och har delvis försenats p.g.a. utdragen process 
för koncessionsförnyelse och beräknas kunna 
färdigställas först 2012/2013. Investerings-
kostnaden beräknas till 170 miljoner kronor, 
varav 55 miljoner kronor beräknas under treårs-
perioden.  

Effekthöjningarna i kärnkraftverken i 
Forsmark och Oskarshamn medför investerings-
behov i stamnätet för att kunna överföra  
tillkommande elproduktion. Utredningar pågår 
om lämpliga förstärkningsåtgärder där förstudier 
hittills pekar på behov av två nya 400 kV 
ledningar från Forsmark. Samtidigt skapar 
etableringen av vindkraftsparker i Gästrikland 
och Hälsingland samt byggnationen av Fenno-
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Skan 2 också behov av att  förstärkningar i 
Uppland. Investeringar krävs även i ställverk och 
nya transformatorstationer i området. En ny 
ledning planeras mellan Stackbo och  Hamra 
som beräknas kosta ca 400 miljoner kronor, 
varav ca 385 miljoner kronor beräknas för 
perioden 2011–2013. Sammantaget 
kostnadsberäknas investeringsåtgärderna i östra 
Svealand till preliminärt 2 400 miljoner kronor 
varav 670 miljoner kronor under treårsperioden. 
En ny ledning mellan Ekhyddan och Barkeryd i 
Småland planeras för att förstärka 
överföringskapaciteten från Oskarshamns 
kärnkraftverk. Ledningen kostnadsberäknas till 
ca 865 miljoner kronor varav ca 390 miljoner 
kronor under treårsperioden. Totalt bedöms 
åtgärderna kosta ca 370 miljoner kronor, varav ca 
50 miljoner kronor inom treårsperioden. 

För att förstärka ledningskapaciteten i 
Ångermanland och söderut till följd av 
etablering av vindkraftsparker i området planeras 
en ny 400 kV ledning mellan Storfinnforsen och 
Midskog. Investeringskostnaden är beräknad till 
ca 295 miljoner kronor, varav ca 170 miljoner 
kronor väntas belasta treårsperioden.  

För att höja driftsäkerheten finns en plan för 
förnyelse av transformator- och fördelnings-
stationerna i stamnätet. Enligt planen kommer 
omkring två stationer per år att byggas, vilket 
beräknas innebära investeringar om ca 
380 miljoner kronor under treårsperioden. En 
plan har även tagits fram för att förnya de alltmer 
åldrande topplinorna av stål som fortfarande 
finns kvar i de äldre delarna av stamnätet. Detta 
kommer att innebära kostnader under 
treårsperioden på ca 140 miljoner kronor. För att 
förbättra förmågan att reglera spänningsnivåerna 
vid låglastsituationer i stamnätet planeras åtta 
reaktorer för s.k. reaktiv kompensering  
installeras i olika delar av landet. 
Investeringskostnaden beräknas till ca 
308 miljoner kronor varav 180 miljoner kronor 
under treårsperioden. 

Ett nytt driftövervakningssystem benämnt 
HUDS planeras då nuvarande system inte längre 
uppfyller dagens krav på funktionalitet och IT-
säkerhet. Investeringskostnaden beräknas till 
175 miljoner kronor varav 85 miljoner kronor 
beräknas falla ut under treårsperioden.  

  
Tabell 3.38 Investeringsplan för Svenska kraftnät  
Miljoner kronor 

 Total kostnad 
2011– 2013 

Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Budget 
 2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat 
2013 

Investeringar exkl.       
SwePol Link, NordBalt, 
Gasturbiner AB och 
optofiberutbyggnad 

10 550 1 443 2 006 2 856 3 772 3 922 

SwePol Link - 1 0 0 0 0 

NordBalt 1 480 22 116 434 208 838 

Optofiberutbyggnad 0 47 0 0 0 0 

Gasturbiner AB 30 24 38 30 0 0 

Summa investeringar 12 060 1 527 2 160 3 320 3 980 4 760 

Amortering av externa lån, 
Svenska kraftnät 

0 0 0 0 0 0 

Amortering av externa lån, 
SwePol Link  

246 262 82 82 82 82 

Summa investeringar och 
amorteringar 

12 306 1 789 2 242 3 402 4 062 4 842 

Egen finansiering 3 211 1 329 1 482 892 1 242 1 077 

Extern upplåning RGK 9 095 460 760 2 510 2 820 3 765 

Summa finansiering 12 306 1 789 2 242 3 402 4 062 4 842 
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Regeringens förslag:  Den investeringsplan som 
Affärsverket svenska kraftnät har föreslagit för 
perioden 2011–2013 godkänns. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 

anser att den nu redovisade investeringsplanen 
för Svenska kraftnäts verksamhetsområde för 
treårsperioden 2011–2013 ska godkännas. 
Investeringsverksamheten inom Svenska kraft-
nät kan därigenom planeras med relativt god 
framförhållning. Regeringen är medveten om att 
tidsmässiga förskjutningar, som kan påverka 
investeringsnivåerna de enskilda åren, kan före-
komma. Regeringen har inget att erinra mot de 
överväganden och förslag om verksamhetens mål 
och inriktning som presenteras i Svenska kraft-
näts treårsplan. Regeringen konstaterar dock att 
de väsentligt ökande investeringsvolymerna 
framöver ställer ökade krav på planering, analys 
av resursåtgång och uppföljning av 
verksamheten.  

Svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på 
justerat eget kapital1, efter schablonmässigt 
avdrag för skatt, på 6 procent, exklusive 
resultatandelar från avyttringar i intresseföretag 
samt exklusive flaskhalsintäkter och ska högst ha 
en skuldsättningsgrad2 på 73 procent. EU:s 
förordning om villkor för tillträde till nät för 
gränsöverskridande elhandel3 innebär att s.k. 
flaskhalsintäkter (kapacitetsavgifter) ska 
användas till mothandel eller investeringar som 
syftar till att bibehålla eller öka kapaciteten på 
aktuell förbindelse. Av detta skäl kommer 
avkastningskravet för Svenska kraftnät fr.o.m. 
2011 inte längre att omfatta sådana 
flaskhalsintäkter. En ökad skuldsättningsgrad 
jämfört med 2010 motiveras av den väsentligt 
ökade investeringsnivån i Svenska kraftnäts 
verksamhet. Som riktlinje för utdelning och 
skattemotsvarighet gäller krav på 65 procent av 
årets resultat för affärsverkskoncernen. 
Kostnadseffektiviteten bör vara minst lika hög 
som i jämförbara företag.  

 
 
                                                      
1 Justerat eget kapital definieras som genomsnittet av in- och utgående 
bundna egna kapital samt 73,7 procent av det fria egna kapitalet. 
2 Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med 
justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar. 
3 Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 
juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel 
och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003.  

Avgiftsinkomster  

Svenska kraftnät finansierar sin nätverksamhet 
och balanstjänst genom avgifter. Svenska 
kraftnät är även systemansvarig för naturgas och 
tar ut motsvarande avgifter för denna 
verksamhet samt en särskild försörjnings-
trygghetsavgift för naturgas fr.o.m. 2009. 
Dessutom tar Svenska kraftnät ut en avgift för 
att täcka kostnader för utfärdande och 
kontoföring av elcertifikat respektive 
ursprungsgarantier för el.  

Intäkterna i den av Svenska kraftnät 
redovisade investeringsplanen för åren 2011-
2013 är beräknade utifrån antaganden om en 
normal hydrologisk situation vad gäller 
vattenkraftproduktionen och att den 
ekonomiska konjunkturen successivt vänder 
uppåt till en normal nivå. Den totala 
inmatningen på stamnätet antas bli 118 TWh 
2011, 120 TWh 2012 och 123 TWh 2013. 

Svenska kraftnät har sedan 1990–talet kunnat 
hålla internationellt sett låga och stabila över-
föringsavgifter. Ökade kostnader för inköp av 
förlustkraft har emellertid medfört ett behov av 
att höja stamnätsavgiften 2010 . Som en följd av 
de omfattande investeringarna som pågår och 
planeras framöver i stamnätet planeras successiva 
höjningar av stamnätstariffen kommande år för 
att finansiera investeringarna. Avgifts-
inkomsterna prognostiseras för åren 2011–2013 i 
tabell 3.39.  

 
Tabell 3.39 Avgiftsinkomster 
Miljoner kronor 

2009 2010 2011 2012 2013 

6 517 7 317 7 752 8 093 8 325 

Beräknade inleveranser Svenska kraftnät 

Enligt Svenska kraftnäts investeringsplan för 
2011–2013 förväntas utdelningen bli 
408 miljoner kronor 2011 baserat på 2010 års 
resultat vid ett avkastningskrav på justerat eget 
kapital, efter schablonmässigt avdrag för skatt, 
på 6 procent exklusive resultatandelar från 
avyttringar i intresseföretag. Aktuellt års 
utdelning inlevereras nästkommande 
verksamhetsår. Till följd av avyttringen av 
aktierna i NordPool ASA under 2010 beräknas 
Svenska kraftnäts erhållna utdelningar från 
intresseföretag minska med 185 miljoner kronor 
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2011 jämfört med 2010. Det beräknade resultatet 
samt utdelningen och skattemotsvarigheten från 
Svenska kraftnät under budgetåren 2011–2013 
redovisas i tabell 3.40 givet ett utdelningskrav på 
65 procent av verksamhetsårets resultat.  
 
Tabell 3.40 Beräknade inleveranser 
Miljoner kronor (löpande priser) 

 Utfall 
2009 

Prognos 
2010 

Beräknat 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat 
2013 

Årets 
resultat 

375 628 620 637 660 

Utdelning 
och 
skattemot-
svarighet 1 

244 408 403 414 429 

1 Inleverans nästföljande år. 

3.2.2 Finansiella befogenheter 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
för 2011 låta Affärsverket svenska kraftnät ta 
upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett 
sammanlagt belopp om högst 5 000 miljoner 
kronor. Regeringen bemyndigas även att för 
2011 låta Affärsverket svenska kraftnät placera 
likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. 

Regeringen bemyndigas för 2011 att besluta 
om delägarlån om högst 300 miljoner kronor till 
förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska 
kraftnät förvaltar statens aktier.  

Regeringen bemyndigas för 2011 att besluta 
om förvärv och bildande av bolag som ska verka 
inom Affärsverket svenska kraftnäts 
verksamhetsområde intill ett belopp om 
10 miljoner kronor samt avyttra aktier intill ett 
belopp om 10 miljoner kronor.  

 
Skälen för regeringens förslag:  
Bemyndigandet om att låta Svenska kraftnät få 
rätt att ta upp lån i och utanför Riksgälds-
kontoret inom en sammanlagd ram om 
5 000 miljoner kronor ska främst täcka 
lånebehovet inom investeringsverksamheten. I 
och med den ökade investeringsvolymen under 
kommande år finns ett behov av en utökad 
låneram. Regeringen föreslår även att riksdagen 
bemyndigar regeringen att låta Svenska kraftnät 
placera likvida medel i och utanför 
Riksgäldskontoret i enlighet med nu gällande 
ordning.  

Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att 
lämna delägarlån till bolag där Svenska kraftnät 

förvaltar statens aktier intill ett belopp om 
300 miljoner kronor. Liksom tidigare avser re-
geringen att delegera denna rätt till Svenska 
kraftnät. Vid utgången av 2010 får dessa del-
ägarlån uppgå till ett belopp om högst 
300 miljoner kronor. Den största delen av ramen 
utgörs av delägarlån från affärsverket till Svenska 
Kraftnät Gasturbiner AB för finansiering av dess 
verksamhet. Svenska Kraftnät Gasturbiner AB 
reinvesterar bl.a. i kontrollanläggningar för 
samtliga gasturbiner till en total kostnad av 
100 miljoner kronor under åren 2006–2010. 
Genom att finansiera investeringarna med lån 
från affärsverket kan räntekostnaderna för 
koncernen som helhet hållas nere.  

För 2011 föreslås regeringen att kunna besluta 
om förvärv av aktier eller bilda bolag intill ett 
belopp om 10 miljoner kronor samt även avyttra 
aktier intill ett belopp om 10 miljoner kronor. 
Förvärv av aktier eller bildande av bolag ska ske 
inom ramen för Svenska kraftnäts verk-
samhetsområde. Regeringen avser liksom tidiga-
re att för 2011 delegera denna rätt till Svenska 
kraftnät.  

Regeringen kommer att kräva full ersättning 
för statens risk i samband med borgensteckning 
eller långivning. 

 



 

 Kommunikationer   
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 för 

ramanslaget 1:1 Väghållning ingå ekono-
miska förpliktelser som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 41 200 000 000 kronor un-
der 2012–2063 (avsnitt 3.8.1), 

2. godkänner att regeringen för 2011 får be-
sluta om en låneram i Riksgäldskontoret 
om högst 7 452 000 000 kronor för priori-
terade vägprojekt m.m. (avsnitt 3.8.1), 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:2 Banhållning ingå ekono-
miska förpliktelser som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 80 000 000 000 kronor un-
der 2012–2050 (avsnitt 3.8.2), 

4. godkänner att regeringen för 2011 får be-
sluta om en låneram i Riksgäldskontoret 
om högst 12 948 000 000 kronor för prio-
riterade järnvägsprojekt m.m. (avsnitt 
3.8.2),  

5. godkänner att regeringen för 2011 får be-
sluta om en låneram i Riksgäldskontoret 
om högst 18 000 000 000 kronor till 
Botniabanan AB (publ) för fortsatt 
utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 3.8.2), 

6. godkänner att riksdagens tidigare 
ställningstaganden rörande inrättande av en 
särskild myndighet för rikstrafikfrågor − 
Rikstrafiken − ska upphöra att gälla. 
(avsnitt 3.8.3),  

7. godkänner de ekonomiska målen för 
Sjöfartsverket och föreslagen prisrestrik-
tion samt bemyndigar regeringen att be-
sluta om utdelning och skattemotsvarighet 
för Sjöfartsverket i enlighet med vad rege-
ringen förordar (avsnitt 3.8.4), 

8. bemyndigar regeringen att för 2011 ge 
Sjöfartsverket finansiella befogenheter i en-
lighet med vad regeringen förordar (avsnitt 
3.8.4),  

9. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Sjöfartsverket för 2011–2013 (avsnitt 
3.8.4), 

10. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:7 Trafikavtal ge Trafikverket 
befogenheter att ingå ekonomiska förplik-
telser i samband med tjänstekoncessioner, 
avtal om trafiktjänst baserat på allmän tra-
fikplikt, samverkansavtal och upphandling 
av transportpolitiskt motiverad trafik som 
inklusive tidigare åtaganden medför behov 
av framtida anslag på högst 3 500 000 000 
kronor under 2012–2022 (avsnitt 3.8.8), 

11. godkänner att riksdagens tidigare 
ställningstaganden rörande betalnings- och 
avgiftsvillkor för trafiken på den fasta för-
bindelsen över Öresund ska upphöra att 
gälla (avsnitt 3.8.15), 

12. godkänner de ekonomiska målen för 
Luftfartsverket och bemyndigar regeringen 
att besluta om utdelning och skattemotsva-
righet i enlighet med vad regeringen föror-
dar (avsnitt 3.8.16.), 
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13. bemyndigar regeringen att för 2011 ge 
Luftfartsverket finansiella befogenheter i 
enlighet med vad regeringen förordar 
(avsnitt 3.8.16), 

14. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Luftfartsverket för 2011–2014 (avsnitt 
3.8.16), 

15. godkänner Statens järnvägars ekonomiska 
mål och finansieringsmodell samt bemyn-
digar regeringen att för 2011 ge Statens 
järnvägar finansiella befogenheter i enlighet 
med vad regeringen förordar (avsnitt 
3.8.17), 

16. godkänner förslaget till investeringsplan för 
Statens järnvägar för perioden 2011–2013 
(avsnitt 3.8.17), 

17. bemyndigar regeringen att överlåta statens 
aktier i Arlandabanan Infrastructure AB till 
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB 
Aktiebolag (avsnitt 3.9.4), 

18. bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder 
som krävs för att genomföra överlåtelsen 
enligt punkt 17 (avsnitt 3.9.4),  

19. bemyndigar regeringen att låta fusionera 
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB 
Aktiebolag och Arlandabanan 
Infrastructure AB (avsnitt 3.9.4), 

20. bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder 
som krävs för att genomföra fusionen en-
ligt punkt 19 (avsnitt 3.9.4), 

21. godkänner att regeringen överför förvalt-
ningen av statens aktier i Swedish National 
Road Consulting AB till Regeringskansliet 
(avsnitt 3.9.5), 

22. godkänner att regeringen överför förvalt-
ningen av statens aktier i LFV Aviation 
Consulting AB till Regeringskansliet 
(avsnitt 3.9.5), 

23. bemyndigar regeringen att överlåta statens 
aktier i Swedish National Road Consulting 
AB och LFV Aviation Consulting AB till 
ett och samma statligt ägda aktiebolag 
(avsnitt 3.9.5), 

24. bemyndigar regeringen att överföra samt-
liga tillgångar och skulder i Swedish 
National Road Consulting Aktiebolag och 
LFV Aviation Consulting AB till ett och 
samma statligt ägda aktiebolag eller att fu-
sionera bolagen (avsnitt 3.9.5), 

25. bemyndigar regeringen att förvärva ett 
aktiebolag till vilka statens aktier eller 
samtliga tillgångar och skulder i Swedish 
National Road Consulting Aktiebolag och 
LFV Aviation Consulting AB överlåts en-
ligt punkterna 23–24 (avsnitt 3.9.5), 

26. bemyndigar regeringen att helt eller delvis 
avyttra statens aktier i Swedish National 
Road Consulting Aktiebolag och LFV 
Aviation Consulting AB eller det aktiebo-
lag till vilket aktierna överförts enligt 
punkterna 23–24 (avsnitt 3.9.5),  

27. bemyndigar regeringen att som likvid vid 
en avyttring av aktierna i Swedish National 
Road Consulting Aktiebolag och LFV 
Aviation Consulting AB eller det aktiebo-
lag till vilket aktierna överförts enligt 
punkterna 23–24, utöver kontanter ta emot 
aktier eller andra former av tillgångar 
(avsnitt 3.9.5), 

28. bemyndigar regeringen att avyttra de andra 
tillgångar än kontanter som staten erhåller 
som likvid enligt punkt 27 (avsnitt 3.9.5),  

29. bemyndigar regeringen att vidta de åtgärder 
som krävs för att genomföra punkterna 21–
28 (avsnitt 3.9.5), 

30. godkänner att de kostnader som uppkom-
mer för staten i samband med en avyttring 
av dess aktier i Swedish National Road 
Consulting Aktiebolag och LFV Aviation 
Consulting AB eller det aktiebolag till vil-
ket aktierna överförts enligt punkterna 23–
24, får avräknas mot försäljningsintäkterna  
(avsnitt 3.9.5),  

31. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av 
åtgärder mot allvarliga fredstida hot och 
påfrestningar som gäller elektronisk kom-
munikation till högst 100 000 000 kronor 
under 2011 (avsnitt 4.7.1),  

32. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslag 2:2 Ersättning för särskilda tjäns-
ter till funktionshindrade ingå ekonomiska 
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 220 000 000 kronor under 2012–
2015 (avsnitt 4.7.2), 

33. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslag 2:5 Driftsäker och tillgänglig 
elektronisk kommunikation ingå ekono-
miska förpliktelser som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
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anslag på högst 95 000 000 kronor under 
2012–2013 (avsnitt 4.7.5), 

34. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt 
följande uppställning: 

 
 
 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Väghållning Ramanslag 20 702 367

1:2 Banhållning Ramanslag 12 824 814

1:3 Trafikverket Ramanslag 1 532 046

1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. Ramanslag 143 308

1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. Ramanslag 62 284

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser Ramanslag 103 013

1:7 Trafikavtal Ramanslag 831 000

1:8 Viss internationell verksamhet Ramanslag 25 085

1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut Ramanslag 40 509

1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk Ramanslag 348 500

1:11 Trängselskatt i Stockholm Ramanslag 832 523

1:12 Transportstyrelsen Ramanslag 2 257 705

1:13 Trafikanalys Ramanslag 60 468

2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter Ramanslag 25 372

2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade Ramanslag 148 749

2:3 Grundläggande betaltjänster Ramanslag 49 000

2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. Ramanslag 18 010

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation Ramanslag 120 000

Summa  40 124 753
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2 Kommunikationer 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde Kommunikationer omfattar 
transportpolitik och politiken för informations-
samhället. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 

Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Transportpolitik 38 605 39 655 39 991 39 764 38 120 39 847 40 074

Politiken för informationssamhället 194 449 370 361 359 360 360

Äldreanslag 1 773 475 467 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer 40 573 40 579 40 828 40 125 38 479 40 207 40 434
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
År 2009 uppgick de totala utgifterna för 
utgiftsområde Kommunikationer till 40 573 
miljoner kronor. 

För 2011 föreslår regeringen att 40 125 
miljoner kronor anvisas till utgiftsområdet. För 
transportpolitiken föreslås 39 764 miljoner 
kronor och för politiken för 
informationssamhället föreslås 361 miljoner 
kronor. 

För 2012, 2013 och 2014 beräknas de totala 
anslagen inom utgiftsområdet till 38 479 
miljoner kronor, 40 207 miljoner kronor 
respektive 40 434 miljoner kronor. 

I tabell 2.2 redovisas förändringen av 
anslagsnivån för perioden 2011–2014 jämfört 
med statsbudgeten för 2010 fördelat på olika 
komponenter. Den pris- och löneomräkning 
som görs årligen av anslagen för 
förvaltningsändamål för att kompensera 
myndigheterna för pris- och löneökningar utgör 
en del av den föreslagna anslagsförändringen. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 22 Kommunikationer 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 40 056 40 056 40 056 40 056

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 222 577 1 234 1 921

Beslut -232 -2 277 -1 198 -1 597

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområden -49 -53 -62 -70

Övrigt 127 176 176 124

Ny ramnivå  40 125 38 479 40 207 40 434
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets ram för 
2011 realekonomiskt fördelad på transfereringar, 
verksamhetskostnader och investeringar. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2011 realekonomisk fördelad. 
Utgiftsområde 22 Kommunikationer 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 2 896 

Verksamhetskostnader 2 19 957 

Investeringar 3 17 272 

Summa ramnivå 40 125 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas i 
huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid 
sidan av dessa stöd finns det även stöd på 
budgetens inkomstsida i form av avvikelser från 
en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. 
Avvikelser från en likformig beskattning utgör 
en skatteförmån om t.ex. en viss grupp av 
skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i 
förhållande till en likformig beskattning och som 
en skattesanktion om det rör sig om ett 
”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna 
har införts, mer eller mindre uttalat, som medel 
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, 
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. 
Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens 
saldo och kan därför jämställas med stöd på 
budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av 
redovisningen av skatteutgifterna har redovisats i 
regeringens skrivelse Redovisning av 
skatteutgifter 2010 (skr. 2009/10:195). 

I tabellen nedan redovisas de nettoberäknade 
skatteutgifterna som är att hänföra till 
utgiftsområde 22 Kommunikationer. I avsnitt 
3.3 redovisas de enskilda skatteutgifterna inom 
transportpolitiken. För politiken för 
informationssamhället finns inga aktuella 
skatteutgifter att redovisa. 

 
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer, netto 
Miljoner kronor 

 Prognos
2010 

Prognos
2011 

Transportpolitik 19 220 19 805 

Politiken för informationssamhället 0 0 

Totalt för utgiftsområdet 19 220 19 805 
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3 Transportpolitik 

3.1 Omfattning 

I transportpolitiken ingår områdena vägar, 
järnvägar, sjöfart och luftfart. Det övergripande 
målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektivt och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. 

De myndigheter och affärsverk som verkar 
inom transportpolitiken är: Trafikverket, 
Trafikanalys, Transportstyrelsen, Statens 
järnvägar, Sjöfartsverket, Rederinämnden, 
Luftfartsverket, Rikstrafiken, Statens väg- och 
tranportforskningsinstitut, Statens 
haverikommission, Verket för 
innovationssystem och Kustbevakningen. 
Statligt ägda bolag som berörs i det följande är 
AB Svensk Bilprovning, SJ AB, Jernhusen AB, 
Green Cargo AB, SAS AB, SweRoad, 
Arlandabanan Infrastructure AB, Svensk-
Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag, 
Svevia AB, Vectura Consulting AB, Swedavia 
AB och Infranord AB. 

Från och med den 1 januari 2010 har 
länsstyrelsernas verksamhet inom körkorts- och 
yrkestrafikområdet överförts till 
Transportstyrelsen. 

Den 31 mars 2010 avvecklades Vägverket, 
Banverket och Statens institut för 
kommunikationsanalys och den 1 april 2010 
inrättades Trafikverket och Trafikanalys. 

Från och med den 1 januari 2011 avses 
Rikstrafikens och Rederinämndens 
verksamheter införlivas i Trafikverket. I 
konsekvens med detta kommer båda dessa 
myndigheter avvecklas. 

Inom transportpolitiken finns även ett antal 
mindre bolag inom bl.a. väg- och 
järnvägsområdena. 
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3.2 Utgiftsutveckling  

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Transportpolitik 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

Transportpolitik  

1:1 Väghållning 21 017 20 661 20 645 20 702 20 183 21 291 21 513

1:2 Banhållning 15 446 14 959 15 354 12 825 11 841 12 382 12 252

1:3 Trafikverket 1 155 1 151 1 532 1 469 1 489 1 521

1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål 
m.m. 143 144 144 143 143 143 143

1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 62 62 62 62 62 62 62

1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 81 103 103 103 103 103 103

1:7 Trafikavtal 849 831 838 831 831 831 831

1:8 Viss internationell verksamhet 3 27 27 25 25 25 25

1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 39 40 39 41 41 41 42

1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till 
Transeuropeiska nätverk 315 839 767 349 349 349 349

1:11 Trängselskatt i Stockholm 289 274 270 833 881 881 882

1:12 Transportstyrelsen 360 515 546 2 258 2 132 2 187 2 286

1:13 Trafikanalys 45 44 60 61 62 63

Summa Transportpolitik 38 605 39 655 39 991 39 764 38 120 39 847 40 074

Äldreanslag  

2010 1:1 Vägverket: Administration 848 235 226 0 0 0 0

2010 1:3 Banverket: Administration 810 190 188 0 0 0 0

2010 1:8 Sjöfartsregistret 6 6 6 0 0 0 0

2010 1:9 Rederinämnden: Administration 1 2 3 0 0 0 0

2010 1:11 Rikstrafiken: Administration 26 28 27 0 0 0 0

2010 1:15 Statens institut för 
kommunikationsanalys 55 14 15 0 0 0 0

2008 36:16 Järnvägsstyrelsen 7 0 0 0 0 0

2003 36:05 Ersättning till Statens järnvägar för 
kostnader i samband med utdelning från AB 
Swedcarrier m.m. 0 2 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 1 753 475 467 0 0 0 0

Totalt för område Transportpolitik 40 358 40 130 40 458 39 764 38 120 39 847 40 074
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
 

För 2010 prognostiseras de totala utgifterna för 
området uppgå till 40 458 miljoner kronor, vilket 
är i nivå med årets tilldelade medel. 

För 2011 föreslår regeringen att 39 764 
miljoner kronor anvisas för transportpolitiken. 

För 2012 beräknas anslagen inom området till 
38 120 miljoner kronor, för 2013 till 39 847 
miljoner kronor och för 2014 till 40 074 miljoner 
kronor. 

3.3 Skatteutgifter 

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 22 
Kommunikationer samt en definition av 
begreppet redovisas i avsnitt 2.3. I Tabell 3.2 
följer en redovisning av de nettoberäknade 
skatteutgifter som kan hänföras till 
transportpolitikens område. I anslutning till 
tabellen ges en kortfattad beskrivning av 
respektive skatteutgift. 
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Tabell 3.2 Skatteutgifter inom transportpolitiken, netto 
Miljoner kronor 

 Prognos 
2010 

Prognos 
2011 

Personbefordran 5 250 5 690 

Energiskatt på dieselbränsle i 
motordrivna fordon 

8 391 8 131 

Särskild energiskattebefrielse för 
naturgas som drivmedel 

156 164 

Energiskattebefrielse för 
koldioxidneutrala drivmedel 

1 592 1 933 

Energiskattebefrielse för elförbrukning 
vid bandrift 

1 019 1 034 

Energiskattebefrielse för 
bränslebrukning vid bandrift 

20 21 

Energiskattebefrielse på bränsle för 
inrikes luftfart 

676 670 

Koldioxidskattebefrielse för bandrift 18 19 

Koldioxidskattebefrielse för inrikes 
luftfart 

628 623 

Sjöfartsstöd 1 460 1 510 

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar 10 10 

Totalt för transportpolitik 19 220 19 805 

Personbefordran 

Skattesatsen är nedsatt till 6 procent. Den 
nedsatta skattesatsen ger upphov till en 
skatteutgift avseende mervärdesskatt. 

Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna fordon 

Skattesatsen för dieselolja i miljöklass 1 jämförs 
med skattesatsen för bensin i miljöklass 1, vilken 
utgör normen på hela transport-området. I 
praktiken utgörs nästan all bensin- och 
dieseloljeanvändning av miljöklass 1. År 2010 
motsvarar skattesatsen för bensin i den främsta 
miljöklassen 33,8 öre/kWh medan dieselolja i 
den främsta miljöklassen, dvs. miljöklass 1, 
beskattas med motsvarande 13,3 öre/kWh. 
Skatteutgiften utgörs av mellanskillnaden i 
skattesats. Skatteutgiften för dieselbränsle 
uppgår till 20,5 öre/kWh. Riksdagen har beslutat 
att höja skatten på dieselolja till motsvarade 15,3 
öre/kWh år 2011 och 17,3 öre kWh år 2013. 

Särskild energiskattebefrielse för naturgas och 
gasol som drivmedel 

Befrielsen gäller endast för naturgas och gasol 
som drivmedel. Normen utgörs av 
energiskattesatsen för bensin i miljöklass 1. 

Energiskattebefrielse för koldioxidneutrala 
drivmedel 

Befrielse gäller för koldioxidneutrala drivmedel. 
Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin 
i miljöklass 1. Se även Nya och reviderade 
skatteutgifter nedan. 

Energiskattebefrielse för elförbrukning vid 
bandrift 

Befrielsen gäller elförbrukning för järnväg och 
tunnelbana. Normen utgörs av 
energiskattesatsen för bensin i miljöklass 1. 

Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning vid 
bandrift 

Bränsle i dieseldrivna järnvägsfordon beskattas 
inte. Normen utgörs av energiskattesatsen för 
bensin i miljöklass 1. 

Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes 
luftfart 

Sedan den 1 juli 2008 beskattas flygbränsle som 
förbrukas i luftfartyg, när luftfartyget används 
för privat ändamål. Yrkesmässig förbrukning av 
bränsle som används som flygbränsle beskattas 
inte. Normen utgörs av energiskattesatsen för 
bensin i miljöklass 1. 

Koldioxidskattebefrielse för bandrift 

Bränsleförbrukning i dieseldrivna järnvägsfordon 
är befriad från koldioxidskatt. Normen utgörs av 
full koldioxidskattesats. 
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Koldioxidskattebefrielse för inrikes luftfart 

Sedan den 1 juli 2008 beskattas flygbränsle som 
förbrukas i luftfartyg, när luftfartyget används 
för privat ändamål. Yrkesmässig förbrukning av 
bränsle som används som flygbränsle beskattas 
inte. Normen utgörs av full koldioxidskattesats. 

Sjöfartsstöd 

Sjöfartsstöd ges till last- och passagerarfartyg i 
internationell trafik. Stödet ges genom att 
arbetsgivarens skattekonto krediteras ett belopp 
motsvarande skatteavdrag och 
arbetsgivaravgifter på sjöinkomst. Krediteringen 
utgör en skatteutgift. 

Nya och reviderade skatteutgifter 

Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar 

Extrautrustning i form av alkolås monterade i 
förmånsbilar ska undantas vid värderingen av 
bilförmån. Skatteutgiften avser skatt på inkomst 
av tjänst och särskild löneskatt. 

Energiskattebefrielse för koldioxidneutrala 
drivmedel 

Skälet till att den redovisade beräkningen för 
energiskattebefrielse för koldioxidneutrala 
drivmedel 2011 skiljer sig från den som 
redovisades i regeringens skrivelse Redovisning 
av skatteutgifter 2009/10:195 är att 
låginblandning av biodrivmedel föreslås öka från 
och med den 1 januari 2011. 

3.4 Mål 

Målen för transportpolitiken fastställdes av 
riksdagen den 20 maj 2009 i enlighet med 
regeringens förslag i propositionen Mål för 
framtidens resor och transporter (prop. 
2008/09:93, bet. 2008/09:TU14, rskr. 
2008/09:257). 

I enlighet med riksdagens beslut ska det 
övergripande målet för transportpolitiken även 
fortsättningsvis vara att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna 
och näringslivet i hela landet. I och med 
riksdagens beslut har de tidigare sex delmålen 
ersatts med dels ett funktionsmål tillgänglighet, 
dels ett hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa. 

Resultatbeskrivningen i det följande görs i 
förhållande till de nya målen. 

3.5 Resultatredovisning 

3.5.1 Funktionsmål: Tillgänglighet 

Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft 
i hela landet. Transportsystemet ska vara 
jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Medborgarnas resor 

Precisering av målet: Medborgarnas resor 
förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet 
och bekvämlighet. 

Resultat 
Vägverket har under 2009 genomfört åtgärder 
inom bland annat investering, vägtrafikledning 
samt drift och underhåll för att öka 
tillförlitligheten, tryggheten och bekvämligheten 
för trafikanterna. Mått som används är bl.a. 
restider, kundnöjdhet och produktivitet. 
Vägverket har under året genomfört 
förbättringar av vägnätet som ökar 
tillgängligheten för samtliga trafikanter genom 
att 50 km landsväg med mötande trafik, 22 km 
motorväg och 15 planskilda korsningar för 
biltrafik har öppnats. Ungefär 175 km väg har 
försetts med mitträcke och cirka 150 km gång- 
och cykelbana har byggts liksom 14 planskilda 
korsningar för gång- och cykeltrafik. Andelen 
belagd väg på det statliga vägnätet har 
kontinuerligt ökat. 

Hur trafikanterna uppfattar 
transportkvaliteten beror huvudsakligen på det 
funktionella tillståndet för vägnätet. Tillståndet 
på ytskiktet på belagda vägar följs upp genom 
mätningar av ojämnheter. En typ av ojämnhet 
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beskrivs med ett index (IRI). På vägar med högt 
IRI-värde sänker bilföraren normal hastigheten, 
vilket påverkar restiden. En annan typ av 
ojämnhet är spårighet, som främst beror på att 
tung trafik och dubbdäck deformerar vägytan. 
Spårdjupet påverkar trafiksäkerheten genom 
försämrad avrinning och sämre effekt av 
insatserna i vinterväghållningen. Totalt är 
andelen ojämna vägar (IRI) i stort sett 
oförändrad medan andelen spåriga vägar 
(spårdjup) ökat 2009 jämfört med 2008. 

Vägverket har under 2009 även genomfört 
mätningar av hur nöjda trafikanterna varit med 
framkomligheten vid vägarbeten och vid 
trafikstörningar. En mycket stor del av 
trafikanterna (82 procent) är nöjda med 
hastighetssänkningar och en stor del (70 
procent) är nöjda med hanteringen av andra 
framkomlighetsstörningar vid vägarbeten. 
Ungefär 73 procent av trafikanterna uppger att 
de är nöjda med den information Vägverket ger 
om trafikstörningar. Kvinnor är något mer nöjda 
än män. 

I den statligt avtalade trafiken ger de långa 
busslinjerna i Norrlands inland i allmänhet mer 
begränsade förbättringar i tillgänglighet, mätt 
med de kriterier som Rikstrafiken tagit fram. 
Trots detta kan busstrafiken ändå ge 
betydelsefulla tillgänglighetsförbättringar i form 
av många timmars minskad restid. I den 
interregionala busstrafik som staten sluter avtal 
om var resenärernas sammanfattande betyg på de 
undersökta busslinjerna relativt högt. 
Rikstrafiken redovisar att mellan 84 (79) och 96 
(97) procent var nöjda med trafiken. Tågens 
ankomstpunktlighet mäter Banverket som den 
andel tåg som anlänt till sin slutstation mindre än 
fem minuter för sent. Ankomstpunktligheten 
för persontrafiken uppgick till 92,5 procent 2009 
och ökade något (0,8 procent) jämfört med 
2008. Under 2009 var ankomstpunktligheten på 
en relativt hög och stabil nivå, bortsett från i 
december. Orsaken var det ovanligt hårda 
vintervädret med bland annat rälsbrott och 
varmgång i hjullager på fordon, på grund av 
fastfrusna hjul. Snabbtågstrafiken förbättrade 
punktligheten med 7,1 procentenheter mellan 
2008 och 2009. I övrigt förbättrades även 
ankomstpunktligheten för pendeltåg, regionaltåg 
och Arlanda Express. 

Punktligheten på pendeltrafiken i Stockholm 
fortsätter att förbättras, och Banverket kan även 
se att både gods- och persontrafikens kvalitet 

utvecklas på ett positivt sätt inom området. 
Punktligheten för SL-trafiken i rusningstid var 
81,4 procent, jämfört med 77,5 procent för 2008. 
För persontågens ankomstpunktlighet till 
Stockholm är motsvarande förbättring 1,2 
procent. Det görs extra satsningar i form av så 
kallade kraftsamlingar i Stockholms-, 
Göteborgs- och Malmöområdet. 

I Göteborgsområdet var åtgärdernas effekt 
liksom föregående år tydligast för Västtrafiks 
pendel- och regionaltåg. I synnerhet förbättrades 
punktligheten för dessa tåg under första halvåret 
2009. Även snabbtågstrafiken fick ett lyft på 
årsbasis och återhämtade sig från 2008 års låga 
siffror. Ankomstpunktligheten för persontågen 
till Göteborg har förbättrats från 89,3 procent 
2008 till 90,8 procent 2009. All trafik drabbades 
dock under årets sista månader av 
väderrelaterade problem. 

Under året har spårkapaciteten på Malmö 
central till följd av byggandet av Citytunneln 
halverats, samtidigt som cirka 90 procent av 
trafiken var kvar. Trots kapacitetsminskningen 
har punktligheten för avgångar ökat från 77,5 
procent 2008 till 82,2 procent 2009. Däremot har 
ankomstpunktligheten minskat något, från 89,8 
till 86,6 procent. Här har de planerade och 
vidtagna åtgärderna med bland annat en operativ 
driftgrupp medfört att trafiken ändå i stort sett 
gått som planerat. 

Det totala antalet tågförseningstimmar för 
persontrafiken ökade med cirka 9,5 procent från 
28 312 timmar 2008 till 31 002 timmar 2009. 
Antalet förseningstimmar på grund av 
nedfallande träd har dock minskat med 25 
procent. Banverket har till och med 2009 utfört 
trädsäkring längs 180 mil av järnvägen. Målet är 
att 2012 ska 500 mil ha trädsäkrats. 

Spårläget har betydelse både för passagerarnas 
bekvämlighet under tågresan och för 
nedbrytningen av spåret. Spårlägets kvalitet 2009 
har förbättrats jämfört med föregående år. 
Exempelvis har antalet solkurvor minskat till 
följd av åtgärder i spår. 

Banverket genomför regelbundet 
återkommande NKI-undersökningar (nöjd 
kund-index) för att följa resenärernas upplevelse 
av informationen och hur upplevelsen förändras 
över tid. Resultatet visar att den information 
som ges i samband med förseningar inte är 
tillräckligt bra. Framför allt saknas tillförlitliga 
prognoser. 
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Andelen nöjda tågresenärer i den trafik som 
Rikstrafiken sluter avtal om varierade mellan 67 
(56) och 93 (94) procent. Andelen nöjda kunder 
har ökat men varierar mycket mellan de olika 
linjerna. En möjlig anledning till variationen är 
att utbudet och servicen på vissa sträckor är 
begränsade. 

Inom sjöfarten utgör en viktig del av bidraget 
till transportkvalitet utgivandet av sjökort och 
båtsportkort. Under 2009 trycktes omkring 120 
allmänna sjökort. Dessutom har cirka 1 500 
ärenden om ändringar i sjökortsinformation 
behandlats. Under 2009 har arbete skett med 
omfattande revideringar av sjökort och 
framställning av helt nya sjökort. 

Befälhavare på fartyg som är över 70 meter 
långa eller 14 meter breda (eller i vissa fall med 
mer än 4,5 meter djupgående) är lotspliktiga. 
Det finns möjlighet för fartygsbefäl som ofta 
trafikerar viss farled att erhålla en så kallad 
lotsdispens som innebär ett medgivande att 
framföra fartyget utan att behöva anlita lots. 
Antalet utförda lotsningar minskade under 2009 
med ungefär 11 procent till 35 364 från 39 926 
under 2008. Antalet lotsade timmar minskade 
under samma period med 10 procent. Inom 
sjötrafikområden har flexibiliteten ökat genom 
att flera lotsar och båtmän utökat sina tidigare 
verksamhetsområden och nu kan klara av lots- 
och lotsbåtsuppdrag för flera farleder/hamnar. 

Statens största trafikavtal handlar om 
linjesjöfart till och från Gotland. På de två 
färjelinjerna Visby–Nynäshamn och Visby–
Oskarshamn var de sammanfattande betygen på 
resenärernas nöjdhet 92 (91) respektive 94 (94) 
procent. 

Andelen nöjda resenärer på de flyglinjerna 
som staten har avtal om var lägre 2009 jämfört 
med 2008. Andelen nöjda resenärer var mellan 
76 (86) och 100 (100) procent. 

Näringslivets transporter 

Precisering av målet: Kvaliteten för näringslivets 
transporter förbättras och stärker den 
internationella konkurrenskraften. 

Resultat 
Bärighet, dvs. vägarnas förmåga att bära tunga 
fordon, är en egenskap som är av stor betydelse 
för i första hand näringslivets transporter. 
Längden väg som normalt inte är upplåten för 

BK 1 (den högsta bärighetsklassen) har minskat 
med 173 km till 4 923 km på det statliga 
vägnätet. Minskningen var 3,8 procent i 
skogslänen1. I övriga landet har längden väg av 
lägre bärighetsklass än BK 1 minskat med 2,7 
procent. 

Längden väg med nedsatt bärighet har 
minskat både i skogslänen och i övriga län. 
Antalet km väg med tjälrestriktioner för tung 
trafik ökade till 4 474 (3 200) på hela det statliga 
vägnätet. Genomsnittet för 2004–2008 var 
10 518 km. Orsakerna till ökningen är främst att 
vintern 2008 var ovanligt gynnsam i södra 
Sverige och att förhållandena var mer normala 
under 2009. Längden väg som normalt inte är 
upplåten för högsta tillåten bärighet har dock 
minskat över hela landet. 

Tågens ankomstpunktlighet mäts som den 
andel tåg som anlänt till sin slutstation inom fem 
minuter jämfört med tidtabellen. För 
godstrafiken var punktligheten 78,3 procent 
2009, en förbättring med 1,8 procentenheter 
jämfört med 2008. Till skillnad från 
persontrafiken minskade antalet 
förseningstimmar för godstrafiken med 5,9 
procent från 61 181 timmar 2008 till 57 601 
timmar 2009. 

Inom ramen för EU:s program för det 
transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) 
har ett antal projekt med svenskt deltagande 
med anknytning till sjöfartens infrastruktur och 
hamnar beviljats medfinansiering. Av totalt fyra 
sjömotorvägsprojekt som beviljats EU-
finansiering har tre svenskt deltagande, nämligen 
Trelleborg–Sassnitz, Karlshamn–Klaipeda och 
Karlskrona–Gdynia. Projekten omfattar bl.a. 
kaj- och kombiterminalutbyggnader och 
landanslutningar i form av väg- och 
järnvägsanslutningar till och från hamnar. 

Förutom de medel som har beviljats från EU 
till sjömotorvägsprojekt har Copenhagen–
Malmö hamn fått 6 miljoner euro i EU-bidrag 
till utbyggnaden av Norra Hamnen. Vidare har 
Sjöfartsverket fått 3 miljoner euro för 
farledsförbättringar och kajförstärkningar inom 
ett pågående farledsprojekt i Bråviken. Även 
Gävle hamn har fått medfinansiering från EU för 

 
 
                                                      
1 Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens, 

Västernorrlands och Norrbottens län. 
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investering i den nya godshanteringsbyggnaden 
man uppför i hamnen. 

Det finns en väl utbyggd linjesjöfart i 
Östersjön, både vad gäller färjetrafik och 
reguljära godslinjer. Dessa gör det möjligt även 
för företag med mindre godsvolymer att finna 
effektiva transportslösningar som inkluderar 
sjöfart. En stor del av den frekventa trafiken 
utgörs av industrins reguljära skeppningar som 
ofta sker enligt ett schema med fasta avgångar. 

Behovet utanför sjöfartsområdet av data ur 
djupdatabasen ökar alltmer, framför allt för 
satsningar inom miljösektorn. Regeringen har 
fortsatt att finansiera digitaliseringen av äldre 
information över vissa områden. Erhållna medel 
från Naturvårdsverket har även under 2009 
bidragit till Sjöfartsverkets mål att på sikt nå en 
geografiskt heltäckande digital djupdatabas. 

Isbrytningsverksamheten är viktig för att 
säkerställa en väl fungerande vintersjöfart. 
Sammantaget blev isvintern 2008–2009 lindrig. 
Istjockleken var mindre än normalt i 
Bottenviken. Målet för Sjöfartsverket är att den 
genomsnittliga väntetiden på isbrytarassistans 
inte ska överstiga 4 timmar. Under säsongen har 
den genomsnittliga väntetiden varit 2 timmar 
och 30 minuter, en ökning från 2008 då den 
endast var 52 minuter. 

Flygfrakten är huvudsakligen internationell 
till sin karaktär. Vid Stockholm–Arlanda 
Airport, Göteborg Landvetter Airport och 
Malmö Airport passerar omkring 95 procent av 
det flugna godset till och från Sverige. De 
senaste åren har det skett omfattande 
etableringar av tung flygfrakt vid framför allt 
Stockholm–Arlanda Airport. Under 2009 har 
dock flygfraktsvolymerna minskat med 26 
procent vilket medfört sjunkande intäkter för 
både fraktbolagen och Luftfartsverket. De flesta 
aktörerna har dock gjort långsiktiga satsningar 
där man i flera fall valt att etablera egna kontor 
på flygplatserna. 

Utöver den ordinarie medelstilldelningen för 
enskilda vägar har 150 miljoner kronor avsatts 
under 2009 i regeringens särskilda 
närtidssatsning. Denna har innefattat 
investerings- och underhållsåtgärder på broar, 
beläggning och vägar. Närtidssatsningen har 
inneburit möjligheter att lämna bidrag till ett 
antal större investeringsobjekt och bärigheten 
har höjts på ett antal broar. 

Regional och internationell tillgänglighet 

Precisering av målet: Tillgängligheten förbättras 
inom och mellan regioner samt mellan Sverige 
och andra länder. 

Resultat 
Tillgängligheten i vägtransportsystemet inom 
storstadsområden beräknas genom att man 
mäter trängseln i form av bilarnas genomsnittliga 
hastighet i relation till den skyltade hastigheten 
på utvalda sträckor. Sammantaget för Stockholm 
och Göteborg har tillgängligheten försämrats 
under de tre höstmånaderna 2009. Under året 
som helhet har dock tillgängligheten förbättrats. 

Tillgänglighet inom och mellan regioner samt 
mellan Sverige och andra länder via 
vägtransportsystemet belyses i första hand 
genom restider. Tillgängligheten har under 2009 
framför allt påverkats av översynen av 
hastighetsgränserna och till en del av 
investeringsåtgärder. Totalt sett har de faktiska 
restiderna ökat med ungefär 2,7 miljoner 
fordonstimmar. Att trafikanterna har blivit 
något bättre på att anpassa hastigheten efter 
hastighetsgränser på oförändrade vägar bedöms 
ha ökat restiderna med knappt 3 miljoner 
fordonstimmar under 2009. 
Investeringsåtgärderna under 2009 har minskat 
restiderna med några hundra tusen 
fordonstimmar. 

Rikstrafiken har ställt upp sju kriterier för att 
definiera om god interregional tillgänglighet 
råder till en kommun. Kriterierna är god 
tillgänglighet till Stockholm, internationella 
resor, kultur och service/inköp, 
region/universitetssjukhus, universitet/högskola 
samt alternativa målpunkter i angränsande län. 
Den huvudsakliga utgångspunkten för 
kriterierna är att en kommun ska ha goda 
förutsättningar att leva och utvecklas och stöttar 
ett visst typ av resande, främst tjänsteresor, 
sjukresor och resor till högskola och universitet 
samt serviceresor. 

Rikstrafikens insatser har under 2009 medfört 
att den interregionala tillgängligheten för 106 av 
landets kommuner har upprätthållits på en högre 
nivå än om inga insatser gjordes. Utan 
Rikstrafikens insatser skulle 19 kommuner ha 
haft en oacceptabel tillgänglighet avseende alla 
kriterierna. Genom Rikstrafikens insatser har 
antalet kommuner med oacceptabel 
tillgänglighet minskats till sju. Även i dessa sju 
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gör Rikstrafiken insatser, men insatserna förmår 
inte reducera restiderna till en sådan nivå att en 
god eller acceptabel tillgänglighet nås. Skälen är 
att kommunerna har stor geografisk yta, saknar 
infrastruktur för snabba transporter och därmed 
blir resan till den typ av målpunkter som ingår i 
Rikstrafikens kriterier för tillgänglighet för 
långsam. Rikstrafikens insatser i dessa 
kommuner medför att de ges en interregional 
kollektivtrafik som annars hade saknats. Sämst 
interregional tillgänglighet har kommunerna i 
Norrlands inland, norra Värmland och Dalarna, 
Tornedalen och i Småland. 

Regional och internationell tillgänglighet 
bedöms bl.a. utifrån hur reseutbudet mellan 
Stockholm, Göteborg och Malmö, samt resandet 
över Öresund utvecklats. I bedömningen har 
även andra åtgärder för att öka tillgängligheten 
inkluderats. Utbudet mellan Stockholm, 
Göteborg och Malmö/Köpenhamn har ökat 
något under året. Detta förklaras av 
avregleringen av veckoslutstrafiken i 
persontrafiken på järnväg, beslutet om 
trafikeringsrätt för trafikhuvudmännen för den 
länsöverskridande regionaltrafiken Göteborg–
Köpenhamn samt SJ AB:s ökade antal turer till 
och från Köpenhamn. Resandet över Öresund 
med tåg fortsatte att öka under 2009, med 4,5 
procent jämfört med 2008. 

Under 2009 har Transportstyrelsen 
administrerat bidrag till projektansvarig 
myndighet Luftfartsverket för två TEN-projekt; 
NUAC-programmet och NEAP. NUAC har 
beviljats TEN-T medel om 9,8 miljoner euro 
som fördelats lika mellan Danmark och Sverige. 
NUAC-programmet syftar till att 
Luftfartsverket tillsammans med danska Naviair 
etablerar ett gemensamt ägt bolag för att i ett 
fullt integrerat danskt och svenskt luftrum 
bedriva flygtrafiktjänst. 

Åtta organisationer inom flygtrafiktjänsten i 
norra Europa (Luftfartsverket, Avinor, Naviair, 
Finavia, Isavia, Luftfartsverket i Estland, LGS i 
Lettland och irländska IAA) driver sedan två år 
tillbaka ett arbete med att utforma ett 
gemensamt servicekoncept för flygledning under 
namnet NEAP. Inom NEAP bedrivs ett antal 
effektiviseringsprojekt vilket bland annat 
inkluderar utformning av ett gemensamt 
luftrumsblock kallat North European 
Functional Airspace Block (NEFAB). NEAP 
har beviljats TEN-T medel både för 
genomförande av NEFAB och för 

infrastrukturella åtgärder, inom ramen för EU, 
såsom uppgraderingar av trafiklednings- och 
kommunikationssystem. 

Genomsnittliga vistelsetider har beräknats för 
samtliga svenska flygplatser med linjetrafik som 
ett mått på respektive flygplatsregions 
tillgänglighet och åtkomlighet. Möjligheten att 
med flyg ta sig till olika orter med tillgång till en 
flygplats beskrivs som åtkomlighet medan 
möjligheten att ta sig från olika orter med 
tillgång till en flygplats beskrivs som 
tillgänglighet. Både tillgänglighet och 
åtkomlighet har försämrats de senaste åtta åren. 
Medianvärdet har i båda fallen minskat med 
närmare 50 procent, för åtkomligheten från 
ungefär 7 till 3,5 timmar och för tillgängligheten 
från 6,3 till 3,5 timmar. Sedan 2000 har förutom 
de flygplatser där trafiken upphört även 
Norrköping, Linköping, Örebro och Västerås 
fått en reducering på uppåt 80–90 procent både 
när det gäller åtkomlighet och tillgänglighet. 
Stockholm ligger i topp med både den bästa 
tillgängligheten och åtkomligheten, vilket är 
naturligt då man har direktförbindelser med de 
flesta andra flygplatserna i landet. Övriga 
flygplatser har i regel endast en direktlinje, och 
då till och från Stockholm. Avgörande för dessa 
flygplatsers inbördes relation är i huvudsak 
tidtabellsläggningen, vilken kan variera kraftigt 
mellan uppdateringarna, men också 
avståndsfaktorn har betydelse. Sämst 
åtkomlighet, utöver Nyköping och Västerås 
flygplatser, som saknar inrikestrafik, hade Pajala. 
Låg tillgänglighet hade Kiruna som inte kunde 
nås från någon annan flygplats för en 
endagsförrättning. 

Den internationella tillgängligheten har 
bedömts genom att beräkna vistelsetider i 33 
städer i Europa, nämligen de som trafikeras mest 
från Sverige. Genomsnittet av dessa vistelsetider 
utgör flygplatsregionens tillgänglighet och 
åtkomlighet. I de flesta fall gäller att 
åtkomligheten är högre än tillgängligheten. Det 
betyder att det går bättre att nå ut från Sverige än 
att ta sig hit för en endagsförrättning. 

Den bästa åtkomligheten och tillgängligheten 
hade Stockholm följt av Göteborg, vilket 
förklaras av ett relativt stort utbud av 
direktavgångar till europeiska städer. 

Medianvärdet för flygplatsregionernas 
vistelsetider för åtkomlighet uppgick till 3,86 
timmar, vilket är en försämring med drygt 3 
procent i jämförelse med föregående år. 
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Motsvarande för tillgängligheten är att den har 
ökat med 45 procent till 5,44 timmar. Den 
sämsta åtkomligheten hade flygplatser i 
Norrlands inland, medan den sämsta 
tillgängligheten uppvisas av Kristianstad, Kalmar, 
Oskarshamn och Västerås. Det gick 
överhuvudtaget inte att nå Kiruna och Pajala för 
en endagsförrättning. 

Ett jämställt samhälle 

Precisering av målet: Arbetsformerna, 
genomförandet och resultaten av 
transportpolitiken medverkar till ett jämställt 
samhälle. 

Resultat 
En viktig del av arbetet för att transportpolitiken 
ska kunna bidra till ett mer jämställt samhälle är 
att kvinnor och män finns representerade inom 
transportsektorns olika delar. Detta gäller inte 
bara beslutsfattande positioner utan det kan även 
vara väsentligt att erfarenheter och synpunkter 
från kvinnor respektive män framkommer under 
exempelvis planering och genomförande av olika 
åtgärder. 

Det har skett vissa förändringar i 
trafikverkens styrelser/insynsråd och 
verksledningar som gjort att representationen av 
män och kvinnor justerats något de tre senaste 
åren. Det rör sig om ett fåtal personer i varje 
grupp vilket gör att smärre förändringar kan få 
stort procentuellt utslag. 

Undersökningar som genomförts av 
Banverket respektive Vägverket visar att det 
finns skillnader mellan män och kvinnor även 
vad gäller representation när allmänheten bjudits 
in att ta ställning i den fysiska 
planeringsprocessen vid byggande av järnväg och 
mellan mäns och kvinnors åsikter vad gäller 
information och påverkan vid vägbyggen. 

 När det gäller hur män och kvinnor reser 
konstaterar Trafikanalys att det fortfarande finns 
uppenbara skillnader. I genomsnitt reser män 
längre sträckor under en dag än vad kvinnor gör, 
45 kilometer respektive 34 kilometer. Män gör 
fler arbetsresor medan kvinnor gör fler service- 
och inköpsresor. Övriga ärenden fördelar sig 
någorlunda jämnt mellan könen. 

Män gör fler resor med bil som förare än vad 
kvinnor gör. Detta gäller för alla inkomstklasser. 
Kvinnor gör fler resor med bil som passagerare, 

vilket tydligt visar sig för de lägre 
inkomstklasserna. Antalet resor till fots är också 
betydligt fler för kvinnor än för män, särskilt i de 
lägre inkomstklasserna. Det är fler kvinnor än 
män som väljer att åka kollektivt. Även bland 
dem som åker kollektivt ett fåtal dagar i veckan 
är det fler kvinnor än män. Detta mönster är 
framträdande oavsett inkomstnivå. 

Banverket har studerat långväga resor ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Resultat visar bland 
annat att män gör fler långväga resor än vad 
kvinnor gör. Kvinnor reser oftare med tåg än vad 
män gör men reslängden med tåg (ej X2000) är 
kortare för kvinnor. Dessa distinkta skillnader 
mellan resor till fots och med bil kan möjligtvis 
förklaras av skillnader i geografiska avstånd 
mellan arbete och bostad för män respektive 
kvinnor. 

Rikstrafikens resandeundersökningar i den 
interregionala trafik som staten sluter avtal om 
tyder på att männens andel minskar på samtliga 
trafikslag och andelen kvinnor på tjänsteresa 
ökar mycket inom flyg. 

I den trafik staten har avtal om är andelen 
nöjda kvinnor större på samtliga trafikslag än 
antalet nöjda män. Tydligast är det på flyget, 88 
(93) procent av kvinnorna jämfört med 82 (93) 
procent bland männen är nöjda med trafiken. 
Det är stor skillnad i vilka som nyttjar de olika 
transportslagen i den avtalade trafiken. Den 
största andelen resenärer på flyglinjerna utgörs 
av män på tjänsteresa, medan den största andelen 
resenärer på busslinjerna är kvinnor på väg till 
arbete/skola eller på privatresa. Män reser också 
betydligt mindre med tåg än kvinnor. Kvinnor 
gör mer resor med tåg för privata ärenden än vad 
män gör. 

Kunskapen om de bakomliggande faktorerna 
till skillnaderna i resmönster utvecklas 
kontinuerligt, men är fortfarande bristfällig. Det 
är därför svårt att bedöma i vilken utsträckning 
som mäns respektive kvinnors behov tillgodoses 
i transportsystemet. Det är ett område där 
kunskapsunderlaget behöver utvecklas. 

Inom forskning, utveckling och 
demonstration har Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (VTI) genomfört ett 
uppdragsprojekt gällande framtagande av en 
kvinnlig krockdocka. Projektet har rönt stor 
uppmärksamhet under 2009 och resultatet av 
uppdraget kommer att kunna användas för att 
utforma trafiksäkerhetslösningar som är 
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utformade såväl efter den genomsnittliga 
mannen som efter den genomsnittliga kvinnan. 

Tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning 

Precisering av målet: Transportsystemet 
utformas så att det är användbart för personer 
med funktionsnedsättning. 

Resultat 
För att bedöma tillgängligheten på vägnätet för 
personer med funktionsnedsättning mäts 
andelen busshållplatser som åtgärdats så att de 
blir användbara för personer med 
funktionsnedsättning. På det nationellt utpekade 
kollektivtrafiknätet har under 2009 totalt 539 
busshållplatser åtgärdats, varav 107 på det 
nationella, 222 på det regionala och 210 på det 
kommunala vägnätet. Det innebär att enligt 
upplägget i det nationella handlingsprogrammet 
för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling har 
81 procent av busshållplatserna på det nationella 
vägnätet åtgärdats, 59 procent på det regionala 
vägnätet och 70 procent på det kommunala 
vägnätet. Ökade förutsättningar har därmed 
skapats för att en större andel av personer med 
funktionsnedsättning ska kunna använda sig av 
transportsystemet. Trafikanalys konstaterar 
dock att en betydande kraftansträngning 
kommer att krävas för att kollektivtrafiken inom 
de prioriterade stråken ska vara tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning senast 2010. 

För att kunna bedöma utvecklingen av 
tillgängligheten inom bantrafiken har Banverket 
inhämtat uppgifter om antal åtgärdade stationer 
och antal förberedande åtgärder för anpassning 
av stationer, andel resenärer som har 
uppmärksammat förbättringar för personer med 
funktionsnedsättningar i kollektivtrafiken samt 
åtgärder för att förbättra tillgängligheten. 

Av de stationer som är definierade i det 
prioriterade kollektivtrafiknätet (totalt 150 
stationer) har 10 färdigställts under 2009. 
Program- och projekteringsarbete har 
genomförts på 15 stationer. Resurser är avsatta 
för att kunna åtgärda 40 stationer till 2010 vilket 
är i enlighet med regeringens uppdrag.  

Från Kollektivtrafikbarometern har uppgifter 
hämtats om hur resenärer och allmänheten 
uppmärksammat åtgärder speciellt riktade mot 
personer med funktionsnedsättning. Det uppges 

att 28 procent av resenärerna respektive 24 
procent av allmänheten hade uppmärksammat 
åtgärderna. De flesta åtgärderna underlättar 
också i hög grad resandet för många andra 
resenärer än personer med funktionsnedsättning, 
t.ex. barn och äldre. I december startade även en 
samordnad ledsagningstjänst på 124 stationer 
som en följd av en EU-förordning om resenärers 
rättigheter och skyldigheter i tågtrafik. 

För att kunna erbjuda en fungerande 
kollektivtrafik krävs att den är tillgänglig för alla. 
Inom sjöfarten är det främst utbudet av 
skärgårdstrafik som omfattas och där pågår ett 
arbete för att öka tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning. Sjöfartsverket har 
samarbetat med Vägverket och Banverket inom 
projektet ”Koll framåt” som bland annat syftar 
till att skapa ett prioriterat kollektivtrafiknät som 
ska vara tillgängligt för personer med 
funktionsnedsättning senast 2010. För sjöfartens 
del ingår tre linjer i Stockholms skärgård, en linje 
i Göteborgs skärgård samt färjelinjerna 
Nynäshamn–Visby och Oskarshamn–Visby. 
Under sommaren 2007 genomfördes en 
inventering av samtliga bryggor och terminaler 
inom det prioriterade nätet. Med denna 
inventering som grund förs en dialog med 
trafikhuvudmän, operatörer och 
infrastrukturhållare i syfte att stödja 
förbättringsåtgärder för att öka tillgängligheten 
för personer med funktionsnedsättning. 

Under 2009 har trafikverken gett 
strokeförbundet Riks-stroke i uppdrag att mäta 
tillgängligheten till transportsystemet för sina 
medlemmar. Av de svarande uppgav de som rest 
med båt det senaste året att de fysiska 
svårigheterna dominerade. Allra svårast var det 
att förflytta sig ombord. Det fanns även 
svårigheter att ta sig till och från båten, att ta sig 
ombord och stiga av. 

Barns möjligheter att använda transportsystemet 

Precisering av målet: Barns möjlighet att själva 
på ett säkert sätt använda transportsystemet, och 
vistas i trafikmiljöer, ökar. 

Resultat 
Trafikanalys konstaterar att barns möjligheter att 
själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, 
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ökar. Förutsättningarna för att bidra till målet 
varierar mellan trafikslagen. 

De flesta av insatserna för att öka barns 
möjligheter att själva resa i vägtransportsystemet 
handlar om barns skolvägar och om gång- och 
cykelbanor. Barns och ungas moped- och 
motorcykelkörning berörs endast i mycket 
begränsad omfattning. 

För att mäta hur vägtransportsystemet 
utvecklas med avseende på barnens egen 
användning, har Vägverket vart tredje år 
genomfört en nationell enkät där föräldrar får 
ange om de bedömer att deras barn har en säker 
skolväg. Den enkäten gjordes på nytt 2009. 
Mellan 2006 och 2009 ökade andelen föräldrar 
som anser att skolvägen är säker från 50 procent 
till 55 procent. 

Banverket har i ökad utsträckning arbetat med 
inhämtning av barns och ungas synpunkter när 
nya investeringar genomförs. Dessutom sker 
stora satsningar på skolinformation. De fysiska 
åtgärder som genomförs i projektet "Stationer 
för alla" gör att stationerna, det vill säga de 
faktiska ingångarna till järnvägen, görs säkrare, 
tryggare och mer tillgängliga för barn och unga.  

På sjöfartsområdet bedriver 
Transportstyrelsen informationsverksamhet om 
sjövett och sjösäkerhet med inriktning på de 
yngre målgrupperna. Från 2009 har 
Transportstyrelsen sammanställt olycksstatistik 
med redovisning av andelen barn som 
omkommit och skadats allvarligt. Detta kan 
komma att möjliggöra en framtida uppföljning 
av effekterna av sjösäkerhetsinsatser riktade mot 
barn och unga. 

Kollektivtrafik, gång och cykel 

Precisering av målet: Förutsättningarna för att 
välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

Resultat 
Flera åtgärder har genomförts för att förbättra 
förutsättningarna för att välja gång- och 
cykeltrafik. Under 2009 har det bland annat 
byggts 150 km nya gång- och cykelvägar och 14 
planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik. 
En stor del av insatserna för att förbättra 
infrastrukturen för kollektivtrafiken har gällt 
busshållplatser, både för att göra dessa 
användbara för personer med 

funktionsnedsättning och för att öka säkerheten 
och attraktiviteten.  

Kollektivtrafikens andel av det totala resandet 
har ökat under de senaste åren enligt Svensk 
Kollektivtrafiks resvaneundersökningar. I 
Kollektivtrafikbarometern från juli 2010 uppgick 
kollektivtrafikens marknadsandel till 22 procent. 
Det innebär enligt undersökningen, att 
marknadsandelen har ökat med drygt 20 procent 
sedan 2006. 

För en attraktiv kollektivtrafik är det viktigt 
att det finns fungerande system för planering, 
bokning, betalning av resa samt 
störningsinformation. Under året har 
utvecklingsarbete bedrivits av ett nationellt 
gränssnitt för en trafikslagsövergripande 
reseplanerare, utökad funktionalitet i 
reseplaneraren ”Resrobot” samt utveckling av 
system för trafikledningssystem för att öka 
tryggheten vid trafikstörningar och brutna 
anslutningar mellan tåg och buss.  

För att bedöma måluppfyllelse inom 
järnvägstrafiken har Banverket använt 
indikatorer för antal bytespunkter med 
resandebyten, antal åtgärder som utförts för att 
förbättra förutsättningarna samt antal operatörer 
som tillåter cykel på tåg. 

Antalet stationer och bytespunkter med 
resandebyte uppgick under 2009 till 615. Det 
innebär att ingen ökning har skett jämfört med 
2008. Ett sätt att underlätta byten mellan 
trafikslag är resecentrum. I projekten Stationer 
för alla och Attraktiva stationer arbetar 
Banverket tillsammans med sektorns aktörer för 
att göra stationer och resecentrum tillgängliga 
för alla resenärer, trygga och säkra samt mer 
attraktiva som bytespunkter och samlingsplatser. 
Antalet järnvägsföretag och trafikhuvudmän 
som tillåter att cykel tas med på tåget har ökat 
från 12 till 13 under året.  

Inom forskningsområdet har Statens väg- och 
transportforskningsinstitut tagit initiativ till 
bildandet av ett nationellt kompetenscenter 
inom området kollektivtrafik.  

3.5.2 Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och 
hälsa 

Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas så att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att 
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miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa 
uppnås. 

Trafiksäkerhet 

Precisering av målet: Antalet omkomna inom 
vägtransportsystemet ska halveras och antalet 
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel 
mellan 2007 och 2020. Antalet omkomna inom 
yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar 
fortlöpande och antalet allvarligt skadade 
halveras mellan 2007 och 2020. Antalet 
omkomna inom och allvarligt skadade inom 
järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 
minskar fortlöpande. 

Resultat 
Den trafikslagsövergripande målsättningen om 
en fortlöpande minskning av antalet dödade och 
allvarligt skadade har uppfyllts 2009. Antalet 
dödade minskade inom såväl vägtrafiken som 
bantrafiken, sjötrafiken och luftfarten. Den 
antalsmässigt största minskningen var inom 
vägtrafiken, där de flesta dödsfallen sker. Även 
det totala antalet allvarligt/svårt skadade 
minskade under 2009. 

Antalet dödade i vägtrafiken varierar mellan 
åren, men visar en tydlig tendens till att minska 
på längre sikt. Antalet omkomna i vägtrafiken 
uppgick till 358 (397) personer under 2009, 
vilket är en minskning med 39 personer. 
Lågkonjunktur och därmed ändrade resmönster 
samt minskad lastbilstrafik bedöms vara en 
förklaring till den kraftiga minskningen av 
antalet dödade jämfört med 2008. Den fortsatt 
positiva utvecklingen under 2010 tyder dock på 
att andra faktorer är av stor betydelse, såsom 
genomsnittlig reshastighet, ökad andel 
mötesseparerad väg och säkrare bilar. Trenden 
med färre svårt skadade fortsätter. Antalet 
omkomna barn i personbil har dock ökat 
kraftigt. Av de 21 barn som omkom under 2009 
var 17 i åldrarna 15−17 år, varav sex omkom i 
samband med olovlig körning. Antalet svårt 
skadade i vägtrafiken uppgick 2009 till 3 460 
(3 657) personer. Detta tyder på en fortsatt 
trend med färre skadade. 

De åtgärder Vägverket vidtagit på det statliga 
vägnätet under 2009 beräknas årligen medföra  
16 färre dödade och cirka 65 färre svårt skadade. 
Det mål för verksamhetsåret om 20 färre dödade 
på det statliga vägnätet har därmed inte uppnåtts. 

Antalet förolyckade inom sjötrafiken 
minskade från 43 personer 2008 till 40 personer 
2009. Nästan alla som dödats de senaste åren har 
omkommit i samband med fritidsbåtsrelaterade 
olyckor, även om en olycka 2009 i yrkessjöfarten 
krävde flera dödsoffer. 

Antalet allvarligt skadade i 
fritidsbåtsrelaterade olyckor ökade från 
55 personer 2008 till 64 personer 2009. År 2007 
var antalet allvarligt skadade inom 
fritidsbåtsrelaterade olyckor 107 personer. Inom 
den övriga sjötrafiken ökade antalet allvarligt 
skadade från tre till sju personer mellan 2008 och 
2009. För bantrafiken och sjötrafiken har de 
slumpmässiga variationerna större inverkan, 
eftersom färre personer dör inom dessa 
trafikslag. Antalet omkomna och allvarligt 
skadade inom järnvägstransportområdet och 
luftfartsområdet minskar dock fortlöpande. 

Antalet dödade i bantrafiken minskade under 
2009 enligt preliminära uppgifter från Banverket. 
Totalt omkom 94 personer jämfört med 111 
personer året innan. Antalet självmord 2009 var 
61 stycken jämfört med 81 stycken under 2008. 
Antalet allvarligt skadade inom bantrafiken 
minskade mellan 2008 och 2009, från 50 till 47 
personer. 

Inom luftfarten inträffar mycket få 
dödsolyckor, vilket gör det svårt att säga om 
trenden för antalet dödade går uppåt eller nedåt; 
ett enda haveri med ett större flygplan kan 
påverka statistiken kraftigt. Inom luftfarten 
minskade antalet dödade från fem personer 2008 
till två personer 2009, medan antalet allvarligt 
skadade ökade från 12 till 15 personer. Med 
luftfart menas här kommersiell luftfart, 
bruksflyg, allmänflyg, skolflyg samt övrigt flyg. 

Under 2009 var alla personskador hänförliga 
till kategorin allmänflyg som omfattar flygningar 
i privat syfte med normal- och 
experimentklassade luftfartyg, ultralätta 
luftfartyg, alla typer av segelflygplan samt 
skärm- och hängflyg. De allra flesta allvarligt 
skadade 2009 var skärmflygare. 

Begränsad klimatpåverkan 

Precisering av målet: Transportsektorn bidrar till 
att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad 
energieffektivitet i transportsystemet och ett 
brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör 
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Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av 
fossila bränslen. 

Resultat 
Utsläppen från inrikes transporter utgör drygt 
30 procent av de samlade utsläppen av 
växthusgaser i Sverige. För andra året i rad 
minskar utsläppen av koldioxid från inrikes 
transporter. Under 2009 minskade utsläppen 
med 1 procent. Sedan 1990 har utsläppen ökat 
med cirka 10 procent. 

Vägtrafiken svarar för cirka 25 procent av de 
svenska utsläppen av växthusgaser. Under året 
minskade de totala utsläppen av koldioxid från 
vägtrafiken med cirka 1 procent. Ökad 
energieffektivitet för nya personbilar och ökad 
andel biodrivmedel bidrog till de minskade 
utsläppen.  

Vägverket har under 2009 genomfört åtgärder 
som innebär en minskning av 
koldioxidutsläppen från vägtrafiken med cirka 
123 000 ton. De åtgärder som mest bidragit till 
en minskning av koldioxidutsläppen under 2009 
är förändrade skyltade hastigheter, samverkan 
med näringsliv och offentliga organisationer för 
bättre val av fordon, drivmedel och färdsätt samt 
för användning av Eco-driving (sparsam 
körning) samt utbildning kring sparsam körning 
inför förarprovet. 

Antalet miljöbilar som nyregistrerades under 
2009 uppgick till 75 422 stycken, vilket 
motsvarar drygt 34 procent av det totala antalet 
nyregistrerade personbilar. Under året har 
fördelningen på olika typar av miljöbilar 
förändrats mycket. Etanolbilarna, som tidigare 
utgjorde en majoritet av nyregistrerade 
miljöbilar har under året minskat sin andel från 
cirka 70 procent 2008 till 40 procent de tre sista 
månaderna 2009. Det är framför allt bränslesnåla 
dieselbilar som har tagit denna markandsandel, 
men även bränslesnåla bensinbilar och gasbilar 
har ökat. 

Det totala antalet miljöfordon i trafik var 
276 406 stycken vid utgången av 2009, vilket 
motsvarar cirka 6,4 procent av det totala antalet 
personbilar. Andelen förnybara bränslen inom 
vägtransportsektorn ökade från 5,0 procent 2008 
till 5,3 procent 2009. Ökningen beror framför 
allt på ökad låginblandning av biodiesel, FAME, i 
diesel samt ökad användning av biogas i 
personbilar och bussar. 

Järnvägstrafiken står för en mycket marginell 
andel av transportsektorns inhemska 
koldioxidutsläpp. 

För luftfarten minskade koldioxidutsläppen 
från inrikes lufttransport med cirka 16 procent 
jämfört med föregående år enligt 
Transportstyrelsens beräkningar. Den viktigaste 
förklaringen till den minskningen är att 
persontransportarbetet för inrikes luftfart 
minskade med över 10 procent jämfört med 
2008. Utsläppen har minskat under flera år i 
följd. Luftfartsverkets omfattande arbete med 
gröna flygningar har utvecklats under 2009. 
Under året har över 20 000 gröna inflygningar 
genomförts vid Stockholm–Arlanda Airport och 
tekniken har under året även börjat testas på 
Göteborg Landvetter Airport. Ett sextiotal 
flygbolag har hittills använt metoden som i 
princip innebär att flygplanet glidflyger med 
minimalt gaspådrag ned mot landning. Varje 
grön inflygning minskar utsläppen av koldioxid 
med minst 150 kg jämfört med en traditionell 
landning. 

Luftfartsverket medverkar i flera 
internationella samarbeten för att bland annat 
uppnå målsättningarna inom EU. Ett av målen 
innebär 10 procent minskat utsläpp per flygning 
2020 genom förbättringar inom 
flygtrafikledningen. Ett sätt är att bilda 
gemensamma luftrumsblock som gör det möjligt 
att räta ut flygvägarna. Sverige och Danmark har 
skapat ett sådant under 2009 som längre fram 
kommer att utökas till att omfatta luftrummet 
över fler nordeuropeiska länder. 

Det är väsentligt att beakta utsläppen från 
utrikes luftfart och sjöfart trots att dessa inte 
ingår i Sveriges nationella klimatåtagande. 
Sverige arbetar aktivt inom FN:s 
klimatkonvention, ICAO och IMO för att 
begränsa utsläppen från internationell luftfart 
och sjöfart. 

Övriga miljökvalitetsmål och minskad ohälsa 

Precisering av målet: Transportsektorn bidrar till 
att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad 
ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål 
där transportsystemets utveckling är av stor 
betydelse för att nå uppsatta mål. 
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Resultat 
Transportsystemet har de senaste åren haft en i 
stora delar positiv utveckling i förhållande till 
miljökvalitetsmålen. Redan 2005 uppnåddes 
delmålet för svaveldioxid och det viktigaste 
kvarvarande problemet är sjöfartens utsläpp av 
svaveldioxid. Även delmålet för flyktiga 
organiska ämnen (VOC) har i sin nuvarande 
lydelse uppnåtts sedan ett antal år tillbaka. De 
långsiktigt minskande utsläppen av kväveoxider 
från vägtrafiken är en viktig orsak till att även 
delmålet att de totala utsläppen av kväveoxider 
till luft 2010 ska ha minskat till 148 000 ton 
bedöms som möjligt att uppnå till 2010 eller 
2011. Utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken 
har minskat med 62 procent sedan 1990 och med 
8 procent det senaste året. 

Inom vissa områden är dock utvecklingen 
inom transportsektorn fortfarande negativ eller 
för långsam för att de nationella 
miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Förutom 
utsläppen av koldioxid gäller det framför allt 
utsläppen av luftföroreningar i tätorter, biologisk 
mångfald samt antalet personer som utsätts för 
trafikbuller. 

Delmålet om halter av kvävedioxid i luft nås i 
många tätorter men i ett par större och 
medelstora städer har halterna av kvävedioxid 
under senare år varit oförändrade eller t.o.m. 
ökat. Det gäller främst starkt trafikpåverkade 
miljöer. Miljömålsrådet gör bedömningen att det 
målet inte kommer att nås i tid, eftersom 
tidsfristen löper ut 2010. 

Miljömålsrådets bedömning är att inte heller 
delmålet om partiklar kommer att nås till 2010. I 
belastade tätortsmiljöer är slitaget vid 
barmarkskörning med dubbdäck den viktigaste 
förklaringen till att halterna av PM10 är höga. 
Det bildas även slitagepartiklar från bromsar, 
däck och vägsand, men detta bidrag är inte lika 
stort. För att halterna ska minska krävs framför 
allt minskad barmarkskörning med dubbdäck. I 
oktober 2009 ändrade regeringen 
trafikförordningen (1998:1276) så att 
kommunerna kan förbjuda användningen av 
dubbdäck på vissa vägar och vägsträckor. 
Stockholms kommun har redan infört ett sådant 
förbud på Hornsgatan och ytterligare ett antal 
kommuner avser att fatta liknande beslut. Under 
förra året fattade Transportstyrelsen också 
beslut om att förkorta tiden, när det är tillåtet att 
använda dubbdäck, med två veckor på våren. En 
svag minskning av andelen dubbdäck går att se 

vid mätningar som Vägverket genomfört i 
februari varje år. Sedan 2005 har den uppmätta 
andelen dubbdäck minskat med cirka 1 procent 
om året som ett nationellt snitt. Detta kan delvis 
bero på de informationsinsatser som genomförts 
av Vägverket m.fl. om dubbdäckens effekter på 
luftkvaliteten i tätorter. 

Utsläppen av svaveldioxid från den 
internationella sjöfarten har minskat under 
senare år medan utsläppen av kväveoxider ligger 
kvar på samma nivå över åren. 

Miljömålsrådet bedömde förra året att 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö inte 
kommer att nås till 2020. För transportsektorns 
del är det två delmål som är av särskild betydelse 
för att miljökvalitetsmålets ska nås. 

Av delmålet om planeringsunderlag framgår 
bland annat att senast 2010 ska fysisk planering 
och samhällsbyggande grundas på program och 
strategier för hur ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så att transportbehovet minskar 
och förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras. Delmålet är 
mycket svårt att nå i tid. Många kommuner 
saknar fortfarande program och strategier för de 
frågor som delmålet omfattar. Särskilt de minsta 
kommunerna, men även vissa länsstyrelser, 
saknar relevanta underlag och arbetsmetoder, 
delvis beroende på resursbrist. 

Det andra delmålet av betydelse handlar om 
buller och innebär att antalet människor som 
utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för 
buller i bostäder ska ha minskat med fem 
procent till 2010 jämfört med 1998. Delmålet är 
inte möjligt att nå. Antalet exponerade över 
riktvärdena för vägtrafikbuller, som är den 
dominerande källan till trafikbuller, har istället 
ökat med 220 000 personer mellan åren 1999 till 
2007 trots omfattande skyddsåtgärder. Ökat 
trafikarbete och urbanisering bidrar till 
ökningen. Bullerskyddande åtgärder har 
prioriterats för de som är mest utsatta, de som 
har bullernivåer högt över riktvärdena, medan de 
som tillkommer över riktvärdena på grund av 
trafikökning har ljudnivåer strax över 
riktvärdena. Under 2009 har Vägverket 
genomfört åtgärder mot buller för 5 300 
personer längs statliga vägar så att riktvärdena 
uppnås inomhus främst genom fasadåtgärder. 
Samtidigt har kommunernas arbete resulterat i 
5 900 färre bullerutsatta personer längs 
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kommunala vägar så att riktvärdena uppnåtts 
inomhus. Det betyder att totalt 11 200 personer 
längs statliga och kommunala vägar som tidigare 
exponerades för nivåer över riktvärdena nu har 
en godtagbar ljudnivå under riktvärdena 
inomhus. Det innebär en kraftig ökning av 
åtgärdstakten jämfört med föregående år, men är 
ändå långt under behovet för att målet ska kunna 
nås. Totalt uppgår antalet trafikbullerutsatta 
personer till ca 2 miljoner. 

När det gäller att åtgärda bullret vid källan 
pågår sedan några år experiment med 
bullerreducerande vägbeläggningar på vissa 
ställen. Under 2009 fattades beslut inom EU om 
ett märkningssystem för däck utifrån bl.a. 
energieffektivitet och bullernivå som ska gälla 
för däck som tillverkas fr.o.m. den 1 juli 2012. 

Banverket har under året åtgärdat fasader på 
cirka 140 bostäder, bullerskyddsåtgärder har 
genomförts i cirka 600 bostäders 
utomhusmiljöer och på cirka 80 skolor eller 
andra lokaler. Utöver dessa har omfattande 
bullerskyddsåtgärder vidtagits i cirka 590 
bostadslägenheter inom ramen för 
investeringsobjekt innan objekten öppnas för 
trafikering, de flesta längs Ådalsbanan. 

Under 2009 minskade såväl inrikes som 
utrikes luftfart vilket i sin tur medfört en 
minskad bullerexponering kring flygplatser. 

International Maritime Organization (IMO) 
har beslutat att prioritera området ”Buller från 
handelssjöfart och dess skadliga påverkan på 
marina djur”. IMO vill undersöka möjligheterna 
att minska bullret främst genom frivilliga 
tekniska riktlinjer om teknologier som minskar 
ljudemissionen och om navigering och sätt att 
köra fartygen. 

Länsstyrelserna i Västra Götalands och 
Stockholms län har beslutat att några områden 
ska avsättas som hänsynsområden där man ska 
kunna uppleva fridfull natur som är i det närmsta 
fri från buller och andra störningar från trafik. 

Infrastruktur har en negativ påverkan på den 
biologiska mångfalden huvudsakligen genom 
fragmentering av landskapet. Kunskaperna om 
problem och åtgärder har hittills koncentrerats 
till den barriärverkan som 
transportinfrastrukturen har för växt- och 
djurliv. Insatser som har genomförts inom detta 
område på vägsidan gäller främst byggande av 
faunapassager och undanröjande av 
vandringshinder för fisk. Åtgärdstakten är dock 
låg i förhållande till målen och åtgärdstakten har 

minskat jämfört med 2008. För närvarande pågår 
ett arbete inom Trafikverket med att ytterligare 
konkretisera hur transportsektorn kan bidra till 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

Den statliga transportinfrastrukturen har i 
många fall goda förutsättningar att hysa artrika 
miljöer och därmed ge ett viktigt bidrag till 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 

För sjöfartens del har hanteringen av 
barlastvatten länge varit föremål för 
internationella förhandlingar. Med barlastvatten 
riskerar invasiva arter att spridas till nya 
områden, och just barlastvatten bedöms vara ett 
av de största hoten mot bevarad biologisk 
mångfald i Östersjön. Under 2009 
undertecknade Sverige 
barlastvattenkonventionen, vilken träder i kraft 
när minst 30 länder undertecknat avtalet. 

Utsläpp av olja och oljeförorenat vatten är ett 
betydande problem som påverkar 
måluppfyllelsen för såväl Giftfri Miljö som Hav i 
balans samt levande kust och skärgård. Skärpt 
lagstiftning i kombination med ökad 
flygövervakning har gjort att antalet oljespill i 
Östersjöregionen minskat under senare år men 
ännu upptäcks närmare 200 utsläpp årligen. 

Särskilt om Transportstyrelsens resultat 

Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009 
och har genomfört sitt första verksamhetsår. 
Myndigheten finansieras med anslag, direkta 
avgifter och genom bidrag från andra 
myndigheter. För Transportstyrelsen, vars 
verksamhet delvis bygger på volymbaserade 
intäkter, har den svaga konjunkturen inneburit 
en ansträngd ekonomisk situation för 
myndigheten. 

Genom besparingar, omprioriteringar och 
arbete med ökad effektivitet i administrationen 
har dock den ekonomiska utmaningen kunnat 
bemötas. Myndigheten har genomfört 
verksamheten inom såväl tilldelat anslag som 
inom ramarna för avgiftsfinansierad verksamhet. 

I maj 2009 beslutade regeringen att inhämta 
Lagrådets yttrande över lagförslag som syftar till 
att möjliggöra ett nytt finansieringssystem i 
Transportstyrelsen. Förslagen var utformade 
med utgångspunkten att Transportstyrelsens 
verksamhet i framtiden i huvudsak bör 
finansieras på ett enhetligt sätt och att nuvarande 
system för finansiering därför bör revideras så 
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att fördelningen mellan avgiftsfinansiering och 
finansiering via anslag sker enligt enhetliga 
principer i hela myndigheten. Regeringens 
förslag innebar att verksamhet som avser 
tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak 
finansieras med avgifter, medan verksamhet som 
avser t.ex. regelgivning och stabsuppgifter 
finansieras via anslag. 

Regeringen återkommer nu i frågan om nytt 
finansieringssystem för Transportstyrelsen i 
avsnitt (3.8.13). 

 

Särskilt om Vägverkets resultat 

År 2009 är det sjätte året i den nationella 
väghållningsplanen för 2004−2015 och 
redovisningen visar att genomförandet av den 
nationella väghållningsplanen har hunnit olika 
långt för olika typer av åtgärder (se tabell 3.3). 
För mötesseparering och mindre 
trafiksäkerhetsåtgärder har 100 procent av 
planen redan genomförts, medan motsvarande 
siffra för väginvesteringar är 47 procent. För den 
nationella väghållningsplanen i helhet visar 
redovisningen att 51 procent av 
investeringsåtgärderna har genomförts efter fem 
år av de totalt tolv år som planen avser. 

 
Tabell 3.3 Uppföljning av åtgärder i nationell väghållningsplan 
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2008 (volym verksamhet 2004−2009 är i prisnivå 2004) 

 Väg-
investeringar 

Bärighet och 
tjälsäkring 

Mötesseparering 
och mindre trafik-
säkerhetsåtgärder 

Miljö Övriga 
åtgärder1 

Summa 

Volym verksamhet 2009, mnkr 5 016 1 909 1 159 209 149 8 441 

Volym verksamhet 2004–2009, mnkr 14 463 7 787 4 876 985 464 28 575 

Plan 2004–2015, mnkr2 30 600 17 000 4 900 3 000 800 56 300 

Andel av plan (procent) som genomförts 2004–2009 47 46 100 33 58 51 
1 Innefattar handikappanpassningar, kollektivtrafikåtgärder, rast- och informationsplatser samt fysiska anordningar för trafikövervakning. 
2 Exklusive FUD (forskning, utveckling och demonstration) samt återbetalning av lån. 

 
I de regionala planerna framgå fördelningen av 

det ackumulerade utfallet per åtgärdskategori av 
tabell 3.4. 

 

 
 
 

Tabell 3.4 Uppföljning av åtgärder i regionala planer 
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2008 (volym verksamhet 2004−2009 är i prisnivå 2004) 

 Väg-
investeringar 

Mötesseparering 
och mindre 

trafiksäker-
hetsåtgärder 

Övriga 
åtgärder 
inkl.väg-

informatik 

Bidrag 
trafik-

säkerhet 
och miljö 

Bidrag 
kollektiv-

trafik 

Enskilda 
vägar 

Summa 

Volym verksamhet 2009, mnkr 1 408 1 074 98 164 156 8 2 908 

Volym verksamhet 2004–2009, mnkr 7 972 2 748 373 681 654 36 12 462 

Plan 2004–2009, mnkr1 10 228 1 739 538 692 1 254  14 4512 

Andel av plan (procent) som genomförts 
2004–2009 

78 158 69 98 52  86 

1 Uppföljningen avser perioden fram till 2009 eftersom den tidigare regeringen beslutat att samtliga regionala planer ska vara lika långt genomförda 2009.  
2 De beslutade planerna för perioden 2004−2009 avviker något från den tidigare regeringens direktiv. Därför är summan inte 14 250. 

 
Enligt regeringens beslut 2004 om definitiva 
ekonomiska ramar för länsplaner för regional 
transportinfrastruktur för 2004−2015 ska 
genomförandet av länsplanerna ske på ett sådant 
sätt att efter halva planperioden (vid utgången av 
2009) ska samtliga länsplaner vara lika långt 
genomförda. Redovisningen av det 
ackumulerade utfallet i tabell 3.12 jämförs därför 
med länsplanernas innehåll 2004−2009. Ett 
utfall på mer än 100 procent för ett län indikerar 

således att under planens första sex år har mer än 
50 procent av planen som helhet genomförts. 

Redovisningen visar att den hittills 
genomförda volymen varierar kraftigt mellan 
länen, mellan 65 och 115 procent av 
planvolymen 2004−2015 har genomförts åren 
2004−2009. Målet om att alla länsplaner ska ha 
genomförts lika långt 2009 har inte uppnåtts. 
Detta beror på att vissa län har stora pågående 
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projekt som medfört behov av prioritering av 
medel till dessa län. 

 

 
Tabell 3.5 Uppföljning av länsfördelning i regional plan 
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2004 

 Utfall 20091 Utfall 2004–2009 Plan 2004–2009 Andel utfall 2004–2009 av 
plan 2004–2009, procent 

Stockholm 548 4 803 5007 96 

Uppsala 60 457 575 79 

Södermanland 78 385 516 75 

Östergötland 107 396 544 73 

Jönköping 80 352 493 71 

Kronoberg 118 269 234 115 

Kalmar 149 286 258 111 

Gotland 16 50 69 73 

Blekinge 29 132 200 66 

Skåne 360 1 275 1 618 79 

Halland 120 407 444 92 

Västra Götaland 701 1 546 1 778 87 

Värmland 46 239 261 92 

Örebro 141 342 378 91 

Västmanland 79 250 295 85 

Dalarna 5 477 495 96 

Gävleborg 71 253 283 89 

Västernorrland 44 134 206 65 

Jämtland 1 168 151 111 

Västerbotten 50 175 239 73 

Norrbotten 33 166 206 80 

Summa 2 835 12 562 14 250 88 
1Tillkommer på län ofördelade kostnader 73 mnkr. 
 

 
Under året har fem större objekt, 

överstigande 100 miljoner kronor, öppnats för 
trafik. För de tre stora investeringsprojekten 
som är upptagna i den nationella planen har den 
samhällsekonomiska lönsamheten beräknats. 
Tabell 3.6 visar att dessa tre projekt är 
samhällsekonomisk lönsamma. Den viktigaste 
nyttan för samhället utgörs av minskad restid 
och färre olyckor. 

Under året har 55 objekt med en kostnad på 
mellan 10 och 99 miljoner kronor färdigställts. 
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Tabell 3.6 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt större än 100 miljoner kronor 
som öppnats för trafik under 2009 
Miljoner kronor i prisnivå 2008 

Väg Vägtyp Sträcka Längd 
km 

Kostnad 
slutlig 

Budget inför 
byggstart 

Plan NNK1 Restid2 Dödade 3 

och svårt 
skadade 

Motorväg          

E 20 Nationell 
stamväg 

Lundsbrunn-
Holmestad 

17 1 767 1 439 1 677 0,5 276 4,5 

Rv49 Övrig riksväg Skara-Axvall 7,0 580 557 660 0,1 110 1,4 

Mötesfri väg och 
flerfältsväg i tätort 

         

Rv68 Övrig riksväg W/X länsgräns-
Vallbyheden 

6,0 251 219 253 0,9 73 1,9 

Bärighets-
förbättringar 

         

Lv322 Länsväg Staa–Riksgränsen 18 789 642 743 0,5 190 0,4 

Lv293 Länsväg Ängesgårdarna-Falun 6,4 145 173 161 0,9 75 0,0 
1 Nettonuvärdeskvot, mått på samhällsekonomisk lönsamhet. 
2 Minskad restid i tusental timmar/år. 
3 Minskat antal dödade och svårt skadade per år. 

 

Särskilt om Banverkets resultat  

Under 2009, som är det sjätte året i den 
nationella banhållningsplanen för perioden 
2004–2015, uppgick Banverkets investeringar till 
11,7 miljarder kronor att jämföra med 9,8 
respektive 8,9 miljarder kronor för 2008 och 
2007 (exklusive Botniabanan). Investeringarna 
finansieras med anslag och med lån. Efter sex år 
av planperioden är 53 procent av 
banhållningsplanen genomförd. Till detta 
kommer investeringar i Botniabanan om cirka 15 
miljarder kronor sedan byggstart. 

Under 2009 har tre objekt öppnats för trafik, 
en planskild korsning i Örebro, en 
växelförbindelse i Domnarvet samt åtgärder på 
en godstågsviadukt i Göteborg (Olskroken). 
Den totala beräknade kostnaden i plan för dessa 
objekt var 551,6 miljoner kronor. Vid byggstart 
var total beräknad kostnad 520,1 miljoner 
kronor. Det verkliga utfallet blev 502,9 miljoner 
kronor, vilket är en treprocentig besparing i 
förhållande till beräknad kostnad vid byggstart. 
Orsaken till detta är lägre entreprenadkostnader 
än beräknat. Samtliga kostnader är beräknade i 
prisnivån för januari 2009. 

Särskilt om Statens järnvägars resultat 

Statens järnvägars avveckling av verksamhet 
Affärsverket Statens järnvägar ska avveckla den 
verksamhet (personal, arkiv m.m.) som före 
utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars 
verksamhet och som inte fördes över till: 

- aktiebolag vid årsskiftet 2000/01, eller 

- myndigheter eller aktiebolag vid ett senare 
tillfälle.  

Under året avvecklades ytterligare personal 
som formellt finns kvar i affärsverket efter 
bolagiseringen. Vid ingången av 2001 uppgick 
antalet anställda till 1 211 personer. Vid 
utgången av 2009 var antalet tio, vilket innebar 
en minskning med sju personer under året. 

Avtalet om bolagisering av Statens järnvägars 
verksamhet innebär att Statens järnvägar inte ska 
belastas med bolagens miljökostnader. 
Beträffande ansvaret för miljöskador som 
uppstått före bolagiseringen garanterar staten att 
de bolag som då bildades hålls skadeslösa. 
Trafikverket svarar för handläggningen av denna 
miljögaranti. Statens järnvägar handlägger 
miljöärenden endast i egenskap av tidigare 
verksamhetsutövare. I övrigt fortsätter Statens 
järnvägars avveckling av verksamhet. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 22  

33 

Statens järnvägars förvaltning av leasingåtaganden 
Statens järnvägar ska förvalta leasingavtal 
kostnadseffektivt och med en låg 
riskexponering. Statens järnvägar ska inte ingå 
några nya åtaganden annat än vad som är 
nödvändigt för förvaltningen av existerande 
leasingåtaganden. Verksamheten ska inriktas 
mot en avveckling av dessa åtaganden på ett 
affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande 
av gällande reglering på respektive område. 
Verksamheten består i att förvalta de 
leasingåtaganden avseende rullande materiel och 
färjor, som fanns i Statens järnvägar vid 
bolagiseringen i början av 2001 och som inte 
kunde överföras till SJ AB eller Green Cargo AB 
eller externt rederi. Åtagandena per den 1 januari 
2010 avser 20 (28) snabbtåg, 146 (146) 
personvagnar, 13 (118) ellok och 2 739 (3 558) 
godsvagnar. Sedan den 1 januari 2001 har drygt 
3 100 fordon lösts ur leasingavtalen. 

Under 2009 har ett stort antal fordon 
frisläppts genom förtida lösen av 
leasingtransaktioner. Detta har också medfört 
att tidpunkten för när leasingavtalen förfaller till 
slutbetalning kortats ner från 2021 till 2016. Att 
det nu finns ett stort antal fordon som inte är 
bundna av leasingavtal minskar väsentligt 
riskerna i Statens järnvägars verksamhet. 
Kostnaderna för dessa leasingåtagandena täcks 
genom avtal med SJ AB och Green Cargo AB. 
Färjeverksamheten har avslutats under 2009. 

Leasingadministrationen av järnvägsfordonen 
gav upphov till ett resultat på -1,2 (-0,5) miljoner 
kronor. Genom riksdagens beslut med anledning 
av budgetproposition för 2006 har Statens 
järnvägar rätt att ta ut en ersättning i form av en 
offentligrättslig avgift enligt principen om full 
kostnadstäckning från de bolag som 
tillhandahålls leasingadministration av 
järnvägsfordon. Statens järnvägar ska därutöver 
ta ut riskavspeglande avgifter enligt 
Riksgäldskontorets beslut för lån kopplade till 
leasingåtaganden. 

Trots underskottet avseende 
leasingadministrationen av järnvägsfordonen 
visade verksamhetsgrenen ett totalt överskott 
om 4,7 (49,3) miljoner kronor. Överskottet är 
hänförligt till uthyrningen av färjor och vinster i 
samband med lösen och omstrukturering av 
leasingtransaktioner. 

Statens järnvägars förvaltning av järnvägsfordon 
som används i statligt upphandlad trafik 
Statens järnvägar ska på ett affärsmässigt och 
effektivt sätt förvalta och hyra ut järnvägsfordon 
till de av Rikstrafiken upphandlade operatörerna. 
Verksamheten ska över en konjunkturcykel visa 
en räntabilitet på sysselsatt kapital som 
motsvarar räntan på femåriga statsobligationer 
plus en procentenhet. I januari 2004 övertog 
Statens järnvägar en fordonsflotta om 121 
fordon. Tidigare år har 20 och under året 5 
fordon sålts, det återstår därmed 96 fordon, 
varav 16 lok, 9 motorvagnsset och 71 
personvagnar. Fordonen hyrs i första hand ut till 
de operatörer med vilka Rikstrafiken har 
trafikeringsavtal. Avkastningen, på i fordonen 
bundet kapital, överstiger de ekonomiska mål 
som är uppsatta för verksamheten.  

Statens järnvägars ekonomiska resultat 
Statens järnvägar uppvisar ett positivt 
rörelseresultat på 29,9 (67,7) miljoner kronor 
och ett positivt resultat efter finansiella poster på 
25,6 (63,2) miljoner kronor. 

Resultatet 2009 uppdelat på 
verksamhetsgrenar framgår nedan. 

 
Tabell 3.7 Resultatutveckling 
Tusental kronor 

 2009 2008 

Avveckling av verksamhet 1 500 -1 400 

Förvaltning av leasingåtaganden 4 700 49 300 

Förvaltning av järnvägsfordon 19 400 15 300 

Resultat efter finansnetto 25 600 63 200 

Särskilt om Sjöfartsverkets resultat 

Rörelseresultatet för 2009 uppgick till ett 
underskott på 116 miljoner kronor − en 
försämring med 223 miljoner kronor jämfört 
med föregående år. De främsta orsakerna till 
underskottet är konjunkturnedgången som 
påverkat trafikintäkterna negativt samt ökade 
kostnader för helikopterberedskapen för 
sjöräddningen. Kostnader för omstrukturering 
kopplade till det pågående besparings- och 
effektiviseringsprogrammet har påverkat 
rörelseresultatet med drygt 14 miljoner kronor. 

Lågkonjunktur i kombination med finanskris 
har dessutom medfört historiskt låga 
räntenivåer, vilket för Sjöfartsverkets del har 
inneburit minskade finansiella intäkter. I 
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kombination med en kraftigt ökad finansiell del 
av pensionsskulden innebär det att resultatet 
efter finansiella poster uppgår till -194 miljoner 
kronor. Till följd av det negativa resultatet har 75 
miljoner kronor av resultatutjämningsfonden 
lösts upp och det redovisade resultatet blev en 
förlust om 119 miljoner kronor. 

Rörelseintäkter 
Sjöfartsverkets intäkter utgörs av farledsavgifter, 
lotsavgifter och övriga intäkter, bl.a. från 
uthyrning av isbrytare, försäljning av sjökort 
samt uppdrag och tjänster som utförs åt bl.a. 
statliga myndigheter, kommuner och 
hamnägare. Farledsavgifter tas ut av fartyg som 
anlöper svensk hamn och baseras på fartygens 
storlek (bruttodräktighet) och lastat/lossat gods. 
Lotsavgifter tas ut vid anlitande av lots efter 
fartygens storlek och lotsad tid. Sjöfartsverket 
får även anslag från staten som ersättning för 
sjöräddning och viss annan verksamhet för 
fritidsbåtstrafiken samt för viss kanaltrafik. 

Under året minskade rörelseintäkterna med 
286 miljoner kronor eller 14 procent och 
uppgick därmed till 1 697 (1 983) miljoner 
kronor. Merparten av minskningen, 241 miljoner 
kronor, är hänförlig till trafikintäkterna som 
uppgick till 1 168 (1 409) miljoner kronor. Av de 
minskade trafikavgifterna avser 152 miljoner 
kronor en överföring av farledsavgifter till 
Transportstyrelsen, för delfinansiering av dess 
Sjöfartsavdelning som fram till årsskiftet 2008 
inrymdes i Sjöfartsverket under benämningen 
Sjöfartsinspektionen. Trafikintäkternas andel av 
den totala omsättningen är cirka 69 (70) procent. 

Intäkter från farledsavgifterna minskade 
under året med knappt 244 miljoner kronor. 
Den fartygsbaserade delen minskade med 23 
miljoner kronor medan den godsbaserade delen 
minskade med 221 miljoner kronor, varav 152 
miljoner kronor beror på överföringen till 
Transportstyrelsen. Volymmässigt minskade 
godset med drygt 23 miljoner ton (13 procent) 
jämfört med föregående år. 

Intäkterna från lotsavgifterna uppgår till 376,7 
miljoner kronor och är således i nivå med 
föregående år. Noteras ska dock att 
lotsavgifterna höjdes med i genomsnitt 10 
procent per 1 januari 2009 och den faktiska 
nedgången uppgår därmed till drygt 35 miljoner 
kronor. I antal räknat minskade lotsningarna 
med 4 563 eller drygt 11 procent till 35 364. Det 

totala antalet anlöp minskade med 900 till 
118 060. 

Anslagen har jämfört med föregående år 
minskat med drygt 64 miljoner kronor. Av 2008 
års anslag omdisponerades 10 miljoner kronor 
för finansiering av sjöfartens del av 
uppstartskostnader för den nya myndigheten 
Transportstyrelsen. Bortser man från denna 
omdisponering om 10 miljoner kronor så har 
anslaget minskat med drygt 74 miljoner kronor, 
varav anslaget för åtaganden som inte ska 
bekostas av handelssjöfarten har minskat med  
61 miljoner kronor och anslagsposter om cirka  
13 miljoner kronor avseende Sjöfartsregistret 
och Sjösäkerhetsrådet omdisponerats till 
Transportstyrelsen. 

Övriga intäkter har ökat med drygt  
19 miljoner kronor. Den enskilt största 
anledningen till ökningen är den ersättning om 
knappt 38 miljoner kronor som Sjöfartsverket 
erhållit från Internationella Oljeskadefonden för 
den saneringskostnad som uppstod i samband 
med fartyget Finnbirchs förlisning hösten 2007. 
Dessutom har intäkter för fakturerade kostnader 
ökat med drygt 13 miljoner kronor till följd av 
intäkter för Flygräddningscentralen, som 
övergick till Sjöfartsverket från 
Luftfartsstyrelsen den 1 januari 2009 och som 
finansieras via luftfartsavgifter. Intäkter för 
uppdragsverksamhet har minskat med knappt 15 
miljoner kronor. Sjöfartsinspektionens 
överflyttning till Transportstyrelsen har 
inneburit att intäkter för besiktning och 
skeppsmätning om 28 miljoner kronor har 
utgått. Intäkter för helikoptertjänster, förordnad 
lots samt övriga uppdrag har ökat med 15 
miljoner kronor. Intäkter för uthyrning har 
minskat med 13 miljoner kronor till följd av att 
intäkter för uthyrning av isbrytare har minskat 
med 19 miljoner kronor medan hyra för 
Transportstyrelsens lokaler i Norrköping har 
tillkommit med 5 miljoner kronor. Intäkter för 
dispensavgifter om 4 miljoner kronor har utgått 
till följd av Sjöfartsinspektionens flytt till 
Transportstyrelsen. 

Rörelsekostnader 
Rörelsekostnaderna minskade med 63 miljoner 
kronor eller drygt 3 procent, och uppgick till  
1 813 (1 876) miljoner kronor. En betydande del 
av minskningen avser personalkostnader som 
minskat med 118 miljoner kronor, varav ca 109 
miljoner kronor kan hänföras till 
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Sjöfartsinspektionens flytt. Personalkostnaderna 
har belastats med kostnader för 
uppsägningslöner och pensionsersättningar, i 
samband med övertalighet till följd av 
besparings- och effektiviseringsprogrammet, 
med drygt 14 miljoner kronor inklusive sociala 
avgifter. I övrigt har det minskade antalet 
lotsningar samt allmän återhållsamhet resulterat i 
minskade personalkostnader. 

Årsarbetskraften under 2009 uppgick till 
998,7 (1 171,4) varav 203,8 (254,7) var kvinnor. 
Räkenskapsårets utbetalda skattepliktiga 
ersättningar och förmåner uppgick till 484 (554) 
miljoner kronor. 

Övriga externa kostnader ökade med  
55 miljoner kronor, vilket motsvarar 7 procent. 
Ökningen avser främst olika slags köpta tjänster. 
Kostnaderna för helikoptertjänster ökade med 
88 miljoner kronor, kostnader för extern 
bemanning ökade med 7 miljoner kronor, 
kostnaderna för sjömätningstjänster ökade med 
10 miljoner kronor och drivmedelskostnaderna 
ökade med 14 miljoner kronor. Kostnader för 
hyror, reparationer och underhåll, resekostnader 
och transporter, fastighetskostnader samt 
lämnade bidrag hör till de poster som har 
minskat. 

Avskrivningskostnaden är oförändrad jämfört 
med föregående år. 

Finansiella intäkter och kostnader 
De finansiella intäkterna avser främst ränta på 
tillgodohavandet hos Riksgäldskontoret. Årets 
utfall innebär en minskning med 25 miljoner 
kronor som är en följd av minskat 
tillgodohavande i kombination med lägre 
räntesatser under stor del av året. 

De finansiella kostnaderna har ökat med  
35 miljoner kronor jämfört med föregående år. 
Räntekostnaderna avser till övervägande del 
räntedelen av pensionsskulden som har ökat 
med 36 miljoner kronor. 

Särskilt om Rederinämndens resultat 

Sedan sjöfartsstödet infördes den 1 oktober 2001 
har viss inflaggning skett till det svenska 
sjöfartsregistret. På grund av den ekonomiska 
krisen har under 2009 totalt 24 fartyg flaggats ut 
till andra register samtidigt som endast fem 
fartyg nyregistrerats i det svenska. Den 
svenskflaggade handelsflottan uppgick vid 

utgången av 2009 till 226 fartyg. Av dessa var 
202 stödberättigade. 

Rederinämnden inger varje år i oktober en 
rapport om de svenska rederiernas ekonomiska 
situation till regeringen. Av den senaste 
rapporten som avser 2008 framgår att den 
ekonomiska situationen varierar mycket för de 
enskilda rederierna, men 2007 och särskilt 2008 
har den ekonomiska situationen generellt 
försämrats jämfört med 2006 och 2005 som var 
mycket bra år. Betydelsen av det statliga stödet 
skiftar mellan de olika segmenten inom 
sjöfartssektorn, men sammantaget är stödet av 
största vikt för samtliga rederier. 

Även om de svenska rederiernas ekonomiska 
situation generellt försämrats under 2008 har det 
statliga stödet haft stor betydelse för de svenska 
rederiernas konkurrensförmåga. Rederinämnden 
får därmed anses ha uppnått målet för sin 
verksamhet. 

Särskilt om Luftfartsverkets resultat 

Luftfartsverkets (LFV) intäkter under 2009 
påverkades kraftigt av trafikminskningar 
orsakade av den globala lågkonjunkturen. Under 
2009 minskade antalet passagerare på LFV:s 
flygplatser med 10 procent, vilket är den största 
minskningen i modern tid för ett kalenderår. 
LFV:s omsättning minskade 2009 med 3 procent 
och rörelseintäkterna uppgick sammantaget till 
6 191 miljoner kronor (6 394). 

Luftfartsintäkterna minskade sammantaget 
med 96 miljoner kronor eller 2 procent till 4 074 
miljoner kronor (4 170). Den direkt 
volymberoende delen, främst bestående av start- 
och passageraravgifter, har minskat med 13 
procent. Däremot innebär flygtrafikledningens 
ökade kostnader, främst till följd av 
löneökningar och pensionsavsättningar, högre 
intäkter från de kostnadsbaserade intäkterna för 
flygtrafiktjänst. Dessa, som också ingår som en 
del i luftfartsintäkterna, ökade med 13 procent 
under 2009. 

Övriga rörelseintäkter, främst bestående av 
kommersiella intäkter från t.ex. lokaluthyrning, 
bilparkering, marktjänster m.m. minskade under 
året med 107 miljoner kronor eller 5 procent till 
2 117 miljoner kronor (2 224). De kommersiella 
intäkterna påverkas också negativt av 
konjunkturen men den femprocentiga 
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nedgången är betydligt lägre än minskningen för 
flygplatsernas luftfartsintäkter. 

Resultaten från de kommersiella satsningarna 
har också utgjort en bidragande orsak till att 
LFV kunnat sänka priser på sina 
infrastrukturtjänster under de senaste åren. 
Också under 2009 genomfördes en sänkning av 
startavgifterna motsvarande en 
kostnadsminskning på cirka 40 miljoner kronor 
för flygbolagen. Från februari 2009 övertog LFV 
handlingverksamheten på ett antal av de mindre 
flygplatserna från SAS Ground Services Sverige 
AB (SGS) vilket bidragit till ökade kommersiella 
intäkter. 

Rörelsens kostnader 
Rörelsekostnaderna minskade jämfört 
föregående år med 2 procent till 5 856 miljoner 
kronor (5 998) men fjolåret inkluderade då 353 
miljoner kronor i nedskrivning av 
anläggningstillgångar på sex flygplatser som, 
enligt riksdagsbeslut 2009, inte ska ingå i statens 
basutbud av flygplatser. En av dessa, flygplatsen i 
Jönköping, har övergått från LFV till 
kommunalt ägande från den 1 januari 2010. 
Även årets bokslut inkluderar poster av 
engångskaraktär i form av strukturkostnader för 
fortsatt anpassning av flygplatsnumerären, 
delning och bolagisering av LFV m.m. 

Riksdagens beslut om att LFV ska delas och 
att flygplatsverksamheten ska överföras till ett av 
staten helägt aktiebolag från den 1 april 2010 
innebar att ett omfattande arbete under hösten 
inleddes för att säkerställa delningen. Detta 
gäller såväl praktiska åtgärder med delning av 
administrativa system, bemanning av de nya 
enheterna osv. som att en rättvisande värdering 
av LFV:s tillgångar har kunnat göras. Vissa 
kostnader för detta arbete ingår i bokslutet för år 
2009. 

Personalkostnaderna uppgick till 2 405 
miljoner kronor (2 376). Av ökningen utgör 
merparten löneökningar, särskilt inom 
flygtrafiktjänsten. För att säkerställa den 
kapacitet som flygmarknaden efterfrågar slöts 
sommaren 2007 ett flerårigt löneavtal med den 
operativa personalen inom flygtrafiktjänsten 
vilket ökar kostnaderna även 2009. 

Personalkostnaderna har påverkats positivt av 
att Statens pensionsverk (SPV) beslutat om 
ändrade beräkningsgrunder för skuldberäkning 
av affärsverkens pensionsåtaganden. 
Nettoräntan, som är den räntesats som påverkar 

storleken på den beräknade pensionsskulden, har 
höjts vilket inneburit en kostnadssänkning med 
cirka 60 miljoner kronor för 2009. 

Diverse externa kostnader uppgick till 2 275 
miljoner kronor (2 096) vilket är 179 miljoner 
kronor högre än föregående år men inkluderar 
då nära 200 miljoner kronor i strukturkostnader 
för avyttring av flygplatser, delningen av LFV 
m.m. Förutom dessa har kostnaderna kunnat 
begränsas till samma nivå som för fjolåret. 

Avskrivningarna uppgick till 1 176 miljoner 
kronor (1 526), en minskning med 350 miljoner 
kronor varav nedskrivningen av 
anläggningstillgångarna på flygplatser 2008 
utgjorde 353 miljoner kronor. Även 
avskrivningarna ligger således på samma nivå 
som föregående år. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till 338 miljoner 
kronor (396). Försämringen med 58 miljoner 
kronor beror helt på minskade intäkter till följd 
av minskad flygtrafik. Rörelseresultatet 
inkluderar LFV:s resultatandelar i 
intressebolagen Cityflygplatsen i Göteborg AB, 
Nordic Airport Properties AB samt Entry Point 
North AB till ett sammanlagt belopp av  
4 miljoner kronor (0). 

Finansnetto 
Summan av finansiella intäkter och kostnader 
uppgick till -374 miljoner kronor (-281). 
Kostnadsökningen beror helt på ökade 
räntekostnader för årets 
pensionsskuldsförändring. Räntekostnaderna på 
lån hos Riksgäldskontoret minskade, jämfört 
med föregående år, med 11 miljoner kronor 
beroende på lägre genomsnittlig skuld och lägre 
räntenivåer. 

Resultat efter finansiella poster 
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 
-35 miljoner kronor (115). Förutom minskade 
intäkter till följd av minskad trafik påverkas årets 
resultat negativt till följd av kostnader i samband 
med pågående avyttringsprocess för de 
flygplatser som inte längre tillhör statens 
basutbud av flygplatser samt kostnader för 
delningen av LFV. 

LFV Holding AB 
LFV Holding AB bildades 1995 för att 
samordna och förvalta LFV:s bolagsverksamhet. 
Bolagsgruppen omsatte 2009 125 miljoner 
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kronor (161). Omsättningen sjönk främst 
genom minskad uppdragsverksamhet inom 
dåvarande Swedavia AB. Swedavia (efter 
Luftfartsverkets delning LFV Aviation 
Consulting AB), ett helägt dotterföretag till 
LFV med uppgift att bedriva exportinriktad 
konsultverksamhet inom luftfartens område, var 
ändå det omsättningsmässigt största bolaget 
med en omsättning på 54 miljoner kronor (88). 

Särskilt om resultat med anledning av 
transeuropeiska nätverk för transporter 

Grunden för det transeuropeiska nätverket 
(TEN) finns i artiklarna 170 och 171 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt. En väl 
utbyggd infrastruktur gör det möjligt för 
unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt 
regionala och lokala samhällen att i hög 
utsträckning utnyttja fördelarna med ett område 
utan inre gränser. TEN finns för trans-
portinfrastruktur (TEN-T), energi och 
telekommunikationsnätverk. 

TEN-T nätverket integrerar nationella infra-
strukturnätverk och trafikslag, länkar perifera 
regioner till Centraleuropa och ökar säkerheten 
och effektiviteten i nätverket. 

För att kunna söka medel ur budgeten för 
TEN-T måste infrastrukturen återfinnas på de 
kartor som finns i riktlinjerna för TEN-T. 

Den 29 april 2004 antogs revideringen av rikt-
linjerna för TEN-T nätverket (beslut 884/2004, 
revidering av 1692/96). I riktlinjerna återfinns 30 
projekt som ska ha hög prioritet. Tre av dessa 
projekt berör direkt Sverige. Dessa är den nor-
diska triangeln (multimodal korridor 
Köpenhamn – Oslo – Stockholm – Helsingfors), 
Öresundsförbindelsen och sjömotorvägar.  

Medel kan sökas för studier och projekt. 
Studier kan beviljas medel med upp till 50 
procent av de totala kostnaderna, medan 
investeringarna kan få maximalt 30 procent.  

Medel till TEN-prjekt fördelas i två olika 
bidragsprocesser: en flerårig (MAP), som avser 
de prioriterade projekten, och en ettårig 
bidragsprocess. 

Kommissionen har under 2009 gjort 
utlysningar inom ramen för både det ettåriga och 
det fleråriga programmet. Kommissionen har 
även gjort en separat utlysning med anledning av 
det ekonomiska läget (European Economic 
Recovery Plan). 

 Sverige beviljades medel för sammantaget 7 
projektansökningar (tabell 3.8). 

 
Tabell 3.8 Projekt som Sverige beviljats medel för i 2009 
års utlysningar 
Miljoner euro 

  

Gröna flygningar i svenskt luftrum 9,1 

Utbyggnad av Norra hamnen i Malmö Hamnområde 5,9 

Partihallsförbindelsen 16,2 

Ombyggnad av Malmö C 4,6 

Ny Älvförbindelse Göteborg – Marieholmstunneln 2,1 

Sjömotorvägen Karlskrona – Gdynia 17 

Installation av ERTMS fordonsutrustning 22 

 
Bidragen till TEN-projekt är indikativa, dvs. 

om ett projekt fortskrider snabbare eller 
långsammare än planerat påverkas den årliga 
bidragsgivningen. 

Särskilt om Rikstrafikens resultat 

Rikstrafiken har under 2009 förvaltat befintliga 
trafikavtal. Inga nya trafikavtal har tecknats. 
Rikstrafikens transfereringskostnader för 
busstrafik och flygtrafik ligger i stort sett på 
samma nivå som under 2008. Tågtrafikens 
transfereringskostnader har minskat med cirka 
elva procent från 2008 och uppgår till 348 
miljoner kronor. Rikstrafikens avtal om tågtrafik 
mellan Uppsala–Enköping–Västerås–
Norrköping upphörde i juni 2009. Ett nytt 
trafikavtal för tågtrafiken mellan 
Kalmar/Karlskrona-Göteborg har trätt i kraft. 
Avtalet innebär en successiv nedtrappning i 
ersättningen vilket inneburit lägre kostnader 
under 2009. Transfereringskostnaderna för 
färjetrafik till och från Gotland har jämfört med 
2008 minskat med cirka 36,5 procent till 344 
miljoner kronor, till stor del beroende på att 
oljepriset sjönk kraftigt från en mycket hög nivå 
2008. Ett nytt trafikavtal med Destination 
Gotland trädde i kraft den 1 januari 2009. 

Särskilt om Statens väg- och 
transportforskningsinstituts resultat 

Statens väg- och transportforskningsinstituts 
(VTI) totala uppdragsvolym har minskat jämfört 
med 2008. Under 2009 uppgick 
uppdragsvolymen till 118,2 miljoner kronor. 
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Vägverket och Vinnova svarar tillsammans för 
52 procent av VTI:s uppdragsvolym, vilket är en 
ökning jämfört med 2008. Under 2009 hade 87 
stycken forsknings- och konsultbeställare en 
årlig uppdragsvolym om minst 100 000 kronor. 

VTI:s intäkter för uppdragsbaserad 
verksamhet uppgick för 2009 till 128 miljoner 
kronor, vilket motsvarar 77 procent av VTI:s 
totala kostnader. Det är en ökning mot 
föregående år. Enligt VTI:s regleringsbrev för 
2009 ska minst 70 procent av kostnaderna täckas 
av avgifts- och bidragsintäkter. 

Särskilt om Statens institut för 
kommunikationsanalys resultat 

Statens institut för kommunikationsanalys 
(SIKA) upphörde som myndighet den 31 mars 
2010. Delar av SIKA:s verksamhet övergick då 
till Trafikanalys respektive Trafikverket. År 2009 
kom därför att präglas av förberedelserna inför 
denna omställning. 

SIKA har under 2009 deltagit i ett flertal 
utvecklingsprocesser tillsammans med ett antal 
andra myndigheter och aktörer, såsom den 
ytterligare konkretiseringen av de nya målen för 
transportpolitiken, åtgärdsplaneringen och 
förslagen till en förändrad planeringsprocess för 
infrastrukturen. SIKA har också besvarat 54 
remisser under året, varav flera har varit 
beträffande stora och viktiga utredningar. 

Särskilt om Statens haverikommissions resultat 

Statens haverikommission (SHK) verkar inom 
utgiftsområde 22 Kommunikationer och inom 
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets 
krisberedskap. I detta avsnitt redogörs för 
verksamhet som avser civil luftfart, spårbunden 
trafik och civil sjöfart. Se utgiftsområde 6 för 
redovisning av annan verksamhet och militär 
verksamhet. 

SHK har fastställt olycksorsaken i samtliga 
under 2009 avslutade undersökningar utom en. 
SHK lämnade sammanlagt 73 stycken 
rekommendationer under 2009. Av dessa har 
totalt två rekommendationer inte genomförts av 
tillsynsmyndigheten under året. Under 2007 
genomförde SHK en särskild satsning på att 
hålla utredningstiderna inom den gräns på 12 
månader som anges i myndighetens 

regleringsbrev. Arbetet med detta har fortsatt 
under 2008 och 2009. Utredningstiden har i flera 
fall emellertid överskridit angivna tidsgränsen. 
Det är dock regeringens bedömning att SHK i 
huvudsak har uppfyllt de av regeringen ställda 
målen. 

Regeringen gav i februari 2009 Statskontoret i 
uppdrag att analysera SHK:s verksamhet och 
finansiering. Uppdraget redovisades till 
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 
1 december 2009 i rapporten Statens 
haverikommissions verksamhet – inriktning, 
omfattning, finansiering (Fö2009/2370/SSK). 
Rapporten har beretts genom att ett remissmöte 
har hållits. Mötesanteckningar från mötet och 
skriftliga kommentarer finns tillgängliga i 
Försvarsdepartementet (Fö2009/2370/SSK). 
Statskontoret föreslog bl.a. att SHK:s 
verksamhet i fortsättningen finansieras via ett 
ramanslag. 

Särskilt om Kustbevakningens resultat 

Genom Kustbevakningens övervakning av 
sjötrafiken, dvs. både handelssjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken, trafiksepareringssystem, 
utveckling av lastsäkrings- och farligt 
godstillsyn, bemannings- och 
behörighetskontroller, samt utbildning inom 
farligt godsverksamheten har myndigheten 
bidragit till målet om säker och effektiv sjöfart. 
Kustbevakningen tillämpade under 2009 de nya 
befogenheterna inom ratt- och sjöfylleri. Detta 
innebär att myndigheten kunnat bedriva 
förundersökning i misstänkta sjöfyllerifall vilka 
tidigare utretts av polisen. 

Kustbevakningen fick under andra och fjärde 
kvartalet 2009 leverans av två fartyg i KBV 001-
serien. Det sista fartyget i serien levererades 
under våren 2010. Genom förnyelsen av 
fartygsflottan kommer förutsättningarna för att 
bl.a. kunna utföra nödbogsering samt bekämpa 
bränder och utsläpp förbättrats. Under 2009 fick 
den sedan 2008 uppkommande finanskrisen fullt 
genomslag vilket bl.a. ledde till påtagligt minskad 
trafik inom handelssjöfarten och också minskad 
fritidsbåtstrafik. Kustbevakningens uppdrag 
inom transportområdet bidrar även till att nå 
målen inom Samhällets krisberedskap samt 
Rättsväsende. Här kan bl.a. nämnas ökad 
regelefterlevnad och möjlighet att upptäcka flera 
olika typer av brott. 
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3.5.3 Analys och slutsatser 

Svag konjunktur påverkade transportområdet 
Den kraftiga konjunkturnedgång som inleddes 
hösten 2008 präglade transportområdet under 
2009. Krisen har medfört stora ekonomiska 
påfrestningar för företagen på 
transportmarknaden, framför allt på godssidan. 
Även för de myndigheter vars verksamhet helt 
eller delvis bygger på volymbaserade intäkter har 
konjunkturläget därför kraftigt försämrat det 
ekonomiska läget. 

Såväl positiva utvecklingstendenser… 
Det historiskt låga antalet dödade som 
uppvisades i vägtrafiken 2008 har ytterligare 
förbättrats 2009. Det är en mycket positiv 
utveckling som etablerats och där statens 
insatser gör skillnad. 

Den positiva utvecklingstendensen vad gäller 
punktlighet för person- och godstrafik på 
järnväg har även den fortsatt under 2009. 

Arbetet med särskilda satsningar på 
punktlighetshöjande åtgärder, s.k. kraftsamlingar 
i storstadsområdena som Banverket initierat 
tillsammans med trafikoperatörer och 
trafikhuvudmän, fortsätter att ge resultat. 
Punktligheten på pendeltågstrafiken i Stockholm 
är bättre än någonsin. 

…som fortsatta utmaningar 
Även om en minskning av klimatpåverkan från 
transportsektorn noterats de senaste åren krävs 
långsiktigt stora ansträngningar inom 
transportområdet för att minska 
transportsektorns klimatpåverkan. Ytterligare 
utmaningar som kvarstår inom 
transportområdet gäller målen för tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning, 
biologisk mångfald, utsläpp av luftföroreningar 
samt buller. 

Viktiga åtgärder under året 
För att bland annat möta utmaningar till följd av 
den fortsatt svaga konjunkturen 2009 
presenterade regeringen propositionen Åtgärder 
för jobb och omställning (2008/09:97) i januari 
2009. Ett av förslagen utgjordes av satsningar på 
infrastrukturunderhåll motsvarande totalt  
1 miljard kronor under 2009−2011. Därmed 
motverkas kapitalförstöring av den befintliga 
infrastrukturen till följd av det eftersatta 
underhållet på både väg och järnväg. 

År 2009 var även det första året i 
närtidssatsningen, vilket har inneburit att 
utgångsläget för de nya fastställda 
infrastrukturplanerna för 2010−2021 förbättrats 
genom att prioriterade projekt kunnat starta och 
genom att tempot i genomförandet av pågående 
projekt ökat. 

År 2009 har varit ett viktigt år för att skapa en 
effektivare förvaltning, organisation och 
verksamhetsformer inom transportområdet. 
Transportstyrelsens bildande skapar nya 
förutsättningar för en effektiv statlig reglering 
och tillsyn inom transportområdet. Under året 
inleddes även arbetet med att skapa 
organisatoriska förutsättningar för att arbeta 
med utvecklingen av transportsystemet utifrån 
ett transportslagsövergripande perspektiv. 
Regeringen tillsatte organisationskommittéer för 
bildandet av de nya myndigheterna Trafikverket 
och Trafikanalys. 

Ett viktigt steg i reformeringen av 
järnvägsmarknaden genomfördes också under 
2009. Den 1 juni 2009 godkände riksdagen 
regeringen proposition Konkurrens på spåret 
(prop. 2008/09:176). Genom detta påbörjas 
öppning av marknaden av persontrafik på 
järnväg, vilket förväntas bidra till ökad 
kundanpassning och ökat tågresande. 

EU-arbetet 
Under det svenska ordförandeskapet i EU har 
den framtida transportpolitiken varit en 
prioriterad fråga. Regeringen har aktivt verkat 
för att ta fram ett bra underlag för 
kommissionens arbete för EU:s transportpolitik 
fram till 2020. 

Ett annat prioriterat område har varit att få 
medlemsstaterna att anta Östersjöstrategin. 
Strategin syftar bland annat till ett fördjupat 
samarbete mellan länderna när det gäller 
transport och infrastrukturplanering. 

3.6 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser 
utan invändningar för samtliga myndigheter 
inom transportpolitikens område, dvs. 
Riksrevisionen har bedömt att myndigheternas 
årsredovisningar för räkenskapsåret 2009 i allt 
väsentligt är rättvisande. 
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Riksrevisionen har granskat Vägverkets 
underlag för bedömning av underhållsbehov 
(RiR 2009:16). Riksrevisionens bedömning är att 
Vägverket saknar tillräckliga och tillförlitliga 
underlag för att styra underhållet av vägnätet. 
Underhåll av vägar riskerar därför att styras 
delvis slumpmässigt och inte efter behov. 
Vägverket säkerställer inte att underhållsmedlen 
investeras där de bäst behövs. Konsekvenserna 
av detta är att det saknas kunskaper om 
måluppfyllelse och om målen skulle kunna nås 
till en längre kostnad. 

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att 
förtydliga styrningen enligt följande: 

- Regeringen bör säkerställa att Vägverket i 
enlighet med tidigare ställda krav utvecklar 
nya tillståndsmått och effektmått. 

- Regeringen bör styra och följa upp 
Vägverkets underhåll av belagd väg mot 
riksdagens transportpolitiska mål, 
exempelvis genom lämpliga nyckeltal. 

- Regeringen bör ge lämplig myndighet i 
uppdrag att utreda hur samhällsekonomiska 
kalkyler på sikt kan och bör styra 
underhållet av vägar. I detta ingår att ge 
vägledning om hur underhållsbeslut ska 
styras av regionalpolitiska motiv. 

- Regeringen bör vidare säkerställa att 
rapporteringen till riksdagen ger en 
rättvisande bild av underhållsverksamheten. 

 
Regeringen har remitterat Riksrevisionens 
rapport till Vägverket. Vägverket instämmer i 
rapportens slutsatser och rekommendationer. 
Vägverket utarbetar därför en handlingsplan för 
att komma tillrätta med de identifierade 
bristerna. Vägverkets uppfattning är dock att 
den kritik som riktas mot verket i vissa fall kan 
ifrågasättas. 

Riksrevisionen har under 2010 genomfört en 
granskning av Banverkets underlag för 
underhållsåtgärder på medellång och lång sikt 
(RiR 2010:16). Riksrevisionens menar att 
Banverkets interna planeringsunderlag för 
bedömning av underhållsbehov har haft brister 
som försvårat och fördyrat 
underhållsplaneringen. 

Riksrevisionens rapport innehåller ett antal 
rekommendationer till regeringen:  

- Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag 
att utveckla analysen och beskrivningen av 
järnvägarnas tillstånd och underhållsbehov 

liksom analysen av hur verkets 
underhållsåtgärder påverkar tillståndet. 

- Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag 
att utveckla modeller och metoder för att 
bedöma vilka effekter underhållsåtgärder 
leder till för resenärer och andra som 
utnyttjar eller berörs av järnvägstrafiken. 

- Regeringen bör, i den planerade 
genomlysningen av drift- och 
underhållsverksamheten, utvärdera 
erfarenheterna av styrningen i de två senast 
genomförda omgångarna vad gäller drift 
och underhåll. I denna utvärdering bör ingå 
en bedömning av vilket underlag regeringen 
behöver för långsiktiga beslut om drift och 
underhåll av järnvägar. 

- Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag 
att utveckla sin modell för prioritering av 
medelfristiga underhållsåtgärder, bland 
annat för att säkerställa att de 
 interna bedömningskriterierna för 
underhållsplaneringen ligger i linje med de 
leveranskvaliteter som trafikmyndigheterna 
föreslog i strategin för drift och underhåll. 

 
Regeringen har remitterat Riksrevisionens 
rapport till Trafikverket. Regeringen har för 
avsikt att under 2010 inleda en större samlad 
genomlysning av underhållet av vägar och 
järnvägar, med utgångspunkt i Riksrevisionens 
båda rapporter. 

Riksrevisionen genomförde under 2008 en 
granskning av skyddet för farligt gods (RiR 
2008:29). Riksrevisionens rapport har 
remitterats brett. Regeringen har den 22 april 
2010 i en skrivelse till riksdagen Samhällets 
krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet 
(Skr. 2009/10:124), bl.a. kommenterat frågan 
rörande skyddet vid transport av farligt gods. 
Regeringens gör i skrivelsen bedömningen att ett 
godtagbart skydd och effektiv tillsyn av 
transport av farligt gods bör säkerställas och 
framhåller sin avsikt att analysera hur behov 
avseende skyddet av farligt gods tillgodoses i 
nuvarande förordning. Regeringen framhåller 
vidare i ovannämnda skrivelse att det är 
angeläget att analysera och vidareutveckla arbetet 
med transport och skydd av farligt gods för att 
öka säkerheten och stärka samhällets samlade 
krisberedskap, bl.a. mot bakgrund av de 
förändringar som skett i myndighetsstrukturen 
under 2009. Frågor som behöver behandlas är 
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bl.a. ansvarsfördelningen, samordningen och 
samverkansformerna mellan berörda 
myndigheter på området. Regeringen betonar 
också vikten av att vidta enhetliga och effektiva 
anpassningsåtgärder vad avser skyddet av 
transport av farligt gods och att åtgärderna 
genomförs på ett koordinerat sätt med övriga 
åtgärder inom trafikområdet. Beredningen av 
dessa frågor pågår nu inom Regeringskansliet 
och i samråd med berörda myndigheter. 

Riksrevisionen har granskat de förslag till 
länsplaner för regional transportinfrastruktur 
som kommunala samverkansorgan, regionala 
självstyrelser och vissa länsstyrelser lämnade till 
regeringen i november 2009 (RiR 2009:23). 
Riksrevisionen påvisar att planerna i vissa 
hänseenden inte har levt upp till de krav som 
ställs i regeringens direktiv. Det gäller främst 
kraven på att redovisa en samlad 
effektbedömning och tydligt motivera 
prioriteringarna för de åtgärder som föreslås. 
Likartade brister har påtalats av Riksrevisionen i 
tidigare planomgångar. Länsstyrelserna i 
Norrbottens, Jämtlands, Västernorrlands, 
Västmanlands och Stockholms län är de 
länsstyrelser som fortfarande ansvarar för att 
upprätta och fastställa länsplaner för regional 
transportinfrastruktur. 

I Riksrevisionens rapport pekas inte enskilda 
län ut utan man hänvisar till att det överlag är 
systematiska fel som länsstyrelser, kommunala 
samverkansorgan och regionala 
självstyrelseorgan gjort i sitt arbete med att ta 
fram förslag till länsplaner. Inför kommande 
planeringsomgångar avser regeringen att se över 
hur direktiven kan göras tydligare och hur det 
kan säkerställas att planupprättarna efterföljer 
dessa i sin helhet. 

3.7 Politikens inriktning 

Ett väl fungerande transportsystem är en 
förutsättning för såväl samhällets funktion i 
stort som för företagens och människornas 
dagliga verksamhet. Alla delar av landet ska ges 
möjlighet att utvecklas utifrån sina styrkor och 
förutsättningar. Att låta hela Sverige växa 
handlar om att bejaka förutsättningarna för 
boende, arbete och företagande i hela landet. 
Våra kommunikationer, såväl fysiska som 
elektroniska, är av stor betydelse för att 

människor ska kunna verka i hela landet och är 
samtidigt grundläggande för näringslivets 
konkurrenskraft och för investeringsklimatet. 
Vidgade arbetsmarknadsregioner ökar 
rörligheten, konkurrensen och därmed 
sysselsättningen. Regeringens politik syftar till 
att utveckla alla delar av transportsystemet så att 
det samlat kan möta de ökande kraven från det 
moderna samhället med stora utmaningar som 
exempelvis klimatförändring, förändringar i 
befolkningsmönster, näringslivets lokalisering 
och tillväxt, en allt äldre befolkning och den 
tilltagande globaliseringen. Dessa krav och 
utmaningar kräver en snabbare utveckling av 
transportsystemet mot det övergripande målet 
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Regeringen anser att det krävs särskilt stora 
ansträngningar när det gäller transportsystemets 
bidrag till minskad klimat- och miljöpåverkan. 
Våra städers möjligheter att vara motorer för 
tillväxt förutsätter järnvägsspår och vägar i ett väl 
fungerande transportsystem med bl.a. en 
attraktiv kollektivtrafik. Ett bra transportsystem 
är också en förutsättning för att ta tillvara de 
tillväxtmöjligheter som finns i våra 
landsbygdsområden kopplat exempelvis till olika 
naturresurser, inte minst de förnybara, och till 
attraktiva kultur- och naturmiljöer. Bra 
kommunikationer är viktiga också för att knyta 
ihop stad och land. Många vill bo på landet och 
jobba i stan, vilket leder till att 
arbetsmarknadsregionerna blir större vilket i sin 
tur ställer nya krav på infrastrukturen. 

I 2009 års klimatproposition presenterades en 
samlad strategi för skatteändringar på energi- 
och miljöområdet som träder i kraft 2011, 2013 
och 2015 och som bl.a. berör beskattningen av 
fordon och drivmedel. En kontrollstation för att 
analysera energibalans, kostnader och 
klimatpåverkan ska genomföras 2015. 
Regeringens bedömning är att koldioxidskatten 
inte behöver höjas under perioden 2011–2014 
utöver den årliga justeringen med 
konsumentprisindex. 

I klimatpropositionen konstaterade 
regeringen också att det inte är aktuellt att införa 
kilometerskatt för den tunga trafiken. 

De strategiska utgångspunkterna för och 
inriktningen på politiken kan kortfattat 
uttryckas med följande ledord: 
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- Användaren i fokus. 

- Effektivare användning av resurser. 

- Regionalt/lokalt inflytande och ansvar. 

- Internationellt samarbete. 

Öka genomslaget för användarnas olika behov 
och förutsättningar 

Transportsystemet ska underlätta vardagen för 
människor och företag genom att erbjuda säkra, 
effektiva och miljöanpassade resor och 
transporter. Det är befolkningens resbehov och 
näringslivets transportbehov i olika delar av 
landet som ska vara utgångspunkten vid 
transportsystemets uppbyggnad och utveckling. 
När användaren sätts i fokus är det naturligt att 
fokusera på hela resan eller transporten. 

Ett trafikslagsövergripande perspektiv 
Ett trafikslagsövergripande perspektiv 
genomsyrar regeringens politik på 
transportområdet och har varit en central ansats 
vid bildandet av såväl Transportstyrelsen som 
Trafikverket. De är båda ett uttryck för 
regeringens helhetssyn på transportsystemet. 
Trafikverket har tillsammans med övriga 
myndigheter på transportområdet ansvar för 
transportsystemets utveckling. 

Den gångna vinterns störningar i 
järnvägstrafiken visar att transporter är sårbara 
vid svåra väderlekssituationer. Det är därför 
viktigt att transportsystemet vidareutvecklas så 
att de olika trafikslagen i högre utsträckning 
kompletterar varandra. Även situationen under 
våren när askmolnen från den isländska vulkanen 
Eyjafjallajökull drog in över Europa, 
understryker detta behov. Regeringens arbete 
för att utveckla ett sammanhållet 
transportsystem för att möta olika utmaningar är 
därför av hög prioritet. 

Näringslivets behov av transporter 
Den globala tillväxten förväntas fortsätta öka 
efterfrågan på skogs- och mineralråvaror. 
Efterfrågan kommer att utvecklas i takt med 
krav från en ökande världsbefolkning, en 
utvecklad välfärd och ökande industriell 
produktion. Norra Sverige bidrar med viktig 
råvaruexport såsom papper, pappersmassa och 
järnmalm. Som en följd av den nödvändiga 
miljö- och klimatomställningen förutses 
dessutom efterfrågan på förnybara resurser öka 

betydligt under kommande årtionden. En 
strategisk fråga är hur dessa naturresurser ska 
kunna förädlas och transporteras på ett effektivt 
och miljöanpassat sätt i hela kedjan från 
producent till kund. Näringslivets 
transportbehov bör även ses i ett vidare 
perspektiv, t.ex. när det gäller 
arbetskraftsförsörjning, utbildningsmöjligheter 
och förutsättningar för en växande besöksnäring. 

Hållbar regionförstoring  
Ur ett europeiskt perspektiv har Sverige 
geografiskt stora men befolkningsmässigt små 
funktionella/lokala arbetsmarknadsregioner. Ett 
väl fungerande transportsystem är viktigt för att 
kompensera för detta. Transportsystemet kan 
dels bidra till regionförstoring. dvs. geografisk 
förstoring av funktionella regioner, dels till 
regionintegrering, dvs. bättre interaktion inom 
existerande funktionella regioner. Regeringens 
betydande satsningar på transportsystemet och 
därigenom på regionförstoring och 
regionintegrering förbättrar bl.a. 
förutsättningarna för en bättre matchning på 
arbetsmarknaden och en mer differentierad 
arbetsmarknad. Satsningarna har också betydelse 
för näringslivets konkurrenskraft och därmed 
Sveriges hållbara tillväxt. Detta stärker både 
individer och företag. Regionförstoring och 
regionintegrering är även viktiga för att ge 
individer ett bra serviceutbud och goda 
utbildningsmöjligheter. 

Trafiksäkerhetsarbetet 
Under 2009 har 358 personer omkommit i 
vägtrafiken. Medeltalet för de senaste fem åren 
har varit 447. Därmed är antalet omkomna per 
invånare det lägsta sedan 1935 då officiell 
trafikolycksstatistik började föras. Målet för 
trafiksäkerhetsarbetet är att halvera antalet 
trafikdödade samt minska antalet allvarligt 
skadade med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 
Målet är viktigt för att engagera och motivera 
berörda aktörer att ta betydelsefulla steg mot det 
långsiktiga målet, nollvisionen. Det krävs 
insatser på bred front för att komma till rätta 
med trafiksäkerhetsproblemen. Det behövs såväl 
investeringar i nya trafiksäkra vägutformningar 
och fortsatt utbyggnad av mötesfria vägar som 
bättre och effektivare regler och tillsyn samt 
utökat samarbete med olika berörda aktörer 
inom transportområdet. Industrins utveckling av 
allt säkrare fordon är också en viktig komponent 
i trafiksäkerhetsarbetet. Målet är att åstadkomma 
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ett säkert system som helhet som består av såväl 
säkra vägar och fordon som säker användning. 
Den enskilt viktigaste åtgärden för att snabbt 
förbättra trafiksäkerheten är att minska 
hastighetsöverträdelserna. Medelhastigheten och 
hastighetsöverträdelserna för personbilar har 
minskat de senaste åren. Denna trend gäller dock 
inte för den tunga trafiken. Det är därför viktigt 
att både relevanta myndigheter och bransch 
ägnar ökad uppmärksamhet åt den tunga 
trafikens regelefterlevnad. 

Vid cirka 15 procent av dödsolyckorna är 
alkoholpåverkade motorfordonsförare 
involverade. Av de motorfordonsförare som 
omkom under 2009 var cirka 25 procent 
alkoholpåverkade, vilket är en ökning jämfört 
med 2008. Det krävs därför ett fortsatt, brett 
arbete för att motverka rattfylleri. Regeringen 
avser att under hösten 2010 lämna en 
proposition till riksdagen med förslag till ett nytt 
system med alkolås för rattfyllerister. Förslaget 
innebär att dömda rattfyllerister i princip endast 
ska kunna köra med alkolås. Regeringen 
förbereder också regler för att den som, utan att 
ha kört onykter, riskerar att få sitt körkort 
återkallat på grund av opålitlighet i 
nykterhetshänseende, alkoholmissbruk eller 
alkoholberoende också ska kunna få körkort 
villkorat av alkolås. 

Förutsättningar och behov hos olika grupper 
ska genomgående beaktas och de mest utsatta 
gruppernas behov av trafiksäkerhet bör vara 
normgivande vid utformning av 
vägtransportsystemet. I detta sammanhang bör 
oskyddade trafikanter ges särskilt 
uppmärksamhet. Risken att omkomma eller 
skadas allvarligt är väsentligt högre för 
trafikanter på cykel, motorcykel och moped 
jämfört med de som sitter i ett fordon. Detta 
faktum utgör en stor utmaning i 
trafiksäkerhetsarbetet och kommer kräva att 
fortsatta åtgärder identifieras och vidtas. 
Regeringen förbereder förslag till ändrade 
körkortsbestämmelser som syftar till en ökad 
trafiksäkerhet, bland annat genom nya och 
ändrade körkortskategorier och en stärkning av 
principen om stegvis tillträde till bland annat 
tyngre och kraftfullare motorcyklar. Även barn 
och ungdomar bör ges särskild uppmärksamhet i 
detta sammanhang. Trafikmiljön ska uppfattas 
som trygg och säker av såväl barn och ungdomar 
som vuxna. Barn bör i stor utsträckning kunna 
förflytta sig på egen hand utan att vara beroende 

av att vuxna följer eller skjutsar dem. I syfte att 
öka barnens säkerhet pågår bl.a. 
försöksverksamhet med 30 kilometer i timmen 
som hastighetsbegränsning vid passering av ett 
fordon i linjetrafik, exempelvis buss, eller 
skolskjuts som stannat för på- eller avstigning. 

Den långsiktiga infrastrukturplaneringen 
Det trafikslagsövergripande perspektivet gäller 
även utformningen av den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen. Arbetet med de 
beslutade infrastrukturplanerna på nationell nivå 
för perioden 2010−2021 har varit en öppen och 
inbjudande process tillsammans med näringsliv 
och regionala aktörer. Prioriteringar från 
regionala planupprättande myndigheter och 
organ har vägt tungt och den regionala nivån har 
fått ett ökat inflytande. 

Med de beslutade infrastrukturplanerna för 
perioden 2010−2021 kommer under de 
närmaste åren många åtgärder genomföras som 
successivt förbättrar res- och 
transportmöjligheterna för människor och 
företag på ett hållbart sätt. Det 
trafikslagsövergripande perspektivet är också 
centralt för effektiva åtgärder. Regeringen har 
därför särskilt prioriterat satsningar med 
koppling till sjöfart och godstrafik som kan 
gynna valet av mer miljö- och klimatvänliga 
transporter hela vägen från start till mål. 
Trafikverket säkerställer att detta sker genom 
sitt uppdrag att ansvara för 
infrastrukturplaneringen inom alla trafikslag 
samt för byggande, drift och underhåll av statliga 
vägar och järnvägar. 

Res- och transportkedjor över gränserna 
För att skapa fungerande res- och 
transportkedjor för användarna är det viktigt att 
ha ett perspektiv som går utanför Sveriges 
gränser. Regeringen har därför tagit initiativ till 
att stärka samarbetet med Sveriges grannländer. 
Gemensamma kartläggningar av den 
gränsöverskridande infrastrukturen har skett 
tillsammans med Finland respektive Norge och 
det har resulterat i ett antal konkreta 
samarbetsprojekt som nu pågår. Avtal om 
gränsöverskridande taxitrafik har slutits med 
Norge och avtalsförhandlingar har inletts med 
Finland. De svenska och finska regeringarna har 
även kommit överens om att samarbeta i frågor 
om europeisk råvaruförsörjning och 
infrastruktur. Vidare verkar Norge och Sverige 
tillsammans för att få vägsträckningen mellan 
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Gävle och Oslo klassad som europaväg. 
Näringsdepartementet leder en undersökning 
om behovet av och möjligheterna för en ny fast 
Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och 
Helsingör för väg och järnväg. Sverige och 
Danmark har tillsatt en tjänstemannagrupp för 
kunskapsutbyte om, och för att följa de svenska 
undersökningarna. 

Ett väl fungerande transport- och 
infrastruktursystem inom samt till och från 
Östersjöområdet är av avgörande betydelse för 
Östersjöländernas utveckling men även för EU 
som helhet. EU:s strategi för Östersjöregionen 
syftar bl.a. till att i ett längre perspektiv skapa 
förutsättningar och ett än mer fördjupat 
samarbete länderna emellan för att exempelvis 
genomföra funktionella nationsöverskridande 
infrastrukturprojekt. På så sätt skapas 
sammanhållna transportstråk runt samt till och 
från Östersjöregionen som kommer att fungera 
än bättre, säkrare och effektivare. Länderna kring 
Östersjön samt Norge har också gemensamt 
påbörjat ett projekt med namnet Baltic 
Transport Outlook som bl.a. ska beskriva 
framtida gods- och passagerarflöden inom och 
från och till Östersjön för alla transportslag. 
Slutresultatet ska presenteras hösten 2011 och 
kommer att utgöra ett viktigt underlag för det 
fortsatta samarbetet på transportområdet. 
Sverige kommer att fortsätta verka för globala 
överenskommelser som begränsar utsläppen av 
växthusgaser från den internationella luftfarten 
och sjöfarten. 

Höghastighetsbanor för tåg 
Höghastighetsbanor för tåg som en del i det 
svenska transportsystemet har utretts av en 
särskild utredare och betänkandet har 
remitterats till en mängd remissinstanser. En 
majoritet av remissinstanserna är positiva till en 
satsning på höghastighetsbanor samtidigt som 
flera anser att betänkandet inte utgör ett 
tillräckligt underlag för beslut. Osäkerhet råder 
också om den samhällsekonomiska lönsamheten 
för höghastighetsbanor. Regeringen avser att 
ytterligare utreda förutsättningar och kostnader 
för höghastighetsbanor. En utgångspunkt är 
härvid betänkandet Höghastighetsbanor – ett 
samhällsbygge för stärkt utveckling och 
konkurrenskraft (SOU 2009:74). 

Logistikforum 
Sedan 2007 finns Logistikforum som ett 
rådgivande organ till regeringen i logistikfrågor. 

Inom forumet utbyts erfarenheter, synpunkter 
och råd mellan olika företrädare för logistik och 
godstransporter. En arbetsgrupp inom 
Logistikforum har under våren 2010 utarbetat 
ett förslag till handlingsplan för logistik och 
godstransporter. I handlingsplanen presenteras 
utmaningar och prioriterade insatser för att 
Sverige även i fortsättningen ska hålla världsklass 
inom logistik och transportlösningar. Exempel 
på åtgärder som föreslås är att samverka för 
framtidens stadsdistribution, att säkra 
godslogistikbranschens kompetensförsörjning 
genom ökad attraktivitet samt att med den nya 
svenska myndighetsstrukturen utveckla en 
trafikslagsövergripande plattform så att 
näringsliv och myndigheter tillsammans kan 
agera mer proaktivt och samordnat på olika 
internationella arenor. Förslaget till 
logistikhandlingsplan har diskuterats och en 
dialog har förts med företag och andra 
intresserade bl.a. genom en webbenkät på 
regeringens webbplats. Åtgärdsförslagen bereds 
för närvarande inom Regeringskansliet. Bland 
annat avser regeringen att uppdra åt Trafikverket 
att utarbeta en nationell godstransportstrategi 
vilket är ett av förslagen i handlingsplanen. 

Persontransportforum 
Erfarenheterna av Logistikforum är mycket goda 
och detta är ett av skälen till att regeringen i maj 
2010 beslutade att inrätta också ett forum för 
persontransporter. Syftet med 
Persontransportforum är att underlätta utbyte av 
erfarenheter och synpunkter samt att 
uppmärksamma och diskutera framtida 
utmaningar. Diskussionerna i forumet kommer 
att utgå från det s.k. hela resan-perspektivet, dvs. 
synsättet att människors resor behöver fungera i 
sin helhet från start till slutdestination, även när 
flera färdsätt används. Exempel på ämnen som 
forumet kommer att diskutera är hur 
transportsystemet kan utformas för att vara 
användbart för alla, hur resorna kan göras 
enklare, resenärsinformation, hur bättre 
bytespunkter kan åstadkommas samt betydelsen 
av bra och integrerad stadsplanering. 

Användbar transportinfrastruktur för personer 
med funktionsnedsättning 
Förutsättningarna för att kunna resa skiljer sig 
åt, bl.a. beroende av om man har en funktions-
nedsättning eller ej. Vid utformningen av trans-
portsystemet måste resenärers olika förutsätt-
ningar och behov genomgående beaktas. 
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Regeringen har därför påskyndat arbetet med att 
göra den statliga transportinfrastrukturen, t.ex. 
stationer och hållplatser, användbar även för 
personer med funktionsnedsättning. Det är 
också angeläget att successivt öka transportsy-
stemets användbarhet genom bl.a. utvecklade 
trafikinformationstjänster och ledsagning. 

Transporter på landsbygden 
Förutsättningarna för transporter är delvis 
annorlunda i landsbygder jämfört med i tätorter 
och städer och det är en utmaning att finna 
effektiva transportlösningar för människor och 
företag i våra landsbygdsområden. Underlagen är 
mindre eftersom verksamheter och befolkning är 
mer utspridda. Vissa verksamheter som 
råvaruproduktion och bearbetning av dessa 
innebär exempelvis tunga transporter. Den 
växande turismsektorn ställer stora krav på 
tillgänglighet. Tätortsnära landsbygder kan dra 
stor nytta av ökad regionförstoring och 
regionintegrering. Sammantaget ställer 
förhållandena i landsbygderna därför krav på 
flexibla och samordnade 
kommunikationslösningar inte minst mellan 
olika transportslag. Därför behövs också en 
robust och tillgänglig infrastruktur med bra 
bärighet. Regeringen har därför exempelvis 
beslutat om att ytterligare stärka kvaliteten på 
det finmaskiga vägnätet bl.a. genom satsningar 
på bärighet och bidrag till enskilda vägar. 

Mot bakgrund av att nedläggningen av 
tankställen i Sverige har ökat sedan 2006, har 
riksdagen under våren 2010 tillkännagivit att 
regeringen bör se över de konsekvenser som 
lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara 
drivmedel har för mindre tankställen i glesbygd 
(bet: 2009/10:TU15, rskr. 2009/10:228). I 
sammanhanget bör enligt riksdagen en översyn 
ske av frågan om tidsbegränsade dispenser, enligt 
bestämmelserna i lagen (2005:1248) om 
skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel 
(den s.k. pumplagen). Enligt Trafikutskottets 
mening är det viktigt att en fortsatt utveckling av 
tillgång på förnybara drivmedel kan förenas med 
att medborgarna även i landets mer glest 
befolkade delar ges ett rimligt utbud av 
drivmedelsstationer. Ärendet bereds inom 
Regeringskansliet med avsikt att regeringen ska 
vidta åtgärder eller lämna förslag som innebär att 
dispenserna från pumplagens sista steg ska 
permanentas. 

Förenkling för företagen inom transportområdet 
Regeringens mål med förenklingsarbetet är att 
skapa en märkbar, positiv förändring i företagens 
vardag bl.a. genom att minska företagens admi-
nistrativa kostnader. För företagen inom trans-
portområdet har de administrativa kostnaderna 
minskat med 4,4 procent under åren 2006−2010, 
vilket motsvarar 132 miljoner kronor. Denna 
minskning innebär att trenden har vänt men det 
finns mer att göra. För att förenklingsarbetet ska 
få större genomslag behöver samarbetet mellan 
respektive bransch och myndigheter intensifie-
ras. De samrådsförfaranden som hålls i dag är 
inte tillräckliga. Det är företagen som bäst kän-
ner till vilka regler och förfaranden som är kost-
samma, irriterande och otydliga och regeringen 
välkomnar förslag till förenklingar. De områden 
som företagen upplever vara mest betungande 
och irriterande och som företagen själva anser 
ska förändras eller förbättras kommer att särskilt 
uppmärksammas i det fortsatta förenklingsar-
betet. 

Ett jämställt transportsystem 
Regeringen har i den nya transportpolitiska 
målstrukturen lyft fram tillgänglighet, att 
transportsystemet är till för att det dagliga livet 
ska fungera, givetvis med hänsyn till miljö, hälsa 
och säkerhet. Det betyder att transportsystemet 
ska vara jämställt, dvs. utformas så att det 
likvärdigt tillgodoser både kvinnors och mäns 
resmönster och transportbehov. 

Jämställdhetsarbetet inom transportområdet 
behöver utvecklas. I praktiken har hittills arbetet 
ofta fokuserat på att tillförsäkra en minsta andel 
kvinnor och män i ledningsgrupper. Att arbeta 
för att kvinnor och män ska ges samma 
möjligheter att påverka transportsystemet och 
att deras värderingar ska tillmätas samma vikt är 
fortfarande i högsta grad relevant och angeläget, 
men inte tillräckligt. Enligt regeringens mening 
är det dags att ta ytterligare steg och utveckla 
jämställdhetsarbetet, genom att starkare 
fokusera på transportpolitikens genomförande 
och resultat inom olika verksamheter. Den 
huvudsakliga strategin för att uppnå detta är 
jämställdhetsintegrering, en förändringsstrategi 
som innebär att beslut inom alla politikområden 
ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. 

Regeringen arbetar i dialog med berörda 
transportmyndigheter för att utveckla 
myndighetsstyrning och uppföljning inom detta 
område. 
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Cykelresandet 
Det är viktigt att förstärka cykelresandets roll 
som en naturlig del i planeringen av 
transportsystemet, inte bara i ett lokalt utan även 
utifrån ett regionalt och nationellt perspektiv. 
Cykeln ska vara ett attraktivt alternativ för en 
del av eller hela resan. Cykling är också viktigt i 
ett turist- och hälsoperspektiv. Investeringar i 
cykelvägar för turism förbättrar även 
förutsättningarna för arbets- och skolpendling 
mm. Hälsa genom ökad fysisk aktivitet är en ny 
dimension i transportpolitiken och där har 
cyklingen en nyckelroll. Att minska antalet 
dödade och allvarligt skadade i cykelrelaterade 
olyckor utgör en särskild utmaning mot 
bakgrund av dess stora andel av skadorna samt 
ambitionen att öka cyklingen. Av de ca 5 200 
som skadades allvarligt i vägtrafiken 2009 var ca 
1 900 cyklister. För att åstadkomma en ökad och 
säker cykling krävs insatser inom en rad 
områden såsom infrastruktur, planering och 
utformning av trafikmiljöer, uppföljning, regler 
och vägvisning, organisation och samverkan, 
kunskapsuppbyggnad samt kommunikation. För 
att ge ännu mera kraft i arbetet har regeringen 
gett Trafikverket och Transportstyrelsen i 
uppdrag att i samråd med kommuner, berörda 
myndigheter och organisationer utarbeta en 
strategi och handlingsplan för ökad och säker 
cykling. Regeringen har även tillkallat en 
utredare för att se över det regelverk som 
hanterar förutsättningarna för cykling. 

Effektivisera verksamheter och användningen av 
resurser 

Ett viktigt instrument i effektiviseringen av 
verksamheten inom transportområdet är 
bildandet av den nya myndigheten Trafikverket. 
Som kvalificerad beställare av varor och tjänster 
kan myndighetens verksamhet utvecklas och 
effektiviseras. 

Bättre fungerande marknader gynnar användarna 
Inom transportområdet har det på flera 
delmarknader under många år endast funnits en 
aktör som tillhandahållit vissa tjänster, vilket 
ibland inneburit låg effektivitet och kvalitet på 
utförandet. För att förbättra villkoren för 
användare och konsumenter och därmed göra 
transporterna mer effektiva har regeringen tagit 
en rad initiativ för att konkurrensutsätta, 

omreglera och tillåta fler aktörer. Det gäller t.ex. 
marknaderna för persontrafik på järnväg, 
fordonsbesiktning och linjebusstrafik. 
Regeringen förväntar sig fler operatörer, en 
större dynamik och därmed en ökad 
kundanpassning på dessa marknader efter att de 
har konkurrensutsatts. Erfarenheten visar att 
omreglerade marknader måste studeras 
noggrant. I exemplet med marknadsöppningen 
för fordonsbesiktningen ska Transportstyrelsen 
aktivt följa omregleringen och dess utveckling, 
effekter och konsekvenser för att ha beredskap 
att vidta lämpliga åtgärder i de fall det behövs för 
att upprätthålla viss nivå gentemot 
konsumenterna i fråga om tillgänglighet, pris 
m.m. 

Regeringens arbete med att förbättra 
förutsättningarna för bättre fungerande 
marknader behöver fortsätta för att användarna 
ska kunna erbjudas bättre tjänster. Regeringen 
förbereder exempelvis ett förslag som gör det 
möjligt för privata aktörer att utföra 
körkortsprov. Även när det gäller marknaden för 
lotsningsverksamhet planerar regeringen att 
föreslå öppningar i det statliga monopol som 
gäller för närvarande. Transportstyrelsen har 
uppdraget att se över förutsättningarna att 
effektivisera och skapa en större flexibilitet för 
besiktning av fartyg som för svensk flagg. 
Regeringen har vidare gett en utredare i uppdrag 
att se över förutsättningarna för att säkerställa 
det svenska näringslivets tillgång till effektiva 
och konkurrenskraftiga sjötransporter samt 
belysa riskerna och konsekvenserna av en ökad 
utflaggning (dir. 2010:02). 

Organisatoriska förutsättningar för utveckling 
inom transportområdet 
Regeringens arbete med att skapa 
organisatoriska förutsättningar för att utveckla 
ett sammanhållet transportsystem kommer att 
fortsätta. Regeringen kommer att säkerställa att 
utvecklingsarbetet kan fortlöpa genom att t.ex. 
gränsdragningsfrågor avseende myndigheters 
ansvar och roller tydliggörs. Det internationella 
engagemanget hos myndigheterna behöver 
vidare formeras och struktureras på mest 
effektiva sätt. 

För att uppnå bättre insyn, ökad tydlighet och 
större fokus på tjänsteexporten avser regeringen 
att i ett första skede samordna tjänsteexporten 
inom väg och luftfart i ett bolag som förvaltas av 
Regeringskansliet. Genom en generell 
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samordning kan resurserna nyttjas på effektivare 
sätt. Vidare avser regeringen att sammanföra de 
två bolagen Svensk-Danska Broförbindelsen 
SVEDAB Aktiebolag (Svedab) och 
Arlandabanan Infrastructure AB till ett 
gemensamt bolag. De förväntade interna 
synergierna handlar om att säkra tillgången till 
kritisk kompetens som i sin tur minskar 
sårbarheten och riskerna samt om förenklad 
administration och om förbättrade interna 
arbetsprocesser. 

I mars 2010 tillsatte regeringen en utredning 
om Trafikverkets behov av elektroniska 
kommunikationstjänster vid en separation av 
Trafikverket ICT från övriga Trafikverket. 
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 
2010. 

Produktivitetsutvecklingen på anläggnings-
marknaden behöver öka 
Staten är den största köparen av investeringar 
och underhåll inom infrastrukturområdet och 
kan som beställare påverka hur 
anläggningsmarknaden utvecklas. Regeringen 
konstaterar att anläggningsmarknaden har låg 
produktivitetsutveckling och att konkurrensen 
och innovationsförmågan är svag. Mot denna 
bakgrund beslutade regeringen i oktober 2009 
att tillkalla en kommitté som ska följa upp och 
analysera de statliga beställarnas agerande för att 
förbättra produktiviteten och innovationsgraden 
i anläggningsbranschen (dir. 2009:92). Syftet 
med uppdraget är att öka kunskapen om olika 
åtgärders effekter och därmed skapa underlag för 
framtida agerande. Kommittén ska redovisa 
uppdraget halvårsvis med en slutredovisning 
senast den 30 juni 2012. I delrapporten avseende 
kommitténs arbete fram till den 30 juni 2010 
(N2010/5165/TE) redovisar kommittén bl.a. sitt 
förslag att Trafikverket ska genomföra en större 
andel totalentreprenader med funktionskrav. 

För att kunna följa upp och analysera pro-
duktivitetsutvecklingen på anläggningsmarkna-
den bör systematiska mätningar ske. Regeringen 
har därför även givit Statskontoret i uppdrag att 
utveckla modeller och metoder för mätning av 
produktivitet och innovationsgrad i anlägg-
ningsbranschen. Uppdraget ska slutredovisas se-
nast den 30 september 2010. 

Ekonomisk och fysisk planering av 
transportinfrastruktur 
Transportsystemet är ett viktigt instrument i 
samhällsbyggandet i såväl gles- och landsbygder 

som i små och medelstora städer samt i 
storstadsområden. Det är därför angeläget att 
utveckla en mer samordnad planering för 
samhällsbyggnad, transportinfrastruktur och 
trafik. En viktig utgångspunkt vid planering av 
transportinfrastruktur är att det förhållningssätt 
som den s.k. fyrstegsprincipen (stegvis prövning 
av möjliga åtgärder i transportsystemet) 
representerar ska vara lika självklart som att de 
transportpolitiska målen ska uppnås. 

Transportinfrastrukturplanering sker i två 
former; dels ekonomisk, dels fysisk planering. 
Den fysiska planeringen styrs av ett komplext 
regelsystem i form av bl.a. miljöbalken, plan- och 
bygglagen, väglagen samt lagen om byggande av 
järnväg. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk 
kommitté (Transportinfrastrukturkommittén) 
med uppdrag att föreslå ändringar som 
effektiviserar planeringsprocessen och förkortar 
ledtiderna från idé till färdig väg eller järnväg 
(dir. 2009:16). Regeringens ambition är att den 
nya planeringsprocessen inte bara förkortas utan 
även ökar förutsägbarheten samtidigt som den 
beaktar enskildas rättigheter, behovet av 
demokratisk förankring och miljöhänsyn. 
Kommitténs betänkande Effektivare planering av 
vägar och järnvägar (SOU 2010:57) som 
lämnades den 2 september 2010 är nu föremål 
för en bred remiss. 

Regeringens uppfattning är att det nuvarande 
systemet för ekonomisk planering, med 
inriktningsproposition och åtgärdsplanering, är 
alltför utdraget i tiden och inte tillräckligt 
flexibelt. Mot denna bakgrund gav regeringen 
trafikverken i uppdrag att lämna förslag till ett 
nytt planeringssystem vilket redovisades i 
februari 2010. 

Regeringen anser i detta sammanhang att även 
formerna för medfinansiering bör ses över och 
beslutade därför den 9 september 2010 att 
tillkalla en utredare med uppdrag att föreslå 
processer och riktlinjer för medfinansiering av 
transportinfrastruktur, t.ex. i form av bidrag eller 
brukaravgifter (dir. 2010:92). I uppdraget ingår 
att utredaren ska analysera trafikverkens förslag 
till nytt planeringssystem och anpassa förslaget 
till utredarens förslag rörande medfinansiering. 
Vid behov ska utredaren även lämna förslag på 
justeringar och kompletteringar som kan 
utveckla och förtydliga trafikverkens förslag. 
Utredaren ska senast den 31 januari 2011 till 
regeringen redovisa utvärderingen av 
medfinansiering under åtgärdsplaneringen för 
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perioden 2010–2021 samt sina överväganden 
avseende införande och utformning av 
brukaravgifter respektive villkor för lån. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 
2011. 

ITS-rådet 
För att påskynda införandet av nya tekniska 
lösningar i transportsystemet har regeringen i 
juni 2010 inrättat ett råd för intelligenta 
transportsystem, ITS-rådet. Rådet ska bl.a. med 
utgångspunkt från samhällsproblem och 
användarbehov, utveckla formerna för samarbete 
mellan näringslivet och det offentliga. Detta är 
viktigt då ökad användning av ny teknik, inte 
minst olika IT-baserade system, kommer att vara 
nödvändig för att nå trafiksäkerhetsmålen. 
Hjälpmedel och stödsystem i fordonen som 
upptäcker och varnar när föraren är påverkad av 
alkohol, droger, trötthet eller sjukdom samt ger 
stöd att hålla rätt hastighet bör vara en 
självklarhet i framtiden. Regeringen avser att 
fortsatt stödja forskning och utveckling och 
påskynda kommersialisering och användning av 
ny teknik och nya metoder för ökad 
trafiksäkerhet. 

Forskning och utveckling 
Transportsystemet som helhet behöver bli 
betydligt effektivare. Det förutsätter vilja och 
förmåga till utveckling och förändring hos 
berörda aktörer. Även innovationskedjan måste 
bli mer effektiv så att samhället får ut mer av de 
resurser som satsas på forskning och utveckling. 
Det kräver ett ökat samarbete mellan statliga 
myndigheter, industrin och forskarvärlden. 
Regeringen kommer att driva på så att detta 
kommer till stånd. 

Transportforskningsutredningen (dir. 
2009:119) har till uppgift att utarbeta en strategi 
för bättre samverkan om forskning och 
innovation för utveckling mot ett 
samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt 
hållbart transportsystem. Utredningens förslag 
kommer att ligga till grund för beslut om 
ansvarsfördelning, samverkan och andra åtgärder 
för ett effektivare utnyttjande av resurserna för 
forskning och innovation på transportområdet. 
Det ska inkludera åtgärder för ökad användning 
av resultat, som demonstrations- och 
testverksamhet, samt kommersialisering. 
Inriktningen av de samlade insatserna kommer 
också behöva ses över så att de stämmer överens 
med de transportpolitiska målen. På 

vägtransportområdet är huvudinriktningen ett 
fossiloberoende system 2030. Det innebär att 
stor kraft måste läggas på bl.a. utveckling av 
elfordon, men även på en utveckling mot 
effektivare förbränningsmotorer och alternativa 
bränslen. Det krävs också en fortsatt satsning på 
gång-, cykel- och kollektivtrafik som drivs med 
fossilfria drivmedel. 

Kommuner och landsting har huvudansvaret 
för kollektivtrafiken. Statens roll är att skapa 
förutsättningar för att den ska kunna utvecklas. 
För att öka förutsättningarna för att fler ska välja 
kollektivtrafik krävs en kraftfull utveckling och 
effektivisering av befintliga transportsystem, 
men även utveckling av nya system och tjänster. 
En viktig del i detta arbete är det s.k. hela resan-
perspektivet, dvs. synsättet att människors resor 
behöver fungera i sin helhet från start till 
slutdestination, även när flera färdsätt används. 
Kapaciteten kan t.ex. ökas genom introduktion 
av mer kapacitetsstarka busstrafiksystem. 
Flexibiliteten kan ökas genom användning av 
taxi i kollektivtrafiken och efterfrågestyrda 
mellanformer mellan personbils- och 
kollektivtrafik. Utvecklade system för uthyrning 
av elbilar och battericyklar kan minska 
bilresandet på korta sträckor. 

Regeringens insatser för en fossiloberoende 
fordonsflotta intensifieras således. Satsningen på 
ett demonstrationsprogram för elfordon och 
supermiljöbilspremien är en del av ett större 
klimatpaket med fordonsfokus som omfattar 
även en skärpt miljöbilsdefinition. Den 
tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet 
för vissa miljöanpassade bilar är viktig för att 
driva fram den senaste och bästa tekniken vad 
gäller miljöfordon. Regeringen har därför som 
reformambition att förlänga den tidsbegränsade 
nedsättningen för de bilar som är utrustade med 
den senaste och bästa tekniken för drift med 
elektricitet eller annan gas än gasol. Regeringen 
avser återkomma med ett detaljerat förslag under 
2011 om vilka bilar som nedsättningen kommer 
att omfatta. 

Regionalt och lokalt inflytande och ansvar 

Transportsystemet är ett viktigt instrument i 
samhällsbyggandet i såväl gles- och landsbygder 
som i små och medelstora städer samt i 
storstadsområden och därigenom en 
grundläggande förutsättning för att skapa hållbar 
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tillväxt. Regionernas hållbara tillväxt och 
utveckling är beroende av att ett hållbart 
transportsystem växer fram i samspel med 
människor, befintlig och planerad bebyggelse 
och olika verksamheter. Tillgänglighet är en av 
de centrala prioriteringarna inom såväl 
transportpolitiken som den regionala 
tillväxtpolitiken. Ökad samordning mellan 
regional och nationell nivå skapar bättre 
förutsättningar för att utveckla ett sammanhållet 
transportsystem. Trafikverket har en viktig roll 
att spela här inte minst för att bidra till en mer 
samordnad transportinfrastruktur- och 
samhällsplanering. Regeringen avser att fortsätta 
utveckla en transportpolitik som är väl 
samordnad med andra politikområden. 

Bättre förutsättningar för den regionala och 
interregionala kollektivtrafiken 
Regeringen anser det viktigt att underlätta för de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna att 
organisera kollektivtrafik som främjar goda 
transporter inom funktionella 
arbetsmarknadsregioner. Regeringen har i 
propositionen Ny kollektivtrafiklag (prop. 
2009/10:200) skapat förutsättningar för att 
regionala kollektivtrafikmyndigheter och 
kommersiella kollektivtrafikföretag ska sätta 
resenärerna i centrum. Regeringen överväger att 
föreslå att kollektivtrafiklagens 
tillämpningsområde ska breddas till att även gälla 
för allmännyttig kollektivtrafik till sjöss. Det är 
lika viktigt som för landtransporter att behöriga 
myndigheters organiserande av sjötransporter är 
effektivt och transparant. Därigenom kan de 
kommersiella företagen ges bättre 
förutsättningar att bedriva kommersiell trafik 
som resenärerna efterfrågar. 

Överförande av huvudmannaskap för flygplatser 
Genom beslutet om en trafikslagsövergripande 
nationell plan för perioden 2010–2021 
fastställdes slutligt att ansvaret för planeringen 
av medel för driftbidrag till icke statliga 
flygplatser delvis omfördelas. Den del av anslaget 
som anvisas till icke statliga flygplatser som inte 
har upphandlad trafik ska från och med 2012 
övergå till den ekonomiska ram som respektive 
län ansvarar för. Det län i vilket den 
bidragsberättigade icke statliga flygplatsen är 
belägen kan då med utgångspunkt i länets behov 
avgöra hur dessa medel ska disponeras. 

Regeringen beslutade i mars 2009 om ett 
nationellt basutbud av flygplatser som ska utgöra 

stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart 
flygtransportsystem och säkerställa en 
grundläggande interregional tillgänglighet i hela 
landet. De flygplatser som inte ingår i detta 
basutbud anges i beslutet på sikt kunna övertas 
av regionala och lokala intressen, såsom 
kommuner, landsting och näringsliv. Dessa 
torde ha bättre möjligheter än staten att utveckla 
flygplatsen i det regionala sammanhanget. Det 
kan t.ex. handla om att koordinera flyget med 
annan regional transportförsörjning, exempelvis 
kollektivtrafiken, eller att avväga trafikutbudet 
mot samhällets övriga behov när det bland annat 
gäller företagsetableringar, turistverksamhet eller 
allmänhetens resebehov. Ett aktivt kommunalt 
huvudmannaskap för en flygplats torde också 
stärka incitamenten för ökat engagemang från 
det lokala näringslivet. Regeringen har redan 
godkänt överlåtelse av Jönköpings flygplats till 
Jönköpings kommun och av Skellefteå flygplats 
till Skellefteå kommun. Förhandlingar pågår om 
flygplatserna i Karlstad, Sundsvall, Örnsköldsvik 
och Ängelholm. Avtal om överlåtelserna av 
flygplatserna bedöms i huvudsak vara slutna vid 
utgången av 2010 samt i något fall under 2011. 

Ett stärkt internationellt samarbete 

Vad Europa behöver är ett robust, hållbart och 
samverkande transportsystem som stödjer 
hållbar tillväxt och sysselsättning samtidigt som 
utformningen av transportsystem har stor 
betydelse för trafiksäkerheten och för att minska 
påverkan på klimatet och miljön. Inte minst 
händelsen med askmolnen från den isländska 
vulkanen Eyjafjallajökull aktualiserar detta. För 
att skapa ett sammanhållet transportsystem är 
det nödvändigt att den inre marknaden på 
transportområdet fullbordas. Globala regler är 
en förutsättning för att skapa likvärdiga 
konkurrensvillkor för svenska transportföretag 
och för att nå de transportpolitiska målen, inte 
minst vad avser miljö och säkerhet. Arbetet 
inom de viktigaste internationella 
organisationerna för utvecklingen av de 
internationella regelverken inom 
transportområdet måste därför prioriteras även 
framgent. 

Transporter i EU:s nya strategi för tillväxt 
För närvarande pågår arbetet inom EU med den 
nya strategin för tillväxt, ”Europa 2020” och 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 22  

50 

inom transportområdet bereds vitboken om 
EU:s framtida transportpolitik fram till 2020, 
revideringen av riktlinjerna för utbyggnaden av 
det transeuropeiska nätverket för transporter 
(TEN-T) samt utveckling av en europeisk 
handlingsplan för intelligenta transportsystem 
(ITS). Det är mycket glädjande att transporter 
behandlas i den nya tillväxtstrategin, vilket inte 
var fallet med Lissabonstrategin. Svenska 
myndigheter, forskare och företag deltar sedan 
länge i EU:s ramprogram för forskning. Detta 
arbete bör intensifieras. Det är också angeläget 
att Sverige blir bättre på att använda sig av 
forskningsresultat och mer systematiskt utröna 
hur de kan användas inom det svenska 
transportsystemet. 

Gröna korridorer 
Ett väl fungerande transportsystem är inte minst 
viktigt för godstransporterna. Inom ramen för 
regeringens Logistikforum drivs sedan hösten 
2008 ett samarbetsprojekt, Gröna Korridorer. 
Projektet syftar till att idén om hållbara och 
effektiva transportkorridorer får genomslag i 
EU:s transportpolitik, att utveckla hållbara och 
effektiva logistiklösningar och att etablera 
pilotkorridorer från Norden till kontinenten. 
Intresset för Gröna Korridorer har sedan dess 
vuxit sig allt starkare. Arbetet inom det svenska 
initiativet har därför från början av 2010 gått in i 
en mera operativ fas. Regeringen har uppdragit 
åt Trafikverket, Sjöfartsverket och Verket för 
innovationssystem (Vinnova) att bistå 
regeringen i arbetet med att utveckla projektet 
Gröna Korridorer. 

Tomma transporter 
Tomma transporter är ett konkret exempel på 
bristande effektivitet i EU:s transportsystem och 
transportpolitik. I dag är 43 procent av Europas 
lastbilstransporter tomma och hälften av 
godstågens vagnar. Detta visar på en stor 
effektiviseringspotential som motiverar åtgärder 
av olika slag både i Sverige och inom EU. Det är 
en viktig klimatfråga och handlar om ökad 
samverkan mellan grupper av köpare av 
transporter och transportföretag för bättre 
kapacitetsutnyttjande. Regeringen avser att ta 
upp frågan inom Logistikforum för att 
säkerställa näringslivets medverkan samt uppdra 
till berörda myndigheter att ta fram förslag till 
åtgärder för ett minskat antal tomma transporter 
och ökad fyllnadsgrad. 

Transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-
T) 
Sverige kommer aktivt att söka bidrag ur 
budgeten för det transeuropeiska nätverket för 
transporter (TEN-T). Nätverket integrerar 
nationella infrastrukturnätverk och trafikslag, 
länkar perifera regioner till Centraleuropa och 
ökar säkerheten och effektiviteten i nätverket. 
De bidrag som Sverige får inom ramen för  
TEN –T utgör en medfinansiering som utökar 
den totala ramen för investeringar. 

Det gemensamma luftrummet 
Före utgången av 2012 måste alla EU:s 
medlemsstater ingå regionala samarbeten för att 
effektivisera användningen av luftrummet enligt 
gällande EU-regler för det gemensamma 
luftrummet. Sverige och Danmark har ingått ett 
avtal om att etablera ett s.k. funktionellt 
luftrumsblock. Ett gemensamt bolag har 
etablerats för att sköta verksamheten och 
kommer i slutet av 2011 att ta över driften av 
flygledningstjänster för det gemensamma 
luftrummet från den svenska respektive danska 
nationella myndigheten. 

I ett vidare sammanhang samarbetar Sverige 
med Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland 
och Norge för att etablera ett nordeuropeiskt 
funktionellt luftrumsblock. Gemensamt utreds 
hur djupt samarbetet bör vara och det blir senare 
aktuellt att avgöra hur Sverige ska delta i detta 
nordeuropeiska luftrumsblock visavi det redan 
etablerade svensk-danska luftrumsblocket. 

Effektiva tågtransporttjänster inom EU 
Regeringen fäster stor vikt vid och stödjer 
inriktningen på det arbete som bedrivs på EU-
nivå i syfte att möjliggöra etablering av nya 
effektiva tågtransporttjänster och tillhandahållande 
av sådana på den inre marknaden. Järnvägens 
potential kan inte utnyttjas effektivt i Europa så 
länge förekomsten av administrativa och 
tekniska hinder på olika sätt försvårar och 
fördyrar bedrivandet av gränsöverskridande 
järnvägstrafik. Det är också angeläget att öka 
graden av teknisk standardisering av 
järnvägsutrustning och i ökad utsträckning 
harmonisera bestämmelserna om hur denna får 
användas. Regeringen anser att det är särskilt 
angeläget att infrastrukturförvaltarna i EU:s 
medlemsländer ges bättre och gemensamma 
incitament att samarbeta i syfte att åstadkomma 
en bättre framkomlighet på rimliga 
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nyttjandevillkor för de internationella 
tågtransporterna. 

Ett europeiskt havsområde utan hinder 
En viktig åtgärd för att underlätta transporter till 
sjöss är utvecklingen av ett europeiskt 
havsområde utan hinder. Genomförandet av 
direktivet om rapporteringsformaliteter för 
fartyg som ankommer till eller avgår från hamnar 
inom Europa utgör ett viktigt steg för 
genomförandet av ett Europeiskt havsområde 
utan hinder. Därigenom skapas mer likvärdiga 
konkurrensförutsättningar mellan sjö- och 
landtransporter. De föreslagna åtgärderna 
kommer också att innebära betydande 
administrativa lättnader för företagen. 

Samarbeten med Kina och USA 
Under 2010 har kontakterna med Kina 
intensifierats. Svenska delegationer har besökt 
Kina och en kinesisk delegation har medverkat 
vid ett transportmöte i Haparanda. En dialog 
pågår för att underteckna en avsiktsförklaring 
om samarbete mellan de ansvariga ministerierna. 

I februari 2010 utvidgades samarbetet mellan 
Sverige och USA för att gemensamt hitta 
verktyg för att möta klimathot och andra globala 
miljöproblem. Samarbetet har nu även utvidgats 
till transportområdet. Länderna har tecknat ett 
brett samarbetsavtal om ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Inom ramen för avtalet arbetar 
nu departement och myndigheter i bilaterala 
arbetsgrupper för att konkretisera samarbetet på 
olika delområden. Inledningsvis diskuteras 
samarbete på väg- och järnvägsområdet, 
samverkan mellan trafikslag, stadstrafik, 
transporter för rörelsehindrade, åtgärder för 
förbättrad trafiksäkerhet och miljö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Budgetförslag 

3.8.1 1:1 Väghållning 

Tabell 3.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 21 016 822

 

 
Anslags- 
sparande 870 976

 
2010 

 
Anslag 20 661 465

 

1 
Utgifts- 
prognos 20 644 634

2011 Förslag 20 702 367   

2012 Beräknat 20 182 744 2  

2013 Beräknat 21 291 279 3  

2014 Beräknat 21 513 469 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 19 987 189 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 20 735 768 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 20 580 887 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för  

- statlig väghållning, vilket innefattar 
vägplanering, byggande, drift, bärighetsåt-
gärder, underhåll och fysiska trafiksäker-
hetsåtgärder, gång- och cykelvägar på det 
statliga vägnätet, ränta och amortering på 
upptagna lån för att finansiera 
anläggningstillgångar, broar som ersätter 
färjor, vissa prioriterade vägprojekt samt för 
nya investeringar i vissa vägprojekt för vilka 
trängselskatt eller vägavgifter planeras att ta 
ut, 

- bidrag, vilket innefattar de statsbidrag som 
myndigheten administrerar till kollektiv-
trafik inklusive handikappanpassningsbi-
drag och särskilda bidrag till storstädernas 
trafiksystem, enskilda vägar, bidrag till 
gång- och cykelbehov, planskilda passager 
m.m. för att minska konfliktpunkter mellan 
skyddade och oskyddade trafikanter, för-
bättring av miljö och trafiksäkerhet på 
kommunala vägar samt kompensation till 
kommunerna för lokal och regional buss-
trafik,  

- andra insatser, utöver väghållning och bi-
drag, som syftar till att uppnå de transport-
politiska målen, 

- ersättning för eftersök av vilt som varit in-
blandat i sammanstötning med motorfor-
don liksom polisens ökade administrations- 
och fakturahanteringskostnader. 

När det gäller samhällets krisberedskap ingår 
Trafikverket i samverkansområde Transporter. 
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Verksamheten omfattar uppdragsverksamhet, 
offentligrättsliga avgifter och avgift för färd på 
Svinesundsförbindelsen. I Trafikverkets 
uppdragsverksamhet ingår Färjerederiet. 
Utgångspunkten för Färjerederiet är att uppnå 
en lönsamhet i nivå med branschen i övrigt, skild 
från Trafikverkets övriga delar. I uppdrags-
verksamheten ingår även att administrera 
stödsystem för andra aktörer inom sektorn. 
Huvudregeln för denna verksamhet är att full 
kostnadstäckning ska uppnås. Trafikverket 
beslutar själv (efter samråd med Ekonomistyr-
ningsverket) om prissättningen för uppdrags-
verksamheten. Trafikverkets uppdrags-
verksamhet omfattar följande tjänster. 

 
− Försäljning av informationsuttag ur den 

nationella vägdatabasen. 
− Försäljning av vägfärjetjänster 

(Färjerederiet). 
− Tillhandahållande av fordon vid förarprov. 
− Försäljning av utbildning (Vägsektorns ut-

bildningscentrum VUC). 
− Reservbromateriel. 
 

I tabellen nedan framgår kostnader och 
intäkter för den avgiftsbelagda verksamheten i 
Trafikverket. 

 
Tabell 3.10 Intäkter som Trafikverket disponerar 
Tusental kronor (löpande priser) 

 2011 2012 

Färjerederi och VUC   

Intäkter 62 400 65 300 

Kostnader efter finansnetto 63 100 63 700 

Resultat efter finansnetto -700 1 600 

Kostnadstäckning i procent 99 103 

Övriga avgifter   

Intäkter 45 000 45 200 

Kostnader 31 100 32 100 

Resultat 13 900 13 100 

Kostnadstäckning i procent 145 141 

Offentligrättsliga avgifter   

Intäkter 302 000 313 000 

Kostnader 298 900 307 800 

Resultat 3 100 5 200 

Kostnadstäckning i procent 101 102 

Avgift Svinesundsförbindelsen   

Intäkter 85 000 85 000 

Kostnader 85 000 85 000 

Resultat 0 0 

Kostnadstäckning i procent 100 100 

 
De offentligrättsliga avgifter som Trafikverket 

inte disponerar är ansökningsavgifter för främst 
transportdispenser. De redovisas i nedanstående 
tabell. 

 
Tabell 3.11 Intäkter som Trafikverket inte disponerar 
Tusental kronor (löpande priser) 

 2011 2012 

Offentligrättsliga avgifter   

Intäkter 24 000 24 000 

Kostnader 24 000 24 000 

Resultat 0 0 

Kostnadstäckning i procent 100 100 
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Investeringsplan 

Trafikverkets investeringsvolym bestäms av 
anvisade anslag, de lån Trafikverket tar upp och 
de tillskott som erhålls via externa bidrag. 
Investeringarna omfattar de investeringar som 
fastställts av regeringen i den nationella planen 
för utveckling av transportsystemet för perioden 

2010−2021 och av länen i de regionala planerna. 
Därutöver omfattar Trafikverkets investeringar 
broar som ersätter färjor och andra särskilt 
godkända vägprojekt som helt eller delvis 
finansieras med lån och/eller externa bidrag. 

 

Tabell 3.12 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall 
2009 

Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat 
2014 

Totalt 

Investeringar i nationell plan inkl närtid1 8 254 8 604 8 979 8 706 6 368 8 347 49 258 

Investeringar i regional plan inkl närtid 2 609 2 120 2 802 2 618 2 560 2 542 15 251 

Bärighetshöjande åtgärder inkl närtid 1 778 1 359 1 127 1 235 1 254 1 229 7 982 

Investeringar med överskott från 
trängselskatt i Stockholm 0 242 429 1 303 1 500 1 506 

 

4 980 

Investeringar i anläggningstillgångar vägar 199 309 460 110 45 45 1 168 

Summa investeringar 12 840 12 634 13 797 13 972 11 727 13 669 78 639 

Anslag 10 300 9767 10 155 10 333 10 244 10 510 61 309 

Lån i Riksgäldskontoret 2 112 2 267 3 117 3 114 1 759 3 035 15 404 

Medfinansiering, förskottering m.m. 428 600 525 525 -276 124 1 926 

Summa finansiering 12 840 12 634 13 797 13 972 11 727 13 669 78 639 
1 Inklusive medfinansiering, däribland TEN-medel. 
 

 
Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser 

Den verksamhet som Trafikverket bedriver inne-
bär ofta att myndigheten ingår avtal med externa 
parter om ekonomiska förpliktelser för flera år 
framåt i tiden. Det gäller såväl avtal om inve-
steringar som avtal gällande drift och underhåll 
av vägnätet. Trafikverket sluter fleråriga FoU-
avtal och har i uppdrag att lämna bidrag till olika 
ändamål. Med hänsyn till det anförda bör reger-
ingen ges bemyndigande att ingå sådana ekono-
miska förpliktelser. Detta bemyndigande bör 
avse all upphandlad verksamhet och bidrag där 
fleråriga avtal sluts, som inte faller under 13 § 
lagen (1996:1059) om statsbudgeten, oavsett om 
avtalen avser Trafikverkets interna 
resultatenheter eller externa leverantörer. 
Regeringen föreslår att bemyndigandet avser det 
totalbelopp som regeringen får ha bundit upp i 
avtal vid budgetårets utgång.  

Bemyndigandet för 2011 föreslås uppgå till 
41 200 000 000 kronor i enlighet med tabell 3.13. 
Ramen föreslås vara något högre än bedömda 
åtaganden för att svara upp mot den variation 
som förekommer framför allt i de större 
projekten. 

I beräkningarna av bemyndigandets storlek 
inkluderas framtida räntekostnader på upptagna 
lån. Vid beräkningen av bemyndiganderamen har 
en kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall lå-
nen inte är bundna. 
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Tabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013- 

Ingående åtaganden 21 534 000 24 066 000 30 400 000 39 200 000 25 700 000 

Nya åtaganden 18 393 000 19 700 000 20 200 000   

Infriade åtaganden -15 861 000 -13 366 000 -11 400 000 -13 500 000 -25 700 000 

Utestående åtaganden 24 066 000 30 400 000 39 200 000 25 700 000  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 28 700 000 32 400 000 41 200 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 
 

Lån som tas upp av Trafikverket 

Trafikverket har tagit upp lån för att finansiera 
anläggningstillgångar, broar som ersätter färjor, 
vissa prioriterade vägprojekt samt för nya inve-
steringar i vissa vägprojekt för vilka trängselskatt 
eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen 
inkluderar räntekostnader för de nya invester-
ingar för vilka trängselskatt eller vägavgifter pla-
neras att tas ut. När det gäller anläggningstill-
gångar ska dessa enligt lagen (1996:1059) om 
statsbudgeten finansieras med lån i Riksgälds-
kontoret. Trafikverkets omsättningstillgångar 
finansieras över verkets räntekonto med därtill 
kopplad kredit. I det följande ges en närmare re-
dovisning av vad de olika delposterna i tabell 
3.14 (beräknad nettoupplåning) innebär. 

Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret 
för broinvesteringar som ersätter färjor på sta-
tens vägnät utan att öka Trafikverkets anslags-
förbrukning. För att betala lånekostnaderna för 
sådana objekt ska Trafikverket använda inbespa-
rade driftmedel från färjetrafiken. 

Den tidigare regeringen undertecknade 2002 
ett avtal med den norska regeringen om byggan-
det av Svinesundsförbindelsen. Investeringsut-
gifterna är lånefinansierade i både Sverige och 
Norge. De svenska lånen för Svinesundsförbin-
delsen ska vara slutamorterade till 2022. 

Riksdagen beslutade med anledning av 
tilläggsbudgeten i samband med 2004 års eko-
nomiska vårproposition (prop. 2003/04:100, bet. 
2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274) att reger-
ingen får besluta om en låneram i Riksgälds-
kontoret för de prioriterade väg-projekten E 6 
delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tolle-
red–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen 
Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljunga-
rum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, 
Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–
Varnhem. Dessa prioriterade vägprojekt beräk-

nas kosta sammantaget 8 500 miljoner kronor i 
2004 års prisnivå. Vägprojekten ska amorteras i 
25 år efter färdigställande. 

Den nationella planen för utveckling av trans-
portsystemet för perioden 2010–2021 innehåller 
ett antal investeringar som delvis kommer att fi-
nansieras med inkomster från trängselskatt eller 
vägavgifter. Det gäller objekt i Stockholms län 
som enligt Stockholmsöverenskommelsen delvis 
ska finansieras med trängselskatt, betalstationer 
för uttag av trängselskatt i Göteborg, samt de 
vägavgiftsfinansierade broarna över Sundsvalls-
fjärden på väg E4 och över Motalaviken på riks-
väg 50. Den del av investeringarna som täcks av 
framtida skatte- eller avgiftsintäkter finansieras 
genom lån. Riksdagen beslutade därför med an-
ledning av tilläggsbudgetpropositionen 2010 att 
regeringen får besluta om en låneram i Riks-
gäldskontoret för dessa lån, inklusive lån för 
räntekostnader (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348). Lånen för 
den del av investeringen i dessa projekt som 
täcks av framtida skatte- eller avgiftsintäkter be-
räknas uppgå till 740 000 000 kronor 2010. 

Låneramen 2011 för dessa ändamål föreslås 
sammanlagt uppgå till 7 452 000 000 kronor. 
Ökningen beror främst på ett ökat lånebehov för 
de prioriterade projekten samt lån för de nya 
projekt som delvis kommer att finansieras med 
inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.  

I tabell 3.14 (beräknad nettoupplåning) redo-
visas nettoupplåningen med utgångspunkt från 
nu fattade beslut och förslag om anslag för 
amortering. 

I tabell 3.15 redovisas Trafikverkets 
ackumulerade skuld 2009–2021, vilken är en 
konsekvens av den nettoupplåning som anges i 
tabell 3.14 (beräknad nettoupplåning). 
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Tabell 3.14 Beräknad nettoupplåning för vägar åren 2010–2021 
Miljoner kronor 

Objekt   
Skuld 

2009-12-31 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021-

12-31 

Broinvesteringar 114 -13 -13 -13 -12 -8 -8 -8 -8 -7 -6 -2 -2 14 

E6 Svinesunds-
förbindelse 

660 -38 -40 -42 -44 -46 -49 -51 -54 -57 -59 -62 -107 11 

E6 Svinesunds-
förbindelse, 
Tullstation 

72 -72            0 

Prioriterade 
vägprojekt 

1 984 1 719 1 658 538 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 3 739 

E4 Sundsvall 0 118 356 306 302 313 277 40 25 23 21 19 17 1 817 

Rv 50 Motala–
Mjölby 

0 103 369 398 244 6 2 0 -2 -5 -8 -11 -14 1 081 

Västsvenska 
infrastruktur-
paket1 

0 48 153 627 110 437 229 328 445 1380 929 871 1095 6 653 

Stockholms-
överenskommelse 

0 0 86 0 1 161 2 122 2 728 3 621 4 364 4 727 4 807 4 110 3 782 31509 

Skurubron 0 0 0 0 2 140 318 273 -23 -26 -30 -34 -38 583 

Summa 2 830 1 865 2 569 1 815 1 523 2 725 3 258 3 962 4 507 5 795 5 414 4 651 4 493 45 406 
1 I beräknad nettoupplåning för Västsvenska infrastrukturpaketet ingår från 2014 samtliga lån, dvs. såväl för väg- som järnvägsprojekt. 
Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman. 

 
 

Tabell 3.15 Beräknad låneskuld för vägar åren 2009–2021 
Miljoner kronor 

Objekt   
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Broinvesteringar 114 101 88 75 63 55 47 39 31 24 18 16 14 

E6 Svinesundsförbindelse 660 622 582 540 496 450 401 350 296 239 180 118 11 

E6 Svinesundsförbindelse, 
Tullstation 

72             

Prioriterade vägprojekt 1 984 3 703 5 361 5 899 5 659 5 419 5 179 4 939 4 699 4 459 4 219 3 979 3 739 

E4 Sundsvall 0 118 474 781 1 083 1 396 1 673  1 713 1 738 1 761 1 782 1 800  1 817 

Rv 50 Motala–Mjölby 0 103 472 870 1 114 1 120 1 122 1 122 1 120 1 115 1 107 1 095 1 081 

Västsvenska 
infrastrukturpaketet1 

0 48 200 828 938 1 376 1 605 1 932 2 377 3 757 4 686 5 558 6 653 

Stockholms-
överenskommelse 

0 0 86 86 1 247 3 369 6 097 9 718 14 082 18 809 23 616 27726 31 509 

Skurubron  0 0 0 0 2 142 461 733 711 685 655 621 583 

Summa  2 830 4 695 7 264 9 079 10 602 13 327 16 585 20 547 25 054 30 849 36263 40 914 45 406 
1 I beräknad nettoupplåning för Västsvenska infrastrukturpaketet ingår från 2014 samtliga lån, dvs. lån för såväl väg- som järnvägsprojekt. 
Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman. 

 
 
Merparten av de lån som Trafikverket har 

lånat upp ska återbetalas genom att Trafikverkets 
anslag belastas med kostnader för räntor och 
amorteringar. Ett undantag utgörs av lånen för 
nya Svinesundsförbindelsen som återbetalas med 
avgifter. Ett ytterligare undantag utgörs av lånen 

för de nya projekt som delvis kommer att 
finansieras med inkomster från trängselskatt 
eller vägavgifter. Andelen lån som återbetalas 
med trängselskatt eller avgifter kommer att öka 
successivt över tid i takt med att upplåningen för 
dessa projekt ökar. I tabell 3.16 nedan redovisas 
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det beräknade årliga anslagsbehovet 2009–2021 
för räntor och amortering av de lån som ska 
återbetalas genom att Trafikverkets anslag 

belastas med kostnader för räntor och 
amorteringen, vid en kalkylränta på 4,5 procent. 

 
Tabell 3.16 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för åren 2009–2021 
Miljoner kronor 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lån i RGK              

Räntor 35 60 157 225 231 250 239 228 217 206 195 184 174 

Amorteringar  47 0 108 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Totalt anslagsbelastning 35 107 157 333 471 490 479 468 457 446 435 424 414 

 
 
Regeringens överväganden 

Justering av anslagsnivåerna i enlighet med den 
nya nationella planen 
Regeringen har den 31 mars 2010 beslutat om 
den nationella planen för utveckling av 
transportsystemet för perioden 2010–2021. 
Trafikverket har i enlighet med detta beslut 
anpassat planeringen av verksamheten. I 
konsekvens med detta behöver anslagsnivåerna 
för 1:1 Väghållning och 1:2 Banhållning justeras 
för att motsvara nivåerna i den nya nationella 
planen, som utgår från den av riksdagen 
beslutade ramen. I budgetpropositionen för 2009 
(prop. 2008/09, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, 
rskr. 2009/09:126) beräknade regeringen att 
anslagen inom infrastrukturområdet skulle ökas 
med 3 850 miljoner kronor från 2011 i 
förhållande till beräkningarna i 2008 års 
ekonomiska vårproposition. Den exakta 
fördelningen mellan anslagen skulle komma att 
avgöras efter att åtgärdsplaneringen för 2010–
2021 var slutförd. I avvaktan på detta lades hela 
tillskottet tillfälligt på anslag 1:1 Väghållning. 
Den sammantagna effekten av justeringen av den 
nationella planen i förhållande till befintliga 
anslagsnivåer innebär dock att 2 200 miljoner 
kronor under perioden 2011–2014 behöver 
omfördelas från 1:2 Banhållning till 1:1 
Väghållning. 

Uppföljning av nya nationella planen för perioden 
2010–2021 
Regeringen kommer från och med 
budgetpropositionen för 2012 redovisa 
genomförandet av den nyligen beslutade 
nationella planen för transportsystemet 2010–
2021.  

Skattebefrielse för alkolås i förmånsbilar 
Genom en lagändring den 1 juli 2011 kommer 
alkolås i förmånsbilar att skattebefrias. Alkolås 
ska inte betraktas som sådan extrautrustning 
som höjer förmånsvärdet vid värdering av 
bilförmån. Förslaget är en del i strategin för att 
stimulera till att alkolås blir mer accepterat och 
använt i samhället. Kostnaden beräknas uppgå 
till 10 miljoner kronor per år. Finansiering sker 
delvis genom att anslag 1:1 Väghållning minskas 
med 7 miljoner kronor inom ramen för avsatta 
medel för trafiksäkerhet. 

Verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen 
Anslaget minskas med 400 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Trängselskatt 
Den 1 januari 2011 förs ett nytt anslag 1:11 
Trängselskatt i Stockholm upp på statsbudgeten. 
Regeringen avser att samtidigt föra över medel 
avseende den del av anslagsposten Överskott 
från trängselskatt under anslag 1:1 Väghållning 
som trängselskatten i Stockholm genererat till 
det nya anslaget. Trängselskatt i Göteborg införs 
den 1 januari 2013. Den beräknade intäkten från 
trängselskatten i Göteborg som börjar genereras 
från 2013 redovisas tills vidare under anslag 1:1 
Väghållning. Senast budgetåret 2013 kommer ett 
särskilt anslag för trängselskatten i Göteborg att 
föras upp på statsbudgeten och överskottet från 
trängselskatten i Göteborg kommer från detta år 
att redovisas under detta anslag. 

Förslag och beräkningar 2011–2014 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 20 702 367 000 kronor anvisas 
under anslag 1:2 Väghållning för 2011. För 2012, 
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2013 och 2014 beräknas anslagen till  
20 182 744 000 kronor, 21 291 279 000 kronor 
respektive 21 513 469 000 kronor. Regeringens 
preliminära beräkning av anslagets fördelning på 
poster redovisas i tabellen nedan. Det ankommer 
dock på regeringen att slutligt besluta om 
medlens fördelning på poster. 

På anslagsposten Trängselskatt i Göteborg 
redovisas den beräknade intäkten från 
trängselskatt i Göteborg som börjar genereras 
från 2013 (se vidare ovan). Från 2011 slås 
anslagsposterna Bidrag i regionala planer och 
Investeringar i regional plan samman till en 

anslagspost. Sammanslagningen innebär att 
bidrag och investeringar hanteras på likartat sätt 
som för järnvägsinvesteringar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 3.17 Anslag 1:1 Väghållning fördelat på anslagsposter och delposter 
Tusental kronor 

 Utfall  
2009 

Budget 
2010 

Prognos 
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat  
2012 

Beräknat  
2013 

Beräknat 
2014 

Myndighetsutövning 146 314 140 550 144 510 145 000 149 000 151 000 154 000 

Inv i nationell plan 4 879 330 5 522 500 6 033 476 6 017 000 5 327 000 4 880 000 5 183 000 

Inv i regional plan2 2 608 588 2 056 000 1 972 776 2 802 000 2 618 000 2 760 000 2 767 000 

Drift och underhåll 8 712 938 9 361 275 9 023 917 9 138 811 9 196 163 9 334 655 9 222 337 

Räntor och återbetalning av lån 3 539 86 000 107 855 157 000 333 000 471 000 490 000 

Bärighet, tjälsäkring och 
rekonstruktion 

1 777 742 1 344 000 1 336 881 1 127 000 1 235 000 1 254 000 1 229 000 

Bidrag för drift av enskild väg  1 017 785 917 000 947 250 1 011 000 1 018 000 1 033 000 1 055 000 

Bidrag i regionala planer 327 763 340 000 334 794     

Trängselskatt i Göteborg      1 097 000 1 095 464 

Övriga insatser för 
effektivisering av 
transportsystemet 

530 178 481 600 498 480 302 000 304 000 308 000 315 000 

Underskott av 
myndighetskapital 

883 371 0 0 0 0 0 0 

Kammarkollegiets disposition  - 2 089 2 042 2 102 2 123 2 158 2 194 

SWEDAC:s disposition - 450 440 453 457 465 473 

Till Regeringskansliets disposition 1 347 1 1 1 1 1 1 

Summa1 20 888 895 20 251 465 20 402 422 20 702 367 20 182 744 21 291 279 21 513 469 
1 Beloppen för 2009 och 2010 är exklusive nyttjande av överskott från trängselskatt i Stockholm (2009 utfall om 127 928 tkr; 2010 budgeterat 410 000 tkr; 2010 prognos 
242 212 tkr) som ingick i 1:1 Väghållning under 2009 och 2010. Inklusive trängselskatt uppgår anslagsutfallet 2009 till 21 016 823 tkr. För 2010 är motsvarande siffror 
för budget och prognos 20 661 465 tkr respektive 20 644 634 tkr. 
2 Investeringar i regional plan från 2010 omfattar inte enbart väginvesteringar. Länsramarna används även för andra trafikslag, särskilt för spårbunden trafik. 
Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman. 
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Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:1 Väghållning 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 20 645 765 20 645 765 20 645 765 20 645 765

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 123 875 327 086 680 293 1 065 010

Beslut 162 074 -1 142 873 -135 967 -418 591

Överföring 
till/från andra 
anslag -229 347 352 766 101 187 251 444

Övrigt3  -30 161

Förslag/ 
beräknat 
anslag  20 702 367 20 182 744 21 291 279 21 513 469

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen är preliminär och kan 
komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.2 1:2 Banhållning 

Tabell 3.19 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 
15 445 731 

 

 
Anslags- 
sparande 416 134

 
2010 

 
Anslag 

 
14 958 533 

 

1 
Utgifts- 
prognos 15 354 030

2011 Förslag 12 824 814  

2012 Beräknat 11 840 811 2 

2013 Beräknat 12 382 444 3 

2014 Beräknat 12 252 428 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 11 739 941 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 12 061 100 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 11 745 020 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för  
− myndighetsutövning, främst fastställelse av 

tågplan och järnvägsplan, 
− bidrag till Inlandsbanan enligt avtalet mellan 

staten och Inlandsbanan AB, 
− Trafikverkets kostnader för trafikavgifter 

enligt avtalet om Öresundsförbindelsen, 
− bidrag till anläggningar i anslutning till det 

kapillära bannätet i enlighet med tidigare 
riksdagsbeslut, 

− investeringar i statliga järnvägar, 
− drift och underhåll av statliga järnvägar samt 

trafikledning, 

− andra insatser, utöver banhållning och bi-
dragsgivning, som syftar till att uppnå de 
transportpolitiska målen,  

− räntor och återbetalning av lån för järnvägs-
ändamål upptagna i Riksgäldskontoret, 

− kostnader för ett eventuellt infriande av be-
talningsutfästelser avseende villkorade aktie-
ägartillskott till Svensk-Danska 
broförbindelsen AB Svedab, 

− kostnader för ett eventuellt infriande av ka-
pitaltäckningsgarantin till Arlandabanan In-
frastructure AB, 

− handläggning av och kostnader för åtgärder 
förknippade med den av staten utställda 
miljögarantin i avtalet om bolagisering av 
Statens järnvägar. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Banverket får enligt järnvägslagen (2004:519) 
ta ut avgifter av operatörerna för trafik på 
statens spåranläggningar. För 2011 beräknas 
intäkterna av banavgifterna uppgå till 715 
miljoner kronor. Banavgifterna används för att 
finansiera banhållning, kvalitetshöjande 
insatser i järnvägsinfrastrukturen och 
trafikantinformation. 

Trafikverket bedriver, inom ramen för sin 
verksamhet, ett kontinuerligt arbete för att 
vidareutveckla formerna för uttag av banavgifter. 
Detta bedöms leda till successivt ökade 
avgiftsnivåer under de kommande åren. De 
ökade intäkterna utgör ytterligare tillskott till 
finansieringen av de kvalitetshöjande insatserna i 
järnvägsinfrastrukturen, vilket leder till bättre 
framkomlighet, tillförlitlighet och säkerhet för 
resenärer, slutkunder och transportköpare. 

Av tabell 3.20 framgår kostnader och intäkter 
för den avgiftsbelagda verksamheten inom 
Trafikverket avseende järnväg. 
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3.20 Intäkter som Trafikverket disponerar 
Tusental kronor (löpande priser) 

 2011 2012 

Järnvägsutbildning   

Intäkter 45 000 45 000 

Kostnader efter finansnetto 41 200 43 000 

Resultat efter finansnetto 3 800 2 000 

Övriga avgifter   

Intäkter 2 875 000 2 875 000 

Kostnader 2 725 000 2 725 000 

Resultat 150 000 150 000 

Offentligrättsliga avgifter   

Banavgifter 715 000 855 000 

Investeringsplan 

Trafikverkets investeringar omfattar de invester-
ingar som fastställts i den nationella planen för 
transportsystemet 2010–2021. Investeringarna 
finansieras med anslag och i vissa fall med lån i 
Riksgäldskontoret. Därutöver gör Trafikverket 
investeringar i el- och teleanläggningar som 
finansieras med lån. Trafikverket beräknar att 
under 2011 genomföra nedanstående 
investeringar för cirka 12 576 miljoner kronor 
(tabell 3.21). I medfinansieringen ingår bl.a. de 
medel som Trafikverket erhållit i bidrag från EU 
(TEN-bidrag). 
 

 

Tabell 3.21 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

 Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat 
2014 

Investeringar i järnvägar enligt nationell plan 1 11 634  13 177 10 798 7 923 5 608  4 469 

El- och teleinvesteringar 763  1 140 850 600 350 350 

Investering i anläggningstillgångar 179  200 200 200 200 200 

Summa investeringar 12 576  14 517 11 848 8 723 6 158 5 019 

Finansiering        

Anslag 7 822  8 377 5 498 4 223 4 408 3 969 

Lån 3 542  5 240 5 650 3 800 850 550 

Medfinansiering m.m. 1 212  900 700 700 900 500 

Summa finansiering 12 576  14 517 11 848 8 723 6 158 5 019 
1 Inkluderar medfinansiering m.m., däribland TEN-bidrag. 

 
 

Trafikverket ingår i sin verksamhet långsiktiga 
avtal som innebär ekonomiska förpliktelser för 
flera år framåt i tiden. Detta gäller både avtal om 
investeringar och avtal rörande drift och 
underhåll. Trafikverket lämnar också bidrag för 
olika ändamål. För att kunna planera sin 
verksamhet måste bidragstagaren normalt veta i 
förväg att bidraget kommer att betalas ut. 
Regeringen bör därför ges ett bemyndigande att 
ingå ekonomiska förpliktelser. Bemyndigandet 
bör avse all upphandlad verksamhet och alla 
bidrag där fleråriga avtal sluts och som inte faller 
under 13 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten, 
detta oavsett om avtalen avser Trafikverkets 
interna resultatenheter eller externa leverantörer. 

För 2011 föreslår regeringen en bemyndigan-
deram om 80 000 000 000 kronor. Ramen före-
slås vara något högre än bedömda åtaganden för 
att svara upp mot den variation som förekom-

mer framför allt i de större projekten. Beräk-
ningarna av bemyndigandets storlek omfattar 
fr.o.m. 2009 framtida räntekostnader på upp-
tagna lån. I tabell 3.22 redovisas bemyndigandet. 
Vid beräkningen av bemyndiganderamen har en 
kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall lånen 
inte är bundna. 
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Tabell 3.22 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 70 300 000 75 768 000 77 968 000 77 721 000 70 177 000 

Nya åtaganden 13 000 000 9 000 000 7 230 000 0 0 

Infriade åtaganden -7 532 000 -6 800 000 -7 477 000 -7 544 000 -70 177 000 

Utestående åtaganden 75 768 000 77 968 000 77 721 000 70 177 000 0 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 78 000 000 78 000 000 80 000 000 - - 

 
 

Lån 

Planeringsram för 2011 
Regeringen fattade i mars 2010 beslut om att 
fastställa den nationella planen för utveckling av 
transport-systemet för perioden 2010–2021. I 
skrivelsen Åtgärdsplanering för 
transportsystemet 2010–2021 (skr. 2009/10:197) 
lämnar regeringen en redogörelse för 
åtgärdsplaneringen som lett fram till 
fastställandet av den nationella planen. 

I den nationella planen för utveckling av 
transportsystemet ingår ett antal väg- och 
järnvägsinvesteringar, vars kostnader helt eller 
delvis kommer att finansieras med inkomster 
från trängselskatt eller vägavgifter. För att 
finansiera anskaffningen av dessa objekt bör, i 
enlighet med de principer som uttrycks i 
propositionen Framtidens resor och transporter 
– infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 
2008/2009:35), lån få tas upp i 
Riksgäldskontoret. Lån får endast tas upp för 
den del av objekten där kapitalkostnaderna 
(räntor och amorteringar) ska finansieras med 
inkomster från vägavgifter eller trängselskatt. 

De nya väg- och järnvägsinvesteringar där 
avtal om denna typ av medfinansiering finns är 
de objekt i Stockholms län som enligt 
Stockholmsöverenskommelsen delvis ska 
finansieras med inkomster från trängselskatt 
eller vägavgifter (inklusive Förbifart Stockholm), 
de objekt i Västra Götalands län som ingår i 
Västsvenska paketet och som delvis ska 
finansieras med trängselskatt (inklusive 
Marieholmstunneln och Västlänken) samt broar 
över Sundsvallsfjärden på väg E4 och över 
Motalaviken på riksväg 50 som delvis ska 
finansieras med vägavgifter. 

Låneramar för 2011 
Riksdagen har begärt en redovisning av i vilken 
utsträckning statsbudgeten är intecknad för att 
betala framtida räntor och återbetalning av lån 
m.m. När det gäller omsättningstillgångar och 
anläggningstillgångar ska dessa enligt lagen 
(1996:1059) om statsbudgeten finansieras med 
lån eller krediter i Riksgäldskontoret, dessa redo-
visas samlat i Förslag till statsbudget, finansplan 
m.m. Inom Trafikverket finns särskilda lån upp-
tagna för att finansiera Trafikverkets 
investeringar i eldrifts- och teleanläggningar, 
telenätsutrustning samt för statens andel av vissa 
investeringar i Stockholmsområdet i enlighet 
med avtal från 1983 mellan Statens järnvägar, 
Stockholms läns landsting och staten. 

Därutöver ingår de prioriterade järnvägspro-
jekt som riksdagen beslutade om med anledning 
av förslagen i tilläggsbudgeten i samband med 
2004 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 
2003/04:274). 

Låneramen 2011 för dessa ändamål föreslås 
sammanlagt uppgå till 12 948 miljoner kronor. 
Av den totala låneramen avser 10 253 miljoner 
kronor låneram för investeringar under 2011 för 
de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–
Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–
Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholms-
området. De olika lånedelarna avseende de pri-
oriterade projekten ska återbetalas i jämn takt 
under 25 år med start vid tidpunkten när re-
spektive banprojekt färdigställs. 

För byggandet av Botniabanan föreslår reger-
ingen en låneram om 18 000 000 000 kronor för 
budgetåret 2011 till Botniabanan AB i enlighet 
med det beräknade ackumulerade kreditbehovet 
vid slutet av 2011. 
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Av tabell 3.23 framgår Trafikverkets 
beräknade nettoupplåning samt 
nettoupplåningen för järnvägsprojekt som 

hanteras utanför Trafikverket för perioden 
2010–2021. 

 
 

Tabell 3.23 Beräknad nettoupplåning för järnvägar åren 2009–2021 
Miljoner kronor 

Objekt   
Skuld 

2009-12-31 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021-

12-31 

Eldrifts-
anläggningar 

500 820 660 349 541 -106 -106 -106 -106 -106 -106 -106 -106 2 023 

Tele-
anläggningar 

200 243 87 147 114 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 -65 267 

Prioriterade 
järnvägsprojekt 

2 600 3 937 3 716 2 793 1 668 -258 -258 -258 -258 -591 -591 -591 -591 11315 

Summa 3 300 5 000 4 463 3 289 2 323 -429 -429 -429 -429 -762 -762 -762 -762 13 605 

Botniabanan 16 103 700 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 -465 11 688 

 
I tabell 3.24 nedan redovisas Trafikverkets acku-
mulerade skuld samt skulden för järnvägsprojekt 
som hanteras utanför Trafikverket för perioden 
2009–2021. Skulden är en konsekvens av netto-
upplåningen ovan. 

 

 

Tabell 3.24 Beräknad låneskuld för järnvägar åren 2009–2021 
Miljoner kronor 

Objekt   
 Skuld

2009 
Skuld
2010 

Skuld
2011 

Skuld
2012 

Skuld
2013 

Skuld
2014 

Skuld
2015 

Skuld
2016 

Skuld
2017 

Skuld
2018 

Skuld
2019 

Skuld
2020 

Skuld
2021 

 

Eldrifts-
anläggningar 

500 1 320 1 980 2 328 2 870 2 764 2 658 2 552 2 446 2 340 2 235 2 129 2 023  

Tele-
anläggningar 

200 443 530 677 790 725 660 594 529 463 398 333 267  

Prioriterade 
järnvägsprojekt 

2 600 6 537 10253 13046 14714 14456 14198 13939 13681 13090 12498 11907 11315  

Summa 3 300 8 300 12 763 16 051 18 374 17 945 17 516 17 085 16 656 15 893 15 131 14 369 13 605  

Botniabanan 16 103 16 803 16 338 15 873 15 408 14 943 14 478 14 013 13 548 13 083 12 618 12 153 11 688  

 
De lån som Trafikverket har tagit upp i 
Riksgäldskontoret ska återbetalas genom att 
Trafikverkets anslag belastas med kostnader för 
räntor och återbetalning av lån. I tabell 3.25 
redovisas det årliga anslagsbehovet 2009–2021 
för räntor och återbetalning av dessa lån. Enligt 
avtalet om byggande av Botniabanan (prop. 
1997/98:62, bet. 1997/98:TU10, rskr. 
1997/98:266) ska Trafikverket betala hyra för 
anläggningen när den färdigställts och öppnats 
för trafik. Anslagsbehovet för denna hyra, som 
bl.a. inkluderar Botniabanan AB:s kostnader för 
ränta och avskrivningar, framgår av 
nedanstående tabell 3.25. 
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Tabell 3.25 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för järnvägar åren 2009–2021 
Miljoner kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
 
Lån i RGK 

              

Räntor 147 223 318 476 665 904 712 695 678 654 623 593 562  

Amorteringar 46 77 112 142 162 389 389 389 389 672 763 763 763  

Ränta 
Arlandabanan 
Villkorslån 

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 25 25 25  

Hyra 
matarledningar 

19 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  

Hyra 
Botniabanan 

174 640 1 270 1 250 1 230 1 210 1 190 1 170 1 150 1 130 1 105 1 090 1 070  

Totalt räntor och 
amorteringar 

420 988 1 747 1 914 2 102 2 547 2 334 2 295 2 257 2 495 2 531 2 485 2 435  

 
 

Regeringens överväganden 

Justering av anslagsnivåerna i enlighet med den 
nya nationella planen 
Regeringen har den 31 mars 2010 beslutat om 
den nationella planen för utveckling av 
transportsystemet för perioden 2010–2021. 
Trafikverket har i enlighet med detta beslut 
anpassat planeringen av verksamheten. I 
konsekvens med detta behöver anslagsnivåerna 
för 1:1 Väghållning och 1:2 Banhållning justeras 
för att motsvara nivåerna i den nya nationella 
planen, som utgår från den av riksdagen 
beslutade ramen. I budgetpropositionen för 2009 
(prop. 2008/09, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, 
rskr. 2009/09:126) beräknade regeringen att 
anslagen inom infrastrukturområdet skulle ökas 
med 3 850 miljoner kronor från 2011 i 
förhållande till beräkningarna i 2008 års 
ekonomiska vårproposition. Den exakta 
fördelningen mellan anslagen skulle komma att 
avgöras efter att åtgärdsplaneringen för 2010–
2021 var slutförd. I avvaktan på detta lades hela 
tillskottet tillfälligt på anslag 1:1 Väghållning. 
Den sammantagna effekten av justeringen av den 
nationella planen i förhållande till befintliga 
anslagsnivåer innebär dock att 2,2 miljarder 
kronor under perioden 2011–2014 behöver 
omfördelas från 1:2 Banhållning till 
1:1 Väghållning. 

Uppföljning av nya nationella planen för perioden 
2010–2021 
Regeringen kommer från och med 
budgetpropositionen för 2011 redovisa 
genomförandet av den nyligen beslutade 
nationella planen för transportsystemet 
2010–2021. 

Förslag och beräkningar 2011–2014 
Mot bakgrund av de överväganden som redovi-
sats ovan föreslår regeringen att 12 824 814 000 
kronor anvisas under anslaget 1:2 Banhållning 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 11 840 811 000 kronor, 
12 382 444 000 kronor respektive 12 252 428 000 
kronor. För 2012 och 2013 gör regeringen 
följande preliminära beräkning av anslagets 
fördelning på anslagsposter och delposter, se 
tabell 3.26. Det ankommer dock på regeringen 
att slutligt besluta om medlens fördelning på 
poster. 
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Tabell 3.26 Anslag 1:2 Banhållning fördelat på anslagsposter 
Tusental kronor 

 Utfall 
2009 

Budget 
2010 

Prognos 
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat 
2014 

Myndighetsutövning 6 161 5 000 5 416 5 000 5 000 5 100 5 200 

Bidrag till Inlandsbanan och 
Öresundsbro Konsortiet 

436 671 436 000 425 386 411 000 411 000 417 000 426 000 

Investeringar i nationell plan  7 822 002 8 256 500 8 190 119 5 498 000 4 223 000 4 408 000 3 969 000 

Drift, underhåll och trafikledning 5 626 777 5 439 033 5 580 105 5 162 814 5 186 811 5 348 344 5 202 228 

Räntor och återbetalning av lån 420 105 651 000 965 749 1 647 000 1 914 000 2 102 000 2 547 000 

Övriga insatser för effektivisering av 
transportsystemet 

236 015 171 000 187 255 101 000 101 000 102 000 103 000 

Bolagisering – underskott 
myndighetskapital 

898 000 0 0 0 0 0 0 

Summa 15 445 731 14 958 533 15 354 030 12 824 814 11 840 811 12 382 444 12 252 428 

 

 
 

 
Anslaget 1:2 Banhållning för perioden 
2011–2014 har beräknats enligt nedanstående 
tabell (3.27). 

 
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Banhållning  
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 14 942 033 14 942 033 14 942 033 14 942 033

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 89 652 218 804 490 141 739 051

Beslut3 -1 997 062 -2 524 057 -2 497 035 -2 701 437

Överföring 
till/från andra 
anslag -209 809 -795 969 -552 694 -710 041

Övrigt4   -17 178

Förslag/ 
beräknat 
anslag  12 824 814 11 840 811 12 382 444 12 252 428

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Beloppen är av budgettekniska skäl delvis en konsekvens av tidigare fattade 
beslut om tillfälligt ökade anslag. En tillfällig höjning av anslagsnivån ett år 
innebär att en motsvarande nedjustering görs året efter. 
4 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
 

 

3.8.3 1:3 Trafikverket 

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 
 
2009 

 
Utfall 

 

 
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 1 154 707

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 150 760

2011 Förslag 1 532 046   

2012 Beräknat 1 468 804 2  

2013 Beräknat 1 489 312 3  

2014 Beräknat 1 521 264 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 454 420 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 454 419 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 452 383 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget disponeras av Trafikverket för 
förvaltningskostnader. Från anslaget finansieras 
kostnader för ledning, ekonomiadministration, 
personaladministration, planering och 
uppföljning av verksamheten, övrigt 
verksamhetsstöd och intern utveckling till den 
del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till 
kärnverksamhetens produkter och 
tjänster/prestationer. 

Anslaget finansierar vidare transportpolitiska 
utredningar och bolagsförvaltning som inte är 
direkt hänförliga till Trafikverkets produkter och 
tjänster från anslaget. 

Anslaget får även användas för modellutveck-
ling och analys inom transportområdet samt för 
verksamhet rörande den långsiktiga infrastruk-
turplaneringen och riksintressen som bedrivs 
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inom Sjöfartsområdet. Anslaget får vidare an-
vändas för verksamhet rörande den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen och riksintressen inom 
luftfarten samt administration av drift- och 
investeringsbidrag till icke statliga flygplatser.  

Anslaget får också användas för 
avvecklingskostnader som uppstår med 
anledning av myndighetsomorganisationen för 
bildandet av Trafikverket. 

Regeringens överväganden 

I propositionen Ny kollektivtrafiklag (prop. 
2009/10:200) som beslutades den 8 april 2010 
gör regeringen bedömningen om att 
Rikstrafikens verksamheter i sin helhet bör föras 
över till Trafikverket den 1 januari 2011. Som en 
konsekvens därav bör också Rikstrafiken 
avvecklas. Regeringen föreslår med anledning av 
detta att riksdagens tidigare ställningstaganden 
rörande inrättande av en särskild myndighet för 
rikstrafikfrågor − Rikstrafiken − inte längre ska 
gälla. Vidare föreslår regeringen att det under 
2010 uppförda anslaget 1:11 Rikstrafiken: 
Administration ska upphöra och att medel 
motsvarande det som anvisats detta anslag 
tillförs anslag 1:3 Trafikverket. Detta innebär att 
anslag 1:3 Trafikverket föreslås utökas med  
28 133 000 kronor. Regeringen bedömer 
samtidigt att en del av finansieringen av den 
verksamhet som överförs från Rikstrafiken 
kommer att kunna ske med befintliga medel i 
Trafikverket från och med 2012. Anslag 1:3 
Trafikverket beräknas därför minskas med 
5 626 000 kronor från 2012. 

Trafikverksutredningen (dir. 2008:90) hade i 
uppdrag att kartlägga och analysera vissa 
verksamheter och funktioner hos 
myndigheterna inom transportsektorn, 
däribland Rederinämndens ansvarsområde. 
Utredningen gjorde bedömningen att 
Rederinämnden generellt bedriver en effektiv 
verksamhet med ytterst begränsade resurser och 
under tidvis hög arbetsbelastning. Utredningen 
ansåg att den aktuella verksamheten kunde 
fortsätta att ligga på Rederinämnden, men 
framhöll samtidigt att om regeringen ändå anser 
att uppgifterna bör kunna övertas av en annan 
myndighet så är Trafikverket en lämplig hemvist 
(Effektiva transporter och samhällsbyggande - 
en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg, 
SOU 2009:31). 

Regeringen anser att Rederinämndens 
småskalighet innebär en sårbarhet för 
verksamheten och gör bedömningen att det är 
lämpligt att överföra verksamheten till 
Trafikverket, som också har vissa uppgifter inom 
sjöfartsområdet. Regeringen bedömer samtidigt 
att det inte finns skäl att förändra ordningen 
med en särskild nämnd med uppgift att pröva 
frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart. 
Regeringen avser därför inrätta motsvarande 
beslutande funktion inom Trafikverket. 
Verksamhet som bedrivs inom Rederinämnden 
bör ingå i Trafikverket från den 1 januari 2011. 
Regeringen föreslår därför att det under 2010 
uppförda anslaget 1:9 Rederinämnden: 
Administration ska upphöra och att medel 
motsvarande det som anvisats detta anslag 
tillförs anslag 1:3 Trafikverket. Detta innebär att 
anslag 1:3 Trafikverket föreslås utökas med  
2 156 000 kronor. 
 
Förslag och beräkningar 2011–2014 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 1 532 046 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:3 Trafikverket för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
1 468 804 000 kronor, 1 489 312 000 kronor 
respektive 1 521 264 000 kronor. 

 
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Trafikverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 159 707 1 159 707 1 159 707 1 159 707

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 11 470 27 822 55 001

Beslut -78 000 -157 165 -159 360 -163 007

Överföring 
till/från andra 
anslag 450 339 454 793 461 143 471 697

Övrigt3  -2 133

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 532 046 1 468 804 1 489 312 1 521 264

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 22  

65 

3.8.4 Sjöfartsverket 

Sjöfartsverkets ekonomiska mål 

Sjöfartsverket ska verka för att de transportpoli-
tiska målen uppnås. Detta ska ske på ett före-
tagsekonomiskt sätt och inom ramen för en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning. Sjöfartsverket har 
ett räntabilitetskrav (som räknas på resultatet 
efter skattemotsvarighet) för perioden 2011–
2013 om 3,5 procent. Vidare ska verket ha en so-
liditet om minst 25 procent. Som restriktion för 
prisökningar gäller att verkets farledsavgifter får 
öka med högst nettoprisindex räknat fr.o.m. 
2004. 

De senaste två årens nedgång i världskon-
junkturen har fått stor negativ återverkning på 
Sjöfartsverkets ekonomiska resultat. Sjöfartsver-
kets bedömning är dock att en viss återhämtning 
sker under 2010 och därefter torde följa en mer 
normal tillväxt. 

För 2010 beräknas rörelseresultatet bli en 
förlust på cirka 75 miljoner kronor. 

Styrelsen för Sjöfartsverket har tagit fram och 
fastställt en ekonomisk handlingsplan som syftar 
till att förbättra resultatet under de kommande 
tre åren med minst 180 miljoner kronor. 

Finansiella befogenheter 

Sjöfartsverkets investeringar finansieras för när-
varande utan extern upplåning. Finansieringen 

sker internt inom verksamheten där de huvud-
sakliga intäkterna är avgifter och anslag. 

Investeringsplan för Sjöfartsverket 

Investeringarna uppgick 2009 till 126 miljoner 
kronor. Finansieringen skedde helt med egna 
medel. Likvida medel uppgick vid årets slut till 
435 miljoner kronor vilket innebär en minskning 
med 274 miljoner kronor jämfört med föregå-
ende år. 

Sjöfartsverket planerar investeringar för 1 025 
miljoner kronor för perioden 2011 till 2013. 
Större investeringar planeras i Trollhätte kanal 
avseende åtgärder för att säkerställa dammsäker-
heten och planerade farledsförbättringar i farle-
den in till Norrköpings hamn. Vidare fortsätter 
arbetet med att förlänga livstiden för isbrytare i 
Atle-klassen under hela investeringsperioden till 
en kostnad på sammantaget 202 miljoner kro-
nor. Detta innebär att isbrytarna ska kunna ut-
nyttjas fram till 2030. Investeringar kommer 
också att ske i arbetsfartyg, sjötrafikinforma-
tionscentraler, IT-system samt lotsbåtar där en 
översyn av hela lotsbåtsflottan ska genomföras 
under planperioden. Syftet är att belysa de ut-
vecklingsmöjligheter som finns avseende miljö-
anpassade lotstransporter. 

 
 

 
Tabell 3.30 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Totala utgifter 
under perioden 

2011-2013 

Utfall
2009 

Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

1. Farleder/utmärkning 541,2 50,0 164,8 194,8 109,6 22,0

2. Isbrytning 201,7 15,7 54,0 60,0 62,0 10,0

3. Sjötrafikinformation (VTS) 1 13,6 -1,8 6,4 3,0 3,0 3,0

4. Sjögeografisk information (Sjökortsproduktion) 12,9 2,9 2,5 2,0 3,0 2,5

5. Lotsning 122,6 33,0 3,6 37,0 27,0 22,0

6. Flyg-och sjöräddning 10,2 0 3,2 3,0 2,0 2,0

7. Sektors- och myndighetsuppgifter  34,2 12,2 7,0 5,0 5,0 5,0

8. Gemensamma funktioner 88,9 14,3 29,6 15,0 15,0 15,0

Summa investeringar 1 025,3 126,3 271,1 319,8 226,6 81,5

Lån - - - - -

Egna medel 1 025,3 126,3 271,1 319,8 226,6 81,5

Summa finansiering 1 025,3 126,3 271,1 319,8 226,6 81,5
1 Det negativa beloppet 2009 beror på att Sjöfartverket under 2009 redovisningsmässigt justerat för ett för högt investeringsutfall 2008. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen anser att nuvarande räntabilitetskrav, 
om 3,5 procent räknat på resultatet efter 
skattemotsvarighet över en konjunkturcykel, 
fortfarande är motiverat som ett långsiktigt mål. 
Då soliditetsmålet på grund av den ökande 
pensionsskulden kommer att bestå över lång tid 
anser regeringen det motiverat att soliditetsmålet 
ligger på 25 procent under de närmaste åren för 
att på sikt återgå till 30 procent. 

Beträffande utdelningskravet anser regeringen 
att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat 
som resultatet efter skattemotsvarighet. 
Utdelning och skattemotsvarighet bör även 
fortsättningsvis fastställas slutligt av regeringen. 

Regeringen föreslår att bemyndigande ges så 
att Sjöfartsverket kan uppta lång- och 
kortfristiga lån inom en total ram av 
335 miljoner kronor inom eller utanför 
Riksgäldskontoret under 2011. Vidare föreslår 
regeringen att Sjöfartsverket får sätta in 
kassamässigt överskott på räntebärande konto i 
Riksgäldskontoret eller affärsbank. 

Regeringen delar Sjöfartsverkets bedömning 
när det gäller vilka investeringar som bör göras 
de närmaste åren. Regeringen föreslår att 
investeringsplanen för Sjöfartsverket godkänns. 

Regeringen har tidigare angett att medlen från 
övertäckningsfonden för Estonia kan användas 
för att finansiera förvaltningen av 
Estoniasamlingen. I samband med att 
Estoniasamlingen nu förs över till Riksarkivet är 
det regeringens avsikt att ge Sjöfartsverket i 
uppdrag att föra över de kvarvarande medel som 
finns i övertäckningsfonden för Estonia till 
statsbudgeten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.5 1:4 Ersättning för sjöräddning, 
fritidsbåtsändamål m.m. 

Tabell 3.31 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
143 308 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
144 108 

 

1 
Utgifts- 
prognos 144 108

2011 Förslag 143 308    

2012 Beräknat 143 308    

2013 Beräknat 143 308    

2014 Beräknat 143 308    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget är avsett att finansiera tjänster inom 
Sjöfartsverkets ansvarsområde, bl.a. för 
fritidsbåtssektorn, som inte finansieras via 
handelssjöfarten. Vidare ingår kostnader för 
sjöräddnings- och farledsverksamhet, samt vissa 
övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och 
yrkesfisket m.m., vilka inte ska belasta 
handelssjöfarten. Anslaget får även användas till 
utredningar med anknytning till 
fritidsbåtsverksamheten. 

Anslaget får användas som bidrag till 
huvudmän som fullt ut övertar ansvar för vissa 
farleder och kanaler som i dag huvudsakligen 
nyttjas av fritidsbåtar och nyttotrafik. Bidraget 
ska exempelvis kunna användas för att 
kvalitetssäkra farleden genom sjömätning, täcka 
delar av kostnaderna för löpande drift och 
underhåll samt till sjösäkerhetsanordningar om 
det finns ett omedelbart behov av sådana 
nyinvesteringar. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 143 308 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Ersättning för 
sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. för 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
143 308 000 kronor för respektive år. 
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Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 143 308 143 308 143 308 143 308

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  143 308 143 308 143 308 143 308

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.8.6 1:5 Ersättning till viss kanaltrafik 
m.m. 

Tabell 3.33 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
62 284 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
62 284 

 

1 
Utgifts- 
prognos 62 284

2011 Förslag 62 284     

2012 Beräknat 62 284     

2013 Beräknat 62 284     

2014 Beräknat 62 284     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Från anslaget utgår bidrag till täckande av under-
skott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler 
m.m. Anslaget får användas för utredningar med 
anknytning till kanaltrafiken. Anslaget får 
användas som bidrag till huvudmän som fullt ut 
övertar ansvar för vissa farleder och kanaler som 
i dag huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar och 
nyttotrafik. 

Regeringens överväganden  

Regeringen föreslår att 62 284 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Ersättning för viss 
kanaltrafik m.m. för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 62 284 000 kronor för 
respektive år. 
 

 
 
 

Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 62 284 62 284 62 284 62 284

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  62 284 62 284 62 284 62 284

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.8.7 1:6 Driftbidrag till icke statliga 
flygplatser 

Tabell 3.35 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 80 613

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 103 013

 

1 
Utgifts- 
prognos 103 013

2011 Förslag 103 013     

2012 Beräknat 103 013     

2013 Beräknat 103 013     

2014 Beräknat 103 013     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget disponeras av Trafikverket och används 
till att finansiera delar av driftunderskotten vid 
kommunala och privata trafikflygplatser. 

Regeringens överväganden 

Regeringen gör bedömningen att driftbidraget 
till icke statliga flygplatser spelar en viktig roll 
för att hela landet ska ges en tillfredsställande 
transportförsörjning och att detta gäller särskilt 
för de regioner där det saknas goda alternativa 
transportmöjligheter. 

I behandlingen av regeringens proposition 
Framtidens resor och transporter har riksdagen 
godkänt att användningen av driftbidraget ska 
ändras på några väsentliga punkter (prop. 
2008/08:35, bet 2008/09:TU2, rskr. 
2008/09:145). Beslutet innebär att driftbidraget 
ges med samma villkor som i dag t.o.m. 2011. 
Med början 2012 överförs delar av bidraget till 
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de regionala planerna. De på så sätt överförda 
medlen får användas för bl.a. driftbidrag till regi-
onala flygplatser inom ramen för de transport-
politiska prioriteringar som regionen gör. Det 
kvarvarande driftbidraget ska ges till de 
flygplatser där Rikstrafiken upphandlar trans-
portpolitiskt motiverad flygtrafik. 

Förslag och beräkningar 2011−2014 
Regeringen föreslår att 103 013 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:6 Driftbidrag till icke 
statliga flygplatser för 2011. För 2012, 2012 och 
2014 beräknas anslaget till 103 013 000 kronor 
för respektive år. 

 
Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Driftbidrag till icke statliga flygplatser 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 103 013 103 013 103 013 103 013

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  103 013 103 013 103 013 103 013

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/010:121, bet. 2009/10:FiU35 och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

3.8.8 1:7 Trafikavtal 

Tabell 3.37 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
849 135 

 

   
Anslags- 
sparande 27 290

 
2010 

 
Anslag 

 
831 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 837 736

2011 Förslag 831 000    

2012 Beräknat 831 000    

2013 Beräknat 831 000    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 

Anslaget används för statens trafikavtal 
rörande transportpolitiskt motiverad 
interregional kollektiv persontrafik. Vidare 
används anslaget för att finansiera tillfällig 
juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid 
ingående av nya avtal samt för vissa 
förvaltningskostnader som är direkt hänförliga 
till trafikavtal. 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

Vissa trafikavtal rörande transportpolitiskt 
motiverad interregional kollektiv persontrafik, 
främst flygavtal och avtal om färjetrafik till och 
från Gotland, innehåller rörliga 
ersättningsvillkor. Framför allt handlar det om 
förändringar av t.ex. oljepris. Föreslag till 
bemyndigande behöver således ta hänsyn till 
denna rörliga komponent. 

Regeringen bör bemyndigas att under 2011 
för ramanslaget 1:7 Trafikavtal ingå ekonomiska 
förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, 
samverkansavtal och upphandling av transport-
politiskt motiverad interregional kollektivtrafik 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 
kronor under perioden 2012–2022. 
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Tabell 3.38 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

Utfall Prognos Förslag Beräknat Beräknat 

2009 2010 2011 2012 2013–2022

Ingående åtaganden  3 655 559 3 100 630  

Nya åtaganden 283 569 620 165  

Infriade åtaganden -838 498 -821 876 -820 347 -2 078 572

Utestående åtaganden 3 655 559 3 100 630 2 898 919  

Erhållet/föreslaget bemyndigande 4 000 000 3 500 000 3 500 000  

 
 

Regeringens överväganden 

Anslaget har för 2009 underskridits med 
27 289 000 kronor beroende på att oljepriset 
varit lägre än beräknat, och att anslaget för 2009 
varit utökat med 59 000 000 kronor för att 
hantera effekterna av det höga oljepriset 2008. 

Regeringen bedömer att anslaget för 
trafikavtal kommer att vara tillräckligt för åren 
2011–2014, under förutsättning att det inte sker 
kraftiga avvikelser från de antaganden som 
regeringen gör gällande framtida oljepriser och 
valutakurser. Regeringen följer noga 
utgiftsutvecklingen för trafikavtalen. 

Regeringen föreslår att 831 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Trafikavtal för 2011. 
För 2012−2014 beräknas anslaget till 
831 000 000 kronor per år. 

 
Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Trafikavtal 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 831 000 831 000 831 000 831 000

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  831 000 831 000 831 000 831 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
 

 
 

 

3.8.9 1:8 Viss internationell verksamhet 

Tabell 3.40 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 2 970

 

   
Anslags- 
sparande -119

 
2010 

 
Anslag 27 485

 

1 
Utgifts- 
prognos 26 720

2011 Förslag 25 085     

2012 Beräknat 25 085     

2013 Beräknat 25 085     

2014 Beräknat 25 085     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/010:121, bet. 2009/10:FiU35 och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget är avsett för kostnader för Sveriges 
förpliktelser som värdland för 
Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime 
University, WMU). 

Regeringens överväganden 

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen 
lämnat förslag till det internationella arbetets 
organisering inom transportområdet. I 
redovisningen från den 31 mars 2010 framhålls 
att medlemsavgiften för IMO borde hanteras av 
Transportstyrelsen med anslagsfinansiering. 
Medlemsavgiften för Sveriges deltagande i OTIF 
(en mellanstatliga organisation för internationell 
järnvägstrafik) omnämns inte i rapporten men 
bör även den kunna administreras av 
Transportstyrelsen. För dessa uppgifter föreslås 
en omföring av anslagsmedel om 2,4 miljoner 
kronor från anslag 1:8 Viss internationell 
verksamhet till 1:12 Transportstyrelsen. 

Regeringen föreslår att 25 085 000 kronor 
anvisas under anslaget 2011. För 2012−2014 
beräknas anslaget till 25 085 000 kronor för 
respektive år. 
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Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 
1:8 Viss internationell verksamhet 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 27 485 27 485 27 485 27 485

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 400 -2 400 -2 400 -2 400

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  25 085 25 085 25 085 25 085

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.8.10 1:9 Statens väg- och 
transportforskningsinstitut 

Tabell 3.42 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
39 100 

 

   
Anslags- 
sparande 16

 
2010 

 
Anslag 

 
40 371 

 

1 
Utgifts- 
prognos 39 485

2011 Förslag 40 509    

2012 Beräknat 40 906 2 

2013 Beräknat 41 480 3 

2014 Beräknat 42 366 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/010:121, bet. 2009/10:FiU35 och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 40 509 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 40 510 tkr i 2011 års prisnivå.  
4 Motsvarar 40 452 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
 

Anslaget används till utredningsverksamhet, 
kompetensutveckling, lokaler, särskild 
utrustning, administration och det nationella 
transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget 
får också användas till forskning och 
medfinansiering av Statens väg- och 
transportforskningsinstitutets deltagande i EU-
projekt. 

 
Tabell 3.43 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 128 557 128 300 257

(varav tjänsteexport) 7 660 7 852 -192

Prognos 2010 117 695 117 337 358

(varav tjänsteexport) 7 000 7 000 0

Budget 2011 125 000 125 000 0

(varav tjänsteexport) 7 000 7 000 0

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 40 509 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Statens väg- och 
transportforskningsinstitut för 2011. För 2012 be-
räknas anslaget till 40 906 000 kronor, för 2013 
till 41 480 000 kronor, och för 2014 till 
42 366 000 kronor. 

 
Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 40 371 40 371 40 371 40 371

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 238 636 1 211 2 159

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 3 -100 -101 -102 -105

Övrigt 4  - 59

Förslag/ 
beräknat 
anslag  40 509 40 906 41 480 42 366

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den 
statliga budgetprocessen. 
4 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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3.8.11 1:10 Från EU-budgeten 
finansierade stöd till 
Transeuropeiska nätverk 

Tabell 3.45 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 315 432  
Anslags- 
sparande 11 547

2010 Anslag 838 500 1 
Utgifts- 
prognos 767 029

2011 Förslag 348 500   

2012 Beräknat 348 500   

2013 Beräknat 348 500   

2014 Beräknat 348 500   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget disponeras av Trafikverket och används 
för bidrag som EU beviljar till projekt och 
studier som ingår i det transeuropeiska 
transportnätverket (TEN-T) för investeringar i 
transportinfrastruktur. Det innebär att bidrag 
från EU betalas in på statsbudgetens 
inkomstsida. Sedan utbetalas beviljade bidrag 
från statsbudgetens utgiftssida till de aktuella 
projekten. 

De bidrag som Sverige får inom ramen för 
TEN-T utgör en medfinansiering som utökar 
den totala ramen för investeringar. 

Regeringens överväganden  

Kommissionen har inlett arbetet med att revi-
dera riktlinjerna för TEN-T. Ett nordisk-baltiskt 
samarbete har etablerats i frågan, med syfte att 
samarbeta och ta gemensamma initiativ. En 
viktig utgångspunkt för Sverige i revideringen är 
att TEN-T bidrar till skapandet av ett 
gemensamt europeiskt transportsystem. Arbetet 
med revideringen kommer att fortsätta under 
2011. 

Regeringen anser att det är viktigt att Sverige 
deltar aktivt i sökandet av bidrag från budgeten 
för TEN-T och att projekt som tilldelats bidrag 
slutredovisas så snabbt som möjligt så att bidra-
get kan betalas ut från EU-kommissionen. 

Kommissionen har under 2010 gjort utlys-
ningar i både det s.k. ettåriga programmet och 
fleråriga programmet. Sverige har ansökt om 
medel i dessa program för följande 
projekt/studier: 
 

- Västsvenska infrastrukturpaketet 
trängselskatt och västlänken (studier). 

- Förbifart Stockholm (studier). 

- Haparandabanan (byggande). 

- Motala-Mjölby (byggande). 

- Färdigställandet av den dokumentation och 
överenskommelser (mellan berörda stater, 
tillsynsmyndigheter och 
flygtrafiktjänstutövare) som erfordras för 
att år 2012 upprätta ett Nordeuropeiskt 
luftrumsblock (NEFAB) i 
överensstämmelse med EUs SES II 
initiativ. 

- Sjömotorvägprojektet MONALISA i 
Östersjön som bland annat syftar till att 
förbättra sjösäkerheten. 

- Sjömotorvägsprojektet Movits i Nordsjön 
som bland annat ska förbättra 
transportkorridoren mellan Göteborg-
Zeebrugge. 

- Sjömotorvägsprojektet The Baltic Sea Hub 
som syftar till att effektivisera och förbättra 
transportkorridoren in och ut från 
Östersjön. 

Förslag och beräkningar 2011–2014 
Regeringen föreslår att 348 500 000 kronor an-
visas under anslag 1:10 Från EU-budgeten fi-
nansierade stöd till Transeuropeiska nätverk för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 348 500 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till 
Transeuropeiska nätverk 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 348 500 348 500 348 500 348 500

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  348 500 348 500 348 500 348 500

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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3.8.12 1:11 Trängselskatt i Stockholm 

Tabell 3.47 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 289 050  
Anslags- 
sparande 22 831

2010 Anslag 274 000 1 
Utgifts- 
prognos 270 426

2011 Förslag 832 523 2  

2012 Beräknat 880 644   

2013 Beräknat 880 860   

2014 Beräknat 881 809   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Anslaget redovisar både administrationskostnaderna och överskottet från 
trängselskatten i Stockholm. Överskottet från trängselskatten i Stockholm 
redovisades fram till och med 2010 under anslag 1:1 Väghållning. Från 2011 
redovisas detta överskott under anslag 1:11 Trängselskatt i Stockholm. Detta 
förklarar den stora skillnaden i belopp mellan åren 2010 och 2011. 

 
Anslaget används för investeringar i vägnätet i 
Stockholmsregionen som finansieras med 
överskott från trängselskatten. Från anslaget 
finansieras även system- och administ-
rationskostnader för trängselskatten samt kost-
nader för uppföljning. 

Regeringens överväganden 

Den 1 januari 2011 förs ett nytt anslag 1:11 
Trängselskatt i Stockholm upp på statsbudgeten. 
Regeringen avser att samtidigt föra över medel 
avseende den del av anslagsposten Överskott 
från trängselskatt under anslag 1:1 Väghållning 
som trängselskatten i Stockholm genererat till 
det nya anslaget. Anslag 1:17 Trängselskatt i 
Stockholm: Administrationskostnader m.m. förs 
vid samma tidpunkt bort från statsbudgeten. 

 

Trängselskatt införs i Göteborg från och med 
den 1 januari 2013. Den beräknade intäkten från 
trängselskatten i Göteborg som börjar genereras 
från 2013 redovisas tills vidare under anslag 1:1 
Väghållning. Senast budgetåret 2013 kommer ett 
särskilt anslag för trängselskatten i Göteborg att 
föras upp på statsbudgeten och överskottet från 
trängselskatten i Göteborg kommer från detta år 
att redovisas under detta anslag. Detta i enlighet 
med riksdagens tillkännagivande i frågan (prop. 
2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 
2009/10:348). 

Kostnaderna för driften av 
trängselskattesystemet har med ökad erfarenhet 
kunnat sänkas. Ett kontinuerligt arbete pågår i 
syfte att effektivisera driften. De stora 
kostnaderna för systemet är systemdriften, 
transfereringskostnader i samband med 
betalningar samt driften av kundtjänsten. Från 
och med augusti 2008 hanteras betalningar m.m. 
samordnat med fordonsskatten vilket har gett en 
halvering av kostnaderna för driften av systemet 
och på sikt också en reducering av kostnaderna 
för transfereringar i samband med betalningar. 
 
 

Tabell 3.48 Beräknat överskott från trängselskatten i Stockholm 
Tusental kronor 

 Utfall 2009 Prognos 2010 Beräknat 2011 Beräknat 2012 Beräknat 2013 Beräknat 2014 

Beräknade intäkter 770 602 803 808 832 523 880 644 880 860 881 809 

Beräknade kostnader administration  289 050 270 426 274 000 274 000 274 000 274 000 

Transportstyrelsen 276 325 255 233 258 700 258 700 258 700 258 700 

Kronofogdemyndigheten 2 129 2 483 2 300 2 300 2 300 2 300 

Domstolsverket 1 116 1 467 1 500 1 500 1 500 1 500 

Skatteverket 9 480 11 243 11 500 11 500 11 500 11 500 

Årligt överskott 481 552 533 382 558 523 606 644 606 860 607 809 

Nyttjande av överskott -127 928 -242 212     

Tidigare ackumulerat överskott 28 676 382 300     

Kvarvarande överskott 382 300 673 470     
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Förslag och beräkningar 2011−2014 
Regeringen föreslår att 832 523 000 kronor 
anvisas under anslaget för 2011. För 2012, 2013 
och 2014 beräknas anslaget till 880 644 000 
kronor, 880 860 000 kronor respektive  
881 809 000 kronor. 
 
Tabell 3.49 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Trängselskatt i Stockholm 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 274 000 274 000 274 000 274 000

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning    

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag 423 523 423 523 423 523 423 523

Övrigt 3 135 000 183 121 183 337 184 286

Förslag/ 
beräknat 
anslag 832 523 880 644 880 860 881 809

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.8.13 1:12 Transportstyrelsen 

Tabell 3.50 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
360 393 

 

   
Anslags- 
sparande 19 324

 
2010 

 
Anslag 

 
514 657 

 

1 
Utgifts- 
prognos 546 431

2011 Förslag 2 257 705     

2012 Beräknat 2 131 566 2  

2013 Beräknat 2 186 604 3  

2014 Beräknat 2 286 466 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 2 109 056 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 2 132 864 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 2 182 003 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används till Transportstyrelsens 
verksamhet som inte finansieras med avgifter 
som myndigheten disponerar, andra anslag eller 
övriga intäkter. Anslaget används även till vissa 
transfereringar och vissa medlemsavgifter för 
Sveriges deltagande i internationella 
organisationer m.m. 

Budget och ekonomiska mål för avgiftsbelagd 
verksamhet 

Stora delar av Transportstyrelsens verksamhet 
finansieras med olika former av avgifter. Det 
gäller t.ex. avgifter för registerhållning, 
registreringsskyltar, körkortstillverkning, delar 
av den s.k. farledsavgiften samt direkta avgifter 
och myndighetsavgift inom luftfarten. 

Vägtrafik 
Transportstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet 
inom vägtrafikområdet finansieras med 
offentligrättsliga avgifter och avgifter från 
uppdragsverksamhet. Från och med 2011 ska 
samtliga intäkter från offentligrättsliga avgifter 
redovisas på inkomsttitel. 

 
Tabell 3.51 Intäkter från offentligrättslig verksamhet inom 
vägtrafikområdet som Transportstyrelsen disponerar 

Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Prognos 2010 0 867 395 870 820 -3 425

Budget 2011 1 046 440 0 992 125 54 315 

 
Transportstyrelsens intäkter från 

uppdragsverksamhet inom vägtrafikområdet 
disponeras av myndigheten och omfattar 
följande tjänster. 
 
− Försäljning av informationsuttag ur väg-

trafikregistret. 
− Direktregistrering via terminal. 
− Administration av felparkeringsavgifter. 
− Försäljning av personliga skyltar. 
− Certifikat till digitala färdskrivare. 
− Administration av farligt gods. 
− Blankettjänster. 
 
Tabell 3.52 Intäkter från uppdragsverksamhet inom 
vägtrafikområdet som Transportstyrelsen disponerar 

Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Prognos 2010 0 121 050 59 840 61 210

Budget 2011 0 116 599 81 428 35 171

Sjöfart 
Under 2011 beräknas Transportstyrelsens 
avgiftsintäkter inom sjöfartsområdet uppgå till 
ca 82 miljoner kronor. Dessutom erhåller 
Transportstyrelsen en del av den farledsavgift 
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som tas ut av Sjöfartsverket. För 2011 avser 
regeringen låta Transportstyrelsen erhålla högst 
16,5 miljoner kronor av intäkterna från 
farledsavgiften. Samtliga avgiftsintäkter ska 
redovisas på inkomsttitel från och med 2011. 
 
Tabell 3.53 Intäkter från offentligrättslig verksamhet inom 
sjöfartsområdet som Transportstyrelsen disponerar 

Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Prognos 2010 0 203 3601 202 038 1 322

Budget 2011 98 2512 0 98 251 0
1 Varav 143 400 tkr avser Transportstyrelsens del av intäkter från farledsavgiften 
2 Varav 16 500 tkr avser Transportstyrelsens del av intäkter från farledsavgiften  

Luftfart 
Under 2011 beräknas de sammanlagda 
avgiftsintäkterna inom luftfartsområdet att 
uppgå till ca 1,1 miljarder kronor. Vissa avgifter 
kommer att från och med 2011 redovisas på 
inkomsttitel. Avgifter av transfereringskaraktär 
ska dock även fortsatt disponeras av 
myndigheten. 
 
Tabell 3.54 Intäkter från offentligrättslig verksamhet inom 
luftfartsområdet som Transportstyrelsen disponerar 

Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Prognos 2010 0 1 046 350 1 011 931 34 419

Budget 2011 432 591 633 314 1 037 084 28 821

Järnvägstrafik 
Transportstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet 
inom järnvägstrafikområdet finansieras delvis 
med offentligrättsliga avgifter. Samtliga intäkter 
från offentligrättsliga avgifter ska från och med 
2011 redovisas på inkomsttitel. 

 
Tabell 3.55 Intäkter från offentligrättslig verksamhet inom 
järnvägstrafikområdet som Transportstyrelsen disponerar 

Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Prognos 2010 0 1 960 1 960 0

Budget 2011 14 363 0 14 363 0 

Regeringens överväganden 

Reformering av Transportstyrelsens finansiering 
Den 29 maj 2009 beslutade regeringen att 
inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag som 
syftar till att möjliggöra ett nytt 
finansieringssystem i Transportstyrelsen. 
Förslagen var utformade med utgångspunkten 
att Transportstyrelsens verksamhet i framtiden i 
huvudsak bör finansieras på ett enhetligt sätt och 
att nuvarande system för finansiering därför bör 
revideras så att fördelningen mellan 
avgiftsfinansiering och finansiering via skatt sker 
enligt enhetliga principer i hela myndigheten. 
Regeringens förslag innebar att verksamhet som 
avser tillstånd, tillsyn och registerhållning i 
huvudsak finansieras med avgifter, medan 
verksamhet som avser t.ex. regelgivning och 
stabsuppgifter finansieras via skattekollektivet. 
Lagrådet lämnade den 11 juni 2009 ett yttrande 
över förslaget. 

I budgetpropositionen för 2010 (prop. 
2009/10:1) uttalade regeringen sin bedömning 
att konsekvenserna av ett nytt 
finansieringssystem bör belysas ytterligare och 
valde därför att avvakta med att föreslå en 
förändring i grunderna för finansiering av 
verksamheten. De principer för finansiering av 
olika verksamhetsdelar som gällde före 
Transportstyrelsens bildande har således fortsatt 
att gälla även under 2010. Det innebär att 
Transportstyrelsen disponerar intäkterna från 
sina avgiftsfinansierade verksamheter. 

Transportstyrelsen har på regeringens 
uppdrag i budgetunderlag för åren 2011−2014 
lämnat en bedömning av det anslagsbehov som 
föranleds av en finansiering i enlighet med de 
förslag och bedömningar regeringen beslutade 
att lämna till Lagrådet för yttrande. Därefter har 
Transportstyrelsen den 30 juni 2010 inkommit 
med en redovisning med anledning av ett 
kompletterade regeringsuppdrag. Redovisningen 
innehåller förslag på de författningsändringar 
som behövs dels för att möjliggöra en 
finansiering enligt de föreslagna principerna, dels 
för att uppnå regeringens avsikt att myndigheten 
bör bemyndigas att besluta om avgifter och 
avgiftsnivåer. Vidare utgör redovisningen ett 
kompletterande underlag rörande verksamhetens 
finansieringsbehov. 

Regeringen avser att i en särskild proposition i 
anslutning till denna budgetproposition 
återkomma med de förslag som krävs för en 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 22  

75 

reformering av Transportstyrelsen 
finansieringssystem från och med 2011, i 
enlighet med det nu sagda. 

För att samla finansieringen av 
Transportstyrelsens verksamhet föreslår 
regeringen även att det under 2010 uppförda 
anslag 1:8 Sjöfartsregistret ska upphöra och att 
medel motsvarande det som anvisats detta 
anslag, dvs. 6 215 000 kronor, tillförs anslag 1:12 
Transportsstyrelsen från och med 2011. 

Regeringens förslag till anslag och redovisning 
av avgiftsfinansierad verksamhet i denna 
budgetproposition utgår från de nya 
finansieringsprinciper som nämnts ovan liksom 
från Transportstyrelsens redovisning av 
verksamhetens anpassningar till dessa principer 
samt från myndighetens bedömning av 
anslagsbehovet. 

Regeringen har i samband med prövningen av 
frågan om ett nytt finansieringssystem för 
Transportstyrelsen också gjort bedömningen att 
det är lämpligt att ändra redovisningen av 
avgiftsintäkterna så att de i huvudsak redovisas 
mot inkomsttitel och därmed inte längre 
disponeras av myndigheten. Detta medför också 
att anslaget för Transportstyrelsen i 2011 års 
prisnivå bör ökas med 1 660 miljoner kronor 
2011, 1 676 miljoner kronor 2012 och 1 707 
miljoner kronor från och med 2013. Ökningen 
motsvarar huvuddelen av intäkterna från den 
offentligrättsliga verksamheten som 
myndigheten skulle ha disponerat enligt 
nuvarande redovisningsprinciper. Genom en 
övergång till bruttoredovisning kan en bättre 
överblick och styrning av verksamhetens 
omfattning säkerställas. 

I Transportstyrelsens avgiftsfinansierade 
verksamhet finns ett ackumulerat underskott 
som vid utgången av 2010 beräknas uppgå till 
157 miljoner kronor. I och med övergången till 
redovisning mot inkomsttitel bör myndigheten 
2011 engångsvis tillföras motsvarande medel för 
att inledningsvis balansera underskottet. 
Samtidigt bör Transportstyrelsens nya anslag 
minskas med 52 miljoner kronor per år 
2011−2013 för att återställa det engångsvisa 
tillskott som föreslås 2011. 

Övergången till bruttoredovisning för den 
avgiftsfinansierade verksamheten motiverar även 
en teknisk justering av utgiftstaket motsvarande 
den prognostiserade intäkten från 
Transportstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet 
på 1 592 miljoner kronor (se även Förslag till 

statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor 
m.m.). Justeringen av utgiftstaket har dock inte 
motsvarat hela omfattningen av de avgifter som 
nu föreslås redovisas mot inkomsttitel. Orsaken 
till detta är att dåvarande regering genomförde 
en förändring 2001 innebärande att Vägverkets 
offentligrättsliga avgifter övergick från att 
redovisas mot inkomsttitel till att budgeteras 
netto, samtidigt som man undvek principen om 
att justera ned utgiftstaket för att bibehålla den 
finansiella stramheten (se prop. 1999/2000:100). 
Omfattningen på den aktuella verksamhet 
uppgick till ca 500 miljoner kronor, varför den 
tekniska justering som nu föreslås av utgiftstaket 
behöver reduceras med motsvarande belopp. 

Justering för finansiering av registerhållning för 
traktorer 
Som en del av konkurrenskraftspaketet för 
jordbruksnäringen som presenterades i samband 
med budgetpropositionen för 2008 beslöts att 
registerhållningsavgiften för traktorer skulle tas 
bort. För detta ändamål tillfördes anslag 1:1 
Vägverket: Administration 15 miljoner kronor (i 
2008 års priser). Därefter har en överföring 
gjorts från anslag 1:1 Vägverket: Administration 
till anslag 1:1 Väghållning. När 
Transportstyrelsen övertog verksamheten 2009 
överfördes motsvarande medel från anslag 1:1 
Väghållning dock endast fram till och med 2010. 
För att medelstilldelningen ska följa det 
ursprungliga beslutet föreslås att anslaget 1:12 
Transportstyrelsen permanent tillförs 15 miljoner 
kronor i 2008 års priser för detta ändamål. 

Justering för finansiering av vissa uppgifter på 
järnvägsområdet 
De senaste åren har vissa uppgifter gällande 
fordonsgodkännande, trafiksäkerhetsföreskrifter 
samt teknisk standardisering förts från 
Banverket (numera Trafikverket) till 
Transportstyrelsen. Motsvarande överföring av 
anslagsmedel har dock inte gjorts långsiktigt. 
Genom riksdagens beslut med anledning av 
vårtilläggsbudget för 2010 har anslaget 1:12 
Transportstyrelsen ökats med 5 000 000 kronor 
för innevarande år (prop. 2003/04:100, bet. 
2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274). Finansiering 
har skett genom att anslaget 1:3 Trafikverket 
minskats med motsvarande belopp. Regeringen 
anser att anslaget 1:12 Transportstyrelsen från och 
med 2011 bör ökas med 11 500 000 kronor för 
övertagandet av ovannämnda uppgifter. 
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Finansiering bör ske genom att anslaget 1:3 
Trafikverket minskas med motsvarande belopp. 

Särskilt om Transportstyrelsens rätt att disponera 
medel från farledsavgiften 
För 2010 får Transportstyrelsen disponera högst 
147 miljoner kronor av intäkter från 
farledsavgiften. För 2011 kommer beloppet 
minskas till högst 16,5 miljoner kronor i 2010 års 
prisnivå. Minskningen är en konsekvens av den 
reformering av Transportstyrelsens finansiering 
där de finansieringsprinciper som redovisats 
tidigare i detta avsnitt sammantaget innebär att 
myndighetens finansiering på sjöfartsområdet i 
större grad bör utgöras av skattefinansierat 
anslag och direkta avgifter. Detta medför att de 
medel som myndigheten behöver disponera från 
farledsavgiften minskar. 

Överföring av vissa uppgifter rörande kontroll av 
arbetstid 
Från den 1 januari 2011 avser regeringen att till 
Transportstyrelsen föra över Arbetsmiljöverkets 
uppgifter i fråga om kontroll av arbetstid vid 
visst vägtransportarbete och arbetstid för 
flygpersonal inom civilflyget. 

Överföring medel till anslag för Statens 
haverikommission 
Regeringen gav i februari 2009 Statskontoret i 
uppdrag att analysera Statens haverikommissions 
(SHK) verksamhet och finansiering. I den 
rapport som Statskontoret redovisade den 1 
december 2009 föreslogs bl.a. att det bör 
upprättas ett förvaltningsanslag för SHK:s 
verksamhet. Rapporten har beretts genom ett 
remissmöte. 

SHK bedriver verksamhet som avser civil 
luftfart, spårbunden trafik samt civil sjöfart och 
Transportsstyrelsen bidrar därför under 2009 
med finansiering om ca 30 miljoner kronor. 
Regeringen gör bedömningen att ett anslag bör 
upprättas för SHK:s verksamhet. Regeringen 
föreslår därför att 30 000 000 kronor överförs 
från anslag 1:12 Transportstyrelsen till anslag 2:9 
Statens haverikommission inom utgiftsområdet 6 
Försvar och samhällets krisberedskap (se vidare 
utgiftsområde 6). 

Verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen 
Anslaget minskas med 200 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Föreslagen anslagsnivå 
Regeringen föreslår att 2 257 705 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Transportstyrelsen för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 2 131 566 000 kronor, 2 186 604 000 kronor 
respektive 2 286 466 000 kronor. 

 
Tabell 3.56 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
1:12 Transportstyrelsen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 509 657 509 657 509 657 509 657

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 5 565 11 064 18 547 30 231

Beslut 1 744 280 1 612 662 1 660 242 1 751 667

Överföring 
till/från andra 
anslag 5 548 5 607 5 688 5 814

Övrigt 3 -7 345 -7 423 -7 530 -10 903

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 257 705 2 131 566 2 186 604 2 286 466

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris och löneomräkning. 
3 Anslaget minskas med ca 3,2 miljoner kronor (2014) till följd av beräknade 
samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att 
genomföras i statsförvaltningen. Resterande minskning under Övrigt utgörs av 
justeringsposter i beräkningen av anslag i och med bruttoredovisning av 
huvuddelen av Transportstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet. 

3.8.14 1:13 Trafikanalys 

Tabell 3.57 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

  

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
45 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 43 995

2011 Förslag 60 468    

2012 Beräknat 61 052 2 

2013 Beräknat 61 899 3 

2014 Beräknat 63 237 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 60 468 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 60 469 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 60 383 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används dels till utvärderings- och 
analysverksamhet inom transportområdet samt 
statistikverksamhet, dels för myndighetens 
administration. 
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Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd av 
ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 60 468 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:13 Trafikanalys för 
2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget 
till 61 052 000 kronor, 61 899 000 kronor 
respektive 63 237 000 kronor. 

 
Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för  
1:13 Trafikanalys 
Tusental kronor

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 45 000 45 000 45 000 45 000

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 0 435 1 065 2 127

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag 15 468 15 617 15 834 16 199

Övrigt3   -89

Förslag/ 
beräknat 
anslag  60 468 61 052 61 899 63 237

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris och löneomräkning. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.15 Vissa tidigare ställningstaganden av 
riksdagen 

Betalnings- och avgiftsvillkor för 
Öresundstrafiken 

Nuvarande avgiftssättning för persontågstrafiken 
Principerna för betalnings- och avgiftsansvaret 
för trafiken på den fasta förbindelsen över 
Öresund (Öresundsbron) regleras i två avtal 
mellan Sverige och Danmark. Det första avtalet 
mellan länderna ingicks 1991 och godkändes av 
riksdagen samma år (prop. 1990/91:158), bet. 
1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379). Efter att 
järnvägspolitikens inriktning därefter ändrades i 
de båda länderna, ingicks ett nytt avtal om 
betalnings- och avgiftsvillkor för 
järnvägstrafiken år 2000. Avtalet godkändes av 
riksdagen (prop. 1999/2000:66, bet. 
1999/2000:TU10, rskr. 1999/2000:237). Det nya 
avtalet innebar att Sverige, genom Banverket, 

samt Danmark, genom Banestyrelsen, ska betala 
ett fast belopp till Öresundsbrokonsortiet för 
nyttjandet av järnvägsanläggningen på bron. De 
både länderna erhöll rätt att var för sig, inom sitt 
respektive lands territorium, dvs. på sin del av 
bron, ta upp avgifter från tågoperatörer för 
nyttjande av bron. Dessa finansieringsprinciper 
skrevs in i avtalet. För persontåg anges således 
exempelvis i avtalet att på den svenska delen av 
bron utgår svensk ordinarie banavgift enligt 
samma principer som i förordningen 
(1998:1827) om banavgifter på statens 
spåranläggningar. 

I den senare propositionen (jfr s. 8) 
redovisade också regeringen den bedömningen 
att avgifterna för att utnyttja Öresundsbron för 
järnvägstrafik bör ansluta till de principer för 
prissättning av järnvägsinfrastrukturen som 
tillämpas i varje land. Regeringen bedömde att på 
den svenska delen av bron bör således ordinarie 
svenska banavgifter tas ut för passagerartåg. För 
godståg bör enligt regeringen andra villkor gälla. 

Vid behandlingen i riksdagen kom denna 
kostnadsprincip att diskuteras. I tre motioner 
ansåg motionärerna att det är resenärerna över 
sundet och inte skattekollektivet eller all 
järnvägstrafik som ska täcka kostnaden för 
förbindelsen. Trafikutskottet avslog dessa 
motioner och anförde att förbindelsen kunde 
väntas få gynnsamma effekter på tillväxten i hela 
Öresundsregionen och även främja 
sysselsättning, tillväxt och skatteintäkter i landet 
som helhet. Utskottet ansåg att bron bör ses i 
såväl ett nationellt som ett regionalt perspektiv. 
Utskottet betonade vidare långsiktigheten i 
broinvesteringen samt ansåg att det inte var 
möjligt att på kort sikt finansiera bron med 
trafikantavgifter. Regeringens förslag till nytt 
avtal om järnvägsavgifter på bron kunde således 
enligt utskottet inte sägas strida mot en 
långsiktigt uppfattad princip om 
kostnadsansvaret. Det fanns också enligt 
utskottet skäl att markera brons betydelse för 
landet som helhet. Kammaren biföll utskottets 
hemställan om att godkänna avtalet. 

Nya principer för avgiftssättningen 
Avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur 
bestäms i dag enligt bestämmelserna i 7 kap. 
järnvägslagen (2004:519). Huvudregeln är att 
avgifterna ska vara marginalkostnadsbaserade, 
men denna princip får frångås under vissa 
förutsättningar. De principer för 
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avgiftssättningen på Öresundsbron som ska 
tillämpas till följd av uttalanden i regeringens 
proposition 1999/2000:66 samt riksdagens 
uttalanden i behandlingen av denna, riskerar att 
inskränka Trafikverkets möjlighet att bestämma 
avgifterna inom hela den ram som järnvägslagen 
tillåter. Detta är inte en tillfredsställande 
ordning. Riksdagen har i järnvägslagen fastställt 
vilka principer som ska gälla för uttaget av 
avgifterna. Trafikverket bör inte vara bunden av 
uttalanden av riksdag och regering gjorda i tiden 
före ikraftträdandet av järnvägslagen, utan vara 
fri att fastställa avgiftsuttaget i enlighet med 
villkoren i 7 kap. järnvägslagen. 

3.8.16 Luftfartsverket 

Luftfartsverkets ekonomiska mål 

Luftfartsverkets huvuduppgift är att 
tillhandahålla en säker, effektiv och 
miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och 
militär luftfart. Luftfartsverket ska verka för att 
de transportpolitiska målen uppnås. 

Luftfartsverkets prognos för 2010 påverkas av 
att flygplatsverksamheten bolagiserades den 1 
april 2010. Under den första tiden har mycket 
kraft lagts på att genomföra delningen av 
myndigheten i samband med bolagiseringen av 
flygplatsverksamheten och hantera de akuta 
problem som följde på vulkanutbrottet på 
Island. 

Till följd av lågkonjunkturen, som slagit 
väldigt hårt på flygbranschen, och 
kostnadsökningar under senare år är 
Luftfartsverkets ekonomiska situation mycket 
ansträngd. Vulkanutbrottet på Island och dess 
effekter på flyget har ytterligare försämrat läget. 
För att möta denna utveckling kommer drastiska 
åtgärder att krävas i form av såväl 
rationaliseringar som prishöjningar. 

För perioden 2011−2013 prognostiserar 
Luftfartsverket att resultatet före 
skattemotsvarighet ökar från 29 miljoner kronor 
till 38 miljoner kronor mot slutet av perioden. 
Under perioden ökar pensionsskulden med 353 
miljoner kronor. Soliditeten ligger på 17 procent. 

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att ett räntabilitetskrav om 4 
procent av eget kapital (som beräknas på 
resultatet efter skattemotsvarighet) är motiverat. 
Regeringen anser vidare att målet för soliditeten 
långsiktigt ska vara lägst 15 procent. 

Beträffande utdelningskravet anser regeringen 
att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat 
som resultatet efter skattemotsvarighet. Till följd 
av den ekonomiska omställningsprocess som 
bolagiseringen av flygplatsverksamheten har 
inneburit anser regeringen att Luftfartsverket 
inte ska lämna någon utdelning 2010. För 2011 
bedömer regeringen att utdelningskravet för 
Luftfartsverket bör vara en tredjedel av vinsten, 
räknat som resultatet efter skattemotsvarighet. 
Utdelning och skattemotsvarighet som ska 
inbetalas till inkomsttitel under 2010 bör 
fastställas slutligt i samband med bokslutet. 

 
Tabell 3.59 Prognos 2010−2014 
Miljoner kronor där ej annat anges 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Resultat efter 
skattemotsvarighet 

151 22 23 25 28 

Räntabilitet på eget 
kapital efter skatte-
motsvarighet (%) 

9 5 5 5 5 

Soliditet (%) 17 17 17 17 17 

Beräknad 
skattemotsvarighet 

0 8 8 9 10 

Beräknad utdelning 0 3 3 4 4 

Luftfartsverkets finansiella befogenheter 

Luftfartsverkets investeringar har finansierats 
dels med internt tillförda medel, dels med lån i 
Riksgäldskontoret. Verket har under 2010 ett 
bemyndigade att ta upp lån inom en total ram av 
1,5 miljarder kronor. Lånebehovet bedöms 
fortsatt vara på samma nivå, varför låneramen 
bör bibehållas för 2011. 

För att minska riskexponeringen används 
derivathandel enligt tidigare bemyndigande. I 
detta ingår att lämna likvid säkerhet vid 
utställandet av derivatinstrument. Den ram 
Luftfartsverket har för utställandet av sådana 
säkerheter är på 2 000 miljoner kronor. 

I Luftfartsverkskoncernen ingår LFV Holding 
AB som bildades 1995 för att samordna och 
förvalta Luftfartsverkets bolagsverksamhet. 
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Luftfartsverket har även ett bemyndigande att 
teckna borgensförbindelser för krediter till 
förmån för dotterbolaget LFV Holding AB 
inom en total ram på 60 miljoner kronor. 

Under större delen av 2010 kommer 
Luftfartsverket att ha ett betydande 
likviditetsöverskott främst föranlett av 
flygplatsbolaget Swedavia AB:s ersättning för 
den del av flygtrafiktjänstens pensionsskuld som 
efter delningen inte längre motsvaras av 
anläggningstillgångar. Summa likvida medel 
uppgick 1 april 2010 till drygt 3 miljarder kronor. 

Liksom andra affärsverk har Luftfartsverket 
ett bemyndigande att sätta in kassamässigt 
överskott på räntebärande konto i 
Riksgäldskontoret eller på annat sätt. Medlen ska 
placeras räntebärande och förbehållas placeringar 
med låg risk. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar 
regeringen att under 2011 låta Luftfartsverket ta 
upp lån i och utanför Riksgäldskontoret inom en 
total ram på 1 500 miljoner kronor. 
Luftfartsverket föreslås lämna likvid säkerhet vid 
utställandet av derivatinstrument. En ram för 
utställandet av sådana säkerheter på 2 000 
miljoner kronor bör fastställas för 2011. 

Luftfartsverket får vid årsskiftet 2010/2011 
lösa in pensionsåtagandet för dem som uppbär 
en tjänstepensionsförmån och har lämnat sin 
anställning (sjuka och delpensionärer är 
undantagna), har passerat pensionsåldern 65 år 
eller har rätt till livränta. Inlösen sker med en 
engångspremie som beräknas enligt 
förordningen (1997:908) om premier för statens 
avtalsförsäkringar. Se vidare utg.omr. 2, avsnitt 
5.6.2. 

Luftfartsverkets investeringsplan 

Luftfartsverkets investeringsplan för perioden 
2010–2014 uppgår sammantaget till 902 miljoner 
kronor. 

För att fullt ut kunna nyttja 
flygtrafikledningssystemets kapacitet genomför 
Luftfartsverket fortlöpande uppgraderingar 
under de närmaste åren av såväl det tekniska 
systemet som arbetsmetodiken. Under perioden 
genomförs också insatser avseende underhålls- 

och ersättningsinvesteringar. Syftet är att höja 
flygsäkerheten, säkerställa kapacitet och 
regularitet samt att reducera de totala 
kostnaderna för flygtrafiktjänst. Utvecklingen av 
så kallade fjärrstyrda torn kan komma att 
innebära att ett betydande teknikskifte för 
flygtrafikledning vid flygplatser inleds under 
perioden. De största investeringarna i planen är 
följande: 

SUPS (Surveillance Uppgrade Program 
Sweden), en uppgradering som ska 
ersätta/komplettera nuvarande ålderstigna 
radarstationer och förbättra övervakningen i 
svenskt luftrum avseende täckning, noggrannhet 
och uppdateringsfrekvens. 

COOPANS, ett pågående internationellt 
samarbetsprojekt mellan leverantörer av 
flygtrafiktjänst som har samma typ av utrustning 
och samma systemleverantör, Thales. 

RTC (Remote Tower Center), ett system 
med fjärrstyrda torn för att leda och övervaka 
trafik vid flygplatser utan att flygledare är 
placerade i flygplatsernas tornbyggnader. 

Med hänsyn till den finansiella situationen är 
utrymmet för investeringar begränsat, och varje 
enskild investering kommer att prövas med stor 
restriktivitet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen delar Luftfartsverkets bedömning 
avseende de prioriteringar som bör göras för att 
möta investeringsbehoven under de närmaste 
åren. Mot denna bakgrund föreslår regeringen 
att investeringsplanen godkänns. 
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Tabell 3.60 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

SUPS - 12 23 14 17 - 

COOPANS 150 105 40 60 50 50 

RTC - 16 18 15 3 - 

Övriga investeringar 111 62 93 72 119 133 

Summa investeringar 261 195 174 161 189 183 

Lån i Riksgäldskontoret 0 0 0 0 0 0 

Försäljningsinkomster 0 0 0 0 0 0 

Anslag 0 0 0 0 0 0 

Egna medel 261 195 174 161 189 183 

Summa finansiering 261 195 174 161 189 183 

3.8.17 Statens järnvägar 

Statens järnvägar ska avveckla viss verksamhet 
(personal, arkiv, m.m.), förvalta leasingåtaganden 
och förvalta och hyra ut fordon i första hand till 
järnvägsföretag med vilka staten ingår 
trafikeringsavtal. Verksamheten rörande 
avveckling av verksamhet respektive förvaltning 
av leasingåtaganden har inget avkastningskrav 
medan verksamheten omfattande förvaltning av 
järnvägsfordon över en konjunkturcykel ska ge 
en räntabilitet på sysselsatt kapital2 som minst 
motsvarar räntan på femåriga statsobligationer 
plus en procentenhet. Statens järnvägar ger i sin 
verksamhetsplan för åren 2011–2013 följande 
prognos för resultaten per verksamhet. 
Prognosen utgår från antaganden om externa 
räntor på 2,0 procent under perioden. 
 
Tabell 3.61 Resultatutveckling 
Tusental kronor 

 Prognos 
2010

Prognos
2011

Prognos 
2012

Prognos 
2013

Avveckling av verksamhet 5 800 9 500 13 700 12 900 

Förvaltning av 
leasingåtaganden 

 0 0 0 0 

Förvaltning av järn-
vägsfordon 

36 400 2 300 5 300 7 200 

 
 
 
                                                      
2 Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus 

finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. I Sta-

tens järnvägar används det i fordonen bundna kapitalet som sysselsatt 

kapital. 

 
 

Tabell 3.62 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 128 027 91 720 36 307

(varav tjänsteexport) 134  

Prognos 2010 75 600 71 300 4 300

(varav tjänsteexport)   

Budget 2011 71 100 64 600 6 500

(varav tjänsteexport)   
Intäkter som får disponeras = Alla intäkter exklusive offentligrättsliga avgifter, 
upplösning av reserver, jämförelsestörande poster och finansiella intäkter. 
Kostnader = alla kostnader exklusive jämförelsestörande poster och finanskost-
nader 

 
Tabell 3.63 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentligrättslig 
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 3 251 3 251 0

Prognos 2010 2 200 2 200 0

Budget 2011 2 200 2 200 0

Regeringens överväganden 

Regeringen anser att nuvarande avkastningskrav 
för verksamheten rörande förvaltning av 
järnvägsfordon är motiverad och att räntabilitet 
på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel bör 
minst motsvara räntan på femåriga 
statsobligationer plus en procentenhet. För 
övriga verksamheter bör det inte heller 
fortsättningsvis finnas något avkastningskrav 
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utan dessa verksamheter ska bära sina egna 
kostnader. 

Med avgiftsintäkterna som Statens järnvägar 
får disponera från verksamheterna för förvalt-
ning av leasingåtaganden och förvaltning av 
järnvägsfordon gör regeringen bedömningen att 
det är möjligt att balansera resultatet mellan 
räkenskapsåren och bedriva en verksamhet av 
god kvalitet. 

Regeringen föreslår att Statens järnvägars 
verksamhet tills vidare fortsätter enligt den 
finansieringsmodell och de avkastningskrav som 
gällt för Statens järnvägar. 

Finansiella befogenheter m.m. 

Statens järnvägar förvaltar leasingåtaganden 
avseende finansiell leasing till betydande belopp. 
Genom att Statens järnvägar är en del av staten 
ansvarar staten för dessa åtaganden. För att 
fullfölja åtagandena tecknar Statens järnvägar 
efter tidigare bemyndiganden från riksdagen 
underuthyrningsavtal och placerar medel enligt 
antagen finanspolicy. För att finansiera dessa 
åtaganden och affärsverkets andra åtaganden 
hade Statens järnvägar vid årsskiftet långfristiga 
skulder på ungefär 5 900 miljoner kronor och 
kortfristiga skulder på ungefär 250 miljoner 
kronor. 

Regeringen föreslår att Statens järnvägar 
bemyndigas att ikläda sig långfristiga skulder, 
inbegripet Statens järnvägars finansiella 
leasingåtaganden, inom en total låneram av 6 500 
miljoner kronor under 2010. 

Regeringen föreslår att Statens järnvägar be-
myndigas att förvalta de leasingåtaganden som 

Statens järnvägar förvaltar i dag. I denna 
förvaltning ingår bl.a. rätten att teckna 
underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt, 
teckna lån och inlösa leasingavtal. 

Regeringen föreslår att Statens järnvägar be-
myndigas att placera överskottslikvid enligt 
myndighetens finanspolicy. 

Investeringsplan 

Statens järnvägar får tillhandahålla lok och vag-
nar i första hand till järnvägsföretag med vilka 
staten ingår trafikeringsavtal samt, efter samråd 
med Rikstrafiken, även till andra järnvägsföretag. 
Vissa intervallstyrda revisioner av ellok och 
motorvagnar kommer att genomföras under 
perioden och Statens järnvägar avser att 
finansiera detta inom ramen för intäkterna från 
fordonsuthyrningen. 

Statens järnvägar genomför under 2010 
tillsammans med Rikstrafiken ett 
regeringsuppdrag i syfte att identifiera brister i 
den fordonsflotta som tillhandahålls för 
uthyrning till järnvägsföretag i den av staten 
upphandlade trafiken. Analysen visar på behov 
av investeringar i restaurangvagnar, 
handikappanpassning av sovvagnar samt 
installation av utrustning för signalsystemet 
ERTMS i ellok med därtill kopplade 
säkerhetsinvesteringar i personvagnar. 

Bedömningen är att investeringar uppgår till 
96 miljoner kronor under åren 2011–2013. 
Investeringarna finansieras fullt ut av egna medel 
hos Statens järnvägar. 

 
Tabell 3.64 Investeringsplan 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Budget
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Totalt
2011-2013 

Anskaffning och upprustning av restaurangvagnar - 0 6 25 5 36 

Handikappanpassning sovvagnar - 0 3 2 0 5 

Upprustning sovvagnar - 0 12 13 0 25 

ERTMS-installation i ellok -  0 18 7 25 

Säkerhetsanpassning personvagnar - 0 2 2 1 5 

Summa investeringar - 0 23 60 13 96 

Lån i Riksgäldskontoret - 0 0 0 0 0 

Egna medel - 0 23 60 13 96 

Summa finansiering - 0 23 60 13 96 
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3.9 Bolagsförvaltningen 

3.9.1 Arlandabanan Infrastructure AB 

Arlandabanan, järnvägen Rosersberg – 
Stockholm Arlanda Airport – Odensala med 
tillhörande station och plattform på Stockholm 
Central, invigdes i november 1999. 
Genomförandet av projektet föregicks av ett 
antal utredningar där bl.a. förutsättningarna att 
få privata intressenter att satsa kapital belystes. 
Bolaget A-Banan Projekt AB bildades av staten 
för att sköta upphandlingen av Arlandabanan 
och för att hantera statens rättigheter och 
skyldigheter i projektet (prop. 1993/94:39, bet. 
1993/94:TU6, rskr. 1993/94:74). Bolaget bytte 
2008 namn till Arlandabanan Infrastructure AB. 

Bolaget ska övervaka driften av Arlandabanan 
och den del av anläggningen som byggts för 
intercitytrafik samt följa återbetalningen av det 
statliga villkorslånet. Arlandabanan har anlagts 
av ett konsortium, som bildade ett särskilt bolag, 
A-Train Aktiebolag, för att genomföra och driva 
anläggningen. Som ersättning har A-Train 
Aktiebolag fått ensamrätt att fram till 2040 
bedriva flygpendeltrafik mellan Stockholms 
central och Arlanda flygplats. Trafiken bedrivs 
under namnet Arlanda Express. A-Train är 
infrastrukturförvaltare för Arlandabanan vilket 
innebär att bolaget fördelar kapacitet, leder 
trafiken och tar ut avgifter för trafiken på banan. 

Arlandabanan Infrastructure AB äger 
Arlandabanan och förvaltar därigenom för staten 
viktiga och värdefulla avtal, som reglerar ovan 
beskrivna ansvarsförhållanden. 

3.9.2 Svensk-Danska Broförbindelsen 
SVEDAB Aktiebolag 

Uppgiften för Svedab är att direkt eller via 
Öresundsbrokonsortiet äga och förvalta den 
svenska 50-procentiga ägarandelen i Öresunds-
bron och de svenska landanslutningarna till 
bron. Sverige bildade Svedab 1991 och på 
motsvarande sätt bildade Danmark samma år 
A/S Øresund (prop. 1990/91:158, bet. 
1990/91:TU31, rskr. 1990/91:379). Bolagen 
sattes upp för att bygga och driva den fasta 
förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn. 
Svedab och A/S Øresund bildade därefter det 
samägda Öresundsbrokonsortiet. Konsortiet 

byggde och finansierade den 16 km långa kust-
till-kustförbindelsen – i dagligt tal kallad 
Öresundsbron. Broförbindelsen omfattar både 
väg- och järnvägstrafik mellan de två länderna. 

Svedab förvaltar för staten viktiga och 
värdefulla avtal, som reglerar ovan beskrivna 
ansvarsförhållanden. 

3.9.3 Botniabanan AB (publ) 

Staten, kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, 
Nordmaling och Umeå, Landstinget i Väs-
ternorrland samt Västerbottens läns landsting 
slöt 1997 ett avtal om byggande av Botniabanan. 
Projektet omfattar en cirka 19 mil ny, enkelspå-
rig järnväg från Nyland, nordväst om Kramfors, 
via Örnsköldsvik till Umeå. Botniabanan AB 
(publ) bildades den 1 juli 1998 för byggandet av 
banan och ägs till 91 procent av staten, medan 
kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, 
Nordmaling och Umeå äger 2,25 procent 
vardera (prop. 1997/98:150, bet. 1997/99:FiU20, 
rskr. 1997/98:318). 

När Botniabanan är överlämnad till 
Trafikverket under 2011 kommer Botniabanan 
AB:s huvuduppdrag vara att förvalta det 40-åriga 
hyreskontraktet med Trafikverket samt att 
fullgöra förpliktelser som uppkommit i och med 
byggandet av banan. 

3.9.4 Ny organisation för vissa av de 
statliga aktiebolagen på 
infrastrukturområdet 

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB 
Aktiebolag (Svedab) och Arlandabanan 
Infrastructure AB (Arlandabanan 
Infrastructure) hanterar båda betydande 
ekonomiska värden men har vardera en liten 
egen organisation med ett fåtal anställda. 
Belastningen på bolagen är ojämn och man 
förlitar sig till stor del på externa resurser och 
rådgivare, exempelvis jurister. En förbättrad 
styrning och samordning av organisationerna 
skulle medföra flera fördelar. De förväntade 
interna synergierna handlar om att säkra 
tillgången till kritisk kompetens som i sin tur 
minskar sårbarheten och riskerna, samt om 
förenklad administration, kostnadsreducering 
och om förbättrade interna arbetsprocesser. 
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Näringsdepartementet har genomfört en 
bolagsgenomgång av Svedab, Arlandabanan 
Infrastructure och Botniabanan där skälen för 
fortsatt statligt ägande analyserats enligt de 
kriterier som definierades i budgetpropositionen 
för 2007 (prop. 2006/07:1). Genomgången 
resulterade bl.a. i att staten bör kvarstå som 
ägare. Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) har även låtit en 
konsult gå igenom möjlig framtida struktur för 
bolagen Svedab, Arlandabanan Infrastructure 
och Botniabanan. Rapporten har presenterats vid 
en hearing i Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). 

I rapporten redovisas olika möjliga alternativ 
till samordning för att minska sårbarheten, öka 
effektiviteten och minimera 
genomföranderiskerna. Målet har varit att skapa 
en samordnad grupp av bolag med en effektiv 
verksamhet och enhetlig förvaltning. En 
samordnad struktur innebär att sårbarheten kan 
minskas kraftigt och att kostnaderna kan 
reduceras. Kostnadsreduktionen uppstår som en 
följd av att verksamheten får en gemensam 
förvaltningsorganisation vilket ger möjlighet att 
reducera beroendet och även kostnaderna för 
externa konsulter, samt genom synergier i 
administrativa processer, lokaler och 
kringkostnader. 

Regeringen bedömer att aktierna i 
Arlandabanan Infrastructure bör överlåtas eller 
överföras som ett aktieägartillskott till Svedab. 
Avsikten är att Arlandabanan Infrastructure i 
detta skede kommer att vara ett dotterbolag till 
Svedab. Därefter kan, om det bedöms lämpligt, 
dotterbolaget gå upp i Svedab. Ett alternativt 
scenario är att regeringen bedömer det lämpligt 
att fusionera Arlandabanan Infrastructure och 
Svedab. Det bör överlåtas till regeringen att 
avgöra när detta kan ske och vilket av de ovan 
beskrivna alternativen som är det mest lämpliga. 

Så snart som möjligt efter det att Botniabanan 
färdigställts kommer den att överlämnas till 
Trafikverket. Med hänsyn härtill anser 
regeringen att det inte är lämpligt att 
Botniabanan AB ingår i denna 
bolagskonstellation. 

3.9.5 Ny organisation för vissa av de 
tjänsteexporterande bolagen på 
infrastrukturområdet 

Tjänsteexport inom Vägverket och Luftfartsverket 

Riksdagen beslutade den 28 april 1982 om 
bildandet av SweRoad (numera Swedish 
National Road Consulting AB) och Swedavia 
(numera LFV Aviation Consulting AB). I 
regeringens proposition (prop. 1981/82:137) om 
exportverksamhet inom väghållningsområdet 
föreslogs att ett bolag – SweRoad Consulting 
AB – skulle bildas vars aktier skulle förvaltas av 
Vägverket. Vidare föreslogs att ett bolag – 
Swedavia AB – skulle bildas vars aktier skulle 
förvaltas av Luftfartsverket. Företagen skulle på 
affärsmässiga grunder driva exportverksamhet 
inom sina respektive områden. Genom bildandet 
av fristående bolag bedömdes en klarare 
avgränsning kunna uppnås mellan verkens 
ordinarie verksamhet och exportverksamheten. 
Bakgrunden var att statliga myndigheter och 
affärsverk under de föregående åren mött en 
ökad utländsk efterfrågan på konsulttjänster och 
varor av olika slag, inte minst från 
utvecklingsländer. Mot bakgrund av detta hade 
regeringen i proposition 1980/81:171 om export 
av tjänster från statliga myndigheter och bolag 
m.m. redovisat en rad åtgärder som syftade till 
att underlätta för till exempel statliga 
myndigheter att sälja sitt kunnande till andra 
länder. För båda bolagens del har det över tiden 
skett en förskjutning i uppdragsmixen, som 
innebär att SIDA-projekten har minskat i 
betydelse. Det finns flera orsaker till denna 
förskjutning och den främsta är att marknaden 
har förändrats. Vidare har även Världsbankens 
och SIDA:s prioriteringar samt vilka personer 
som har funnits tillgängliga för projekten 
ändrats. 

Tjänsteexport inom Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket började bedriva tjänsteexport på 
1990-talet genom att verket fick förfrågningar 
från olika delar av världen om att bidra med sin 
maritima kompetens i internationella projekt. 
Tjänsteexporten ska fungera som ett 
komplement till verkets övriga internationella 
samarbeten och bidra med omvärldsimpulser 
och erfarenheter till Sjöfartsverket. Syftet är 
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också att föra ut svenskt kunnande i det 
internationella samfundet. Inom enheten för 
tjänsteexport sker arbetet huvudsakligen i 
projektform med gränsöverskridande 
samarbete, både vad det gäller länder och 
organisationer/myndigheter. Arbetet 
kännetecknas av bilaterala och 
gränsöverskridande samarbeten i projekt- och 
programform. Tjänsteexporten är ett 
komplement till Sjöfartsverkets övriga 
internationella samarbete men utgör en liten 
del av det internationella arbetet. 
Sjöfartverkets tjänsteexport bedrivs antingen 
som twinning- eller kommersiella uppdrag. 
Fördelningen mellan uppdragen beror på 
efterfrågan på marknaden. I dag är det nästan 
uteslutande så kallade twinninguppdrag. 
Regeringen har även en policy som beskriver 
att de svenska myndigheterna ska engagera sig 
i twinning. Tjänsteexporten är inte en del av 
kärnverksamheten affärsverket och är inte ett 
av myndigheten prioriterat område. 
Tjänsteexporten ska verkets regleringsbrev 
särredovisas. Budgeterad volym för 2010 är tre 
miljoner kronor. 

Ny organisation för Swedish National Road 
Consulting AB och LFV Aviation Consulting AB 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 
(prop. 2006/07:01, utgiftsområde 24) och i 
propositionen Försäljning av vissa statligt ägda 
företag (prop. 2006/07:57) redogjort för sin 
avsikt att minska statens ägande i vissa av 
bolagen. Regeringen aviserade också att en 
genomgång av samtliga statliga bolag skulle 
göras där skälen för fortsatt ägande skulle 
prövas. De kriterier utifrån vilka en sådan 
prövning ska göras är huruvida ett statligt ägande 
är motiverat utifrån nationella intressen, 
eventuella samhällsuppdrag samt inverkan på 
konkurrens, sysselsättning och bolagets 
utvecklingsmöjligheter. 

Den 1 april 2010 bildades Trafikverket, för att 
skapa bättre organisatoriska förutsättningar för 
att arbeta med utvecklingen av 
transportsystemet utifrån ett 
trafikslagsövergripande perspektiv. Till 
Trafikverket överfördes verksamheterna inom 
Vägverket och Banverket). I 
budgetpropositionen för 2010 (prop. 
2009/10:01) angav regeringen att verksamheten 

inom SweRoad inte organisatoriskt kan komma 
att hänga samman med Trafikverket. Genom att 
frågan om organisatorisk hemmahörighet för 
SweRoads verksamhet har aktualiserats genom 
bildandet av Trafikverket har regeringen bedömt 
att även den övriga tjänsteexporten inom det 
statliga infrastrukturområdet bör bedömas i ett 
sammanhang. En bolagsgenomgång har 
genomförts där SweRoads verksamhet har 
analyserats i enlighet med kriterierna för statligt 
ägande ovan. Näringsdepartementet har även 
låtit konsult utreda möjligheterna till 
samordning av konsultverksamheterna för 
tjänsteexport inom infrastrukturområdet. I 
uppdraget ingick även att analysera huruvida 
tjänsteexportverksamhen i Sjöfartsverket bör 
bolagiseras. Rapporten har behandlats vid ett 
remissmöte i Näringsdepartementet. 

I rapporten görs bedömningen att den 
hittillsvarande strukturen har inneburit att staten 
haft en förhållandevis dålig insyn i 
verksamheterna. I rapporten utvärderas flera 
handlingsalternativ för organisering av 
tjänsteexportverksamheterna. Vidare ser 
konsulten inga hinder för en privatisering av 
verksamheten. Vinsterna av en bolagisering av 
tjänsteexportverksamheten inom Sjöfartsverket 
bedöms dock inte motsvara kostnaderna för 
genomförandet. 

Regeringens förslag 

I detta avsnitt lämnar regeringen förslag om 
bemyndiganden. För att uppnå bättre insyn, 
ökad tydlighet och effektivitet samt större 
fokus på tjänsteexporten, föreslår regeringen 
att tjänsteexporten inom väg och luftfart 
samordnas i ett bolag direkt under 
Regeringskansliet. Som ett första led i en 
sådan samordning föreslår regeringen att 
förvaltningen av aktierna i Swedish National 
Road Consulting AB och LFV Aviation 
Consulting AB förs över till 
Regeringskansliet. Därefter bör samordningen 
fortsätta genom att aktierna i de båda bolagen 
överlåts eller att verksamheterna i bolagen på 
annat sätt överförs till ett och samma statligt 
ägda aktiebolag. I det senare fallet kan ett s.k. 
lagerbolag förvärvas, till vilket samtliga 
tillgångar och skulder överförs. Genom en 
sådan samordning som nu beskrivits kan 
resurserna nyttjas på ett effektivare sätt än i 
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dag, vilket också kan möjliggöra erhållandet av 
fler uppdrag. 

Regeringen föreslår vidare att riksdagen 
bemyndigar regeringen att avyttra sina aktier i 
det samordnade bolaget. Vid en sådan avyttring 
kan det av affärsmässiga skäl bli aktuellt att 
staten får andra tillgångar, exempelvis 
värdepapper, som likvid. Regeringen avser i så 
fall att vid lämpligt tillfälle avyttra dessa. 
Regeringen bör därför ha ett bemyndigande att 
sälja dessa tillgångar på samma sätt som de 
ursprungliga aktierna. Bemyndigandet bör även 
omfatta andra åtgärder som har direkt samband 
med avyttringen av bolagens aktier. I samband 

med försäljning av aktier uppkommer vissa 
direkta kostnader för ägaren staten. Bland annat 
uppstår kostnader för extern rådgivning samt 
andra omkostnader i samband med 
försäljningen. Regeringen föreslår därför att 
dessa kostnader får finansieras genom att de 
avräknas från den likvid som erhålls vid 
försäljningen. 

När det gäller tjänsteexportverksamheten vid 
Sjöfartsverket gör regeringen bedömningen att 
omfattningen av den verksamheten är så pass 
begränsad att det saknas skäl att skilja den från 
verkets övriga verksamhet. 
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4 Politiken för informationssamhället 

4.1 Omfattning 

Politiken för informationssamhället omfattar 
områdena informationsteknik (IT), elektronisk 
kommunikation, post och grundläggande 
betaltjänster.  Åtgärder och resultat följs även 
upp och redovisas inom andra utgifts- och 
politikområden.  

Inom politiken för informationssamhället 
vidtas åtgärder som syftar till att skapa goda 
förutsättningar för väl fungerande marknader 
och effektiv konkurrens. Hushåll och företag 
ska ha tillgång till effektiv, robust och säker 
infrastruktur och bästa möjliga utbud av 
kommunikationstjänster.  

Därutöver ska alla i samhället ha tillgång till 
grundläggande betaltjänster till rimliga priser 
(prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16, rskr. 
2006/07:205).  

Post och telestyrelsen (PTS) är sektors- och 
tillsynsmyndighet inom områdena elektroniska 
kommunikationer och post. Myndighetens 
uppgift är bl.a. att meddela tillstånd och utöva 
tillsyn över operatörerna på marknaderna för 
elektroniska kommunikationer och post samt att 
inom ramen för sitt sektorsansvar följa och 
främja utvecklingen inom dessa områden.  

Politiken omfattar även åtgärder som syftar 
till att Sverige ska bli ett hållbart 
informationssamhälle för alla (prop. 
2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr 
2005/06:142) och åtgärder som syftar till att 
Sverige ska ha bredband i världsklass och att 
hushåll och företag ska ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och 
service via bredband (prop. 2009/2010:193, bet. 
2009/10:TU18, rskr.2009/10:297). 
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4.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område politiken för informationssamhället 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat
2014 

Politiken för informationssamhället 

   

2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för 
vissa myndighetsuppgifter 38 38 38 25 21 21 21

2:2 Ersättning för särskilda tjänster till 

funktionshindrade  104 149 140 149 149 149 149

2:3 Grundläggande betaltjänster 34 49 48 49 37 37 37

2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. 18 18 18 33 33 33 33

2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk 

kommunikation 195 127 120 120 120 120

Summa politiken för informationssamhället 194 449 370 361 359 359 360

Äldreanslag 

2009 2:5 Samförläggning och kanalisation m.m. 21 0 0 0 0 0 0

Summa äldreanslag 21 0 0 0 0 0 0

Totalt politiken för informationssamhället inkl. 
äldreanslag 215 449 370 361 359 359 360

Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan 
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
År 2009 uppgick de totala utgifterna inom 
politiken för informationssamhället till 215 
miljoner kronor. Prognosen för 2010 avseende 
de totala utgifterna uppgår till 370 miljoner 
kronor. Huvudorsaken till ökningen är att medel 
omfördelats till området och anslaget för 
driftsäker och tillgänglig elektronisk 
kommunikation (prop. 2009/10:1 volym 12 
avsnitt 4.7.5). Regeringens förslag till anslag 
2011 för politiken för informationssamhället 
uppgår till sammanlagt 361 miljoner kronor. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslagen till 
sammanlagt 359 miljoner kronor, 359 miljoner 
kronor respektive 360 miljoner kronor. 

4.3 Mål 

Målet för politiken för informationssamhället är 
säkra, robusta och lättillgängliga 
kommunikationer som i första hand 
tillhandahålls genom effektivt fungerande 
marknader. Det ska finnas ett stort utbud av 
tjänster som underlättar vardagen för hushåll 

och företag i hela landet (prop. 2008/09:100, bet. 
2008/09:TU1, rskr. 2008/09:154).  

Utöver detta övergripande mål har riksdagen 
beslutat om mål för IT-politiken, för sektorn 
elektronisk kommunikation, för postmarknaden 
samt för grundläggande betaltjänster. Dessa 
redovisas nedan. 

Mål för IT-politiken 

Riksdagen har beslutat att målet för IT-politiken 
är följande: Sverige ska vara ett hållbart 
informationssamhälle för alla (prop. 
2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 
2005/06:142). Målet preciserades i tre delmål: 

1. IT ska bidra till att förbättra livskvalitet och 
till att förbättra och förenkla vardagen för 
människor och företag. 

2. IT ska användas för att främja hållbar 
tillväxt.  

I regeringens proposition Tillgängliga 
elektroniska kommunikationer gjorde 
regeringen bedömningen att delmål 3 
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Tillgänglighet och säkerhet, inom det IT-
politiska målet, borde upphävas och ersättas med 
ett nytt mål som omfattar både användarnas 
behov och betydelsen av en väl fungerande 
infrastruktur för bredband. Målet ska i första 
hand uppnås genom väl fungerande marknader. 
Genom propositionen upphävdes det tidigare 
tredje delmålet  och ersattes med följande: 

3. Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla 
hushåll och företag bör ha goda möjligheter 
att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband 
(prop. 2009/2010:193, bet. 2009/10:TU18, 
rskr. 2009/10:297).  

Mål för sektorn elektronisk kommunikation 

Riksdagen har beslutat följande mål för sektorn 
för elektronisk kommunikation (prop. 
2002/03:110, bet. 2002/03:TU6, rskr. 
2002/03:228). Enskilda, företag och 
myndigheter ska få tillgång till effektiva och 
säkra elektroniska kommunikationer. De 
elektroniska kommunikationerna ska ge största 
möjliga utbyte när det gäller urvalet av 
överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. 
Sverige ska i ett internationellt perspektiv ligga i 
framkant i dessa avseenden. 

De elektroniska kommunikationerna ska vara 
hållbara, användbara och tillgodose framtidens 
behov. De främsta medlen för att uppnå detta 
ska vara att skapa förutsättningar för en effektiv 
konkurrens utan snedvridningar och 
begränsningar samt att främja internationell 
harmonisering. Staten ska ha ett ansvar på 
områden där allmänna intressen inte enbart kan 
tillgodoses av marknaden. 

Det postpolitiska målet 

Riksdagen har beslutat följande mål för 
postsektorn. Det ska finnas en posttjänst av god 
kvalitet i hela landet som innebär att alla kan ta 
emot brev och andra försändelser som väger 
högst 20 kilogram. Det ska finnas möjlighet för 
alla att få sådana försändelser befordrade till 
rimliga priser. Dessutom ska enstaka 
försändelser befordras till enhetliga priser. Det 
ska finnas möjlighet att försäkra försändelser 
och få kvitto från mottagaren på att försändelsen 

har tagits emot (prop. 1997/98:127, bet. 
1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304). 

Mål för grundläggande betaltjänster 

Enligt riksdagens beslut med anledning av 
propositionen Statens ansvar för vissa 
betaltjänster är målet för politiken för de 
grundläggande betaltjänsterna att alla i samhället 
ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till 
rimliga priser (prop. 2006/07:55, bet. 
2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205). 

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Resultat 

Förbättrad livskvalitet och förenklad vardag 

E-inkludering och elektroniska tjänster för 
personer med funktionsnedsättning 
Regeringen bedömer att PTS verksamhet med 
tjänster för personer med 
funktionsnedsättning har bidragit till målet 
om att IT ska bidra till förbättrad livskvalitet 
och förenklad vardag.  

PTS har under året upphandlat ett antal 
tjänster inom området elektronisk 
kommunikation samt försöksverksamhet med 
inriktning på IT-användning för personer med 
funktionsnedsättning. Ny teknik och nya 
tekniska lösningar har kontinuerligt utvärderats 
för att förbättra och utveckla befintliga tjänster 
samt för att etablera nya tjänster. 
Försöksverksamheten har exempelvis avsett 
strömmande talböcker och taltidningar i 
mobiltelefonen. Under 2010 genomför 
myndigheten även en innovationstävling med 
temat "Arbete och utbildning" riktad till företag, 
forskare och organisationer med projekt som 
syftar till att öka möjligheterna till arbete och 
utbildning för personer med 
funktionsnedsättning.  

I en rapport som överlämnades till regeringen 
hösten 2009 lade Myndigheten för 
handikappolitisk samordning, Handisam, fram 
ett förslag till handlingsplan för e-inkludering, 
rapporten "Rätt från början". Rapporten pekar ut 
insatsområden inom olika politikområden i syfte 
att bidra till att alla ska kunna ta del av 
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informationssamhället och att det ska vara så 
enkelt som möjligt. Rapporten bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen 
har givit Handisam i uppdrag att lämna förslag 
på framtida struktur för uppföljning av e-
tillgänglighet (N2010/5802/ITP). 

Främja hållbar tillväxt 

Genom IT-utvecklingen och den ökade IT-
användningen ökar produktiviteten i hela 
ekonomin tack vare snabbare 
informationsinhämtning och förnyade 
produktionssystem. IT bidrar till att nya företag, 
tjänster och produkter skapas och utvecklas. I 
begreppet hållbar tillväxt ingår sociala och  
ekologiska dimensioner vilket innebär att IT  

 
 
 

t.ex. ska bidra till minskad klimatpåverkan och 
att kvinnors delaktighet i informationssamhället 
ökar. 

Den Digitala Agendan för Europa (KOM 
(2010) 245) är ett av sju flaggskeppsinitiativ i 
EU:s övergripande strategi för tillväxt, EU2020. 
För att följa utvecklingen och de offentliga 
åtgärdernas resultat arbetar man inom EU med 
indikatorer för informationssamhällets 
utveckling. Ett antal sådana indikatorer för 
måluppfyllelse redovisas i tabellen nedan. 
Indikatorerna utgör bara ett begränsat urval av 
möjliga indikatorer för att följa utvecklingen på 
området. Olika aspekter på måluppfyllelse 
kommenteras i det påföljande avsnittet. 
 
 

Tabell 4.2 Indikatorer på måluppfyllelse 

 2006 2007 2008 2009 

Mål: IT ska användas för att främja hållbar tillväxt 

Andel företag med minst 10 anställda som använder datorer     96 % 96 % 96 % 96 % 

Andel företag med 1-9 anställda som använder datorer i.u. i.u. 85% 85% 

Andel företag med minst 10 anställda med tillgång till bredband  88 % 87 % 89 % 95 % 

Andel företag med 1-9 anställda med tillgång till bredband i.u. i.u. 74 % 83 % 

Andel företag med minst 10 anställda som har automatiserat informationsutbyte med andra företags eller 
organisationers IT-system 

i.u. i.u. 32 % 44 % 

Andel företag med 1-9 anställda som har automatiserat informationsutbyte med andra företags eller 
organisationers IT-system 

i.u. i.u. 17 % 23 % 

Andel kvinnor resp. män som operativa företagsledare inom IT- och telekomsektorn  8 % 
89 % 

8 % 
89 % 

8 % 
89 % 

i.u. 
i.u. 

Andel kvinnor resp. män vid högre IT-utbildningar (utexaminerade)1 25 % 
75 % 

22 % 
78 % 

20 % 
80 % 

19 % 
81 % 

Mål: IT ska bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för människor och företag2 

Andel av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet 83 % 84 % 88 % 89 % 

Andel av befolkningen som har tillgång till bredband i hemmet3 56 % 71 % 74 % 83 % 

Andel individer som under året köpt eller beställt varor och tjänster över Internet i.u. 53 % i.u. 63 % 

Andel individer som uträttat bankärenden över Internet under året 57 % 57 % 65 % 71 %  

Andelen företag med minst 10 anställda som använder Internet vid kontakter med myndigheter för att söka 
information 

77 % 75 % 84 % i.u. 

Andelen företag med 1-9 anställda som använder Internet vid kontakter med myndigheter för att söka 
information 

i.u. i.u. 71 % i.u. 

Andelen företag med minst 10 anställda som utnyttjar möjligheten till myndigheternas fullständiga 
elektroniska ärendehantering 

28 % 30 % 37 % i.u. 

Andelen företag med 1-9 anställda som utnyttjar möjligheten till myndigheternas fullständiga elektroniska 
ärendehantering 

i.u. i.u. 26 % i.u. 

Andelen företag med minst 10 anställda som lämnat in anbud i elektroniska upphandlingssystem  11 % 10 % 14 % i.u. 

Andelen företag med 1-9 anställda som lämnat in anbud i elektroniska upphandlingssystem i.u. i.u. 6 % i.u. 

Andel företag med minst 10 anställda som fakturerat elektroniskt (e-faktura)  i.u.  12 % 10 % 15 % 

Andel företag med 1-9 anställda som fakturerat elektroniskt (e-faktura) i,u. i.u. 4 % 5 % 
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Indikatorer på effektiv konkurrens4  

Antal tjänsteleverantörer som erbjuder mobil kommunikation 20 21 21        19 

Antal tjänsteleverantörer som erbjuder fast  telefoni 78 73 68 105  

Antal tjänsteleverantörer som erbjuder bredband 169 157 154 157 

Antal abonnemang för IP-baserad telefoni (tusental) 410  623  758      977 
1Källa: Högskoleverket. Siffrorna avser högskole-, kandidat- och magisterexamen inom informatik/data- och systemvetenskap, datateknik och datavetenskap samt 
civilingengörexamen/motsvarande inom datateknik och informationsteknologi samt högskoleingenjörsexamen/motsvarande inom data. 
2Källa SCB Privatpersoners användning av Internet och Företags användning av Internet. Avser för privatpersoner  åldern 16–74 år.  
3Bredband inkluderar anslutningar via DSL-uppkoppling (t.ex. ADSL eller VDSL), annan 
typ av snabb förbindelse (t.ex. via kabel-TV eller ett lokalt nätverk) samt anslutning via 3Gnät. 
4Källa PTS Svensk Telemarknad.  

 
 
 
IT för miljön  
Enligt Europeiska kommissionens 
rekommendation från oktober 2009 om att 
utnyttja informations- och 
kommunikationsteknik för att underlätta 
övergången till en energieffektiv ekonomi med 
låga koldioxidutsläpp, motsvarar IT-
utrustningens och IT-tjänsternas 
energianvändning omkring 8 procent av 
elförbrukningen i EU och uppskattningsvis 2 
procent av koldioxidutsläppen 
(KOM(2009)7604). Samtidigt beräknas IT-
relaterade förbättringar inom andra sektorer 
kunna spara omkring 15 procent av de totala 
koldioxidutsläppen fram till 2020. 

I SCB:s rapport Företagens användning av IT 
2009 framgår att fyra av tio företag (med 10 
anställda eller fler) har en miljöpolicy eller 
motsvarande som innebär att företaget ska 
minska energiförbrukningen vid användning av 
IT, ett av fyra ska vid upphandling av IT-
produkter eller -tjänster ställa krav på att 
leverantörerna är miljöcertifierade, ett av tre ska 
vid upphandling ta hänsyn till 
energiförbrukningen vid val av system eller 
hårdvara samt ett av fyra ska välja telefon-, 
webb- eller videomöten i stället för möten som  
innebär resor. Det är ingen större skillnad 
jämfört med små företag (1−9 anställda). 

Regeringen beslutade i juli 2009 om en 
förordning om miljöledning i statliga 
myndigheter. I förordningen sägs att 
myndigheterna ska använda energieffektiv 
informationsteknik samt utarbeta en mötes- och 
resepolicy som verktyg för att miljöanpassa sin 
verksamhet.  

I april 2010 redovisade Naturvårdsverket sitt 
uppdrag att ta fram ett förslag till en 
handlingsplan för IT för miljön 
(N2010/4435/ITP). Förslaget har utgjort ett 
viktigt underlag till regeringens agenda på 

området, IT för en grönare förvaltning – agenda 
för IT för miljön 2010 – 2015, som beslutades i 
juli 2010. Agendan innehåller områden där 
offentlig sektor anses ha stor möjlighet att 
påverka, nämligen offentlig upphandling av IT-
produkter och -tjänster, drift och användning av 
IT samt mötes- och resepolicy. Agendan 
kommer att följas upp inom ramen för 
myndigheternas årliga rapportering av 
miljöledningsarbetet och vid behov genom 
specifik rapportering inom området IT för 
miljön.  

IT och jämställdhet  
Det råder fortfarande en sned könsfördelning 
inom IT-området, såväl inom IT-utbildningar 
vid universitet och högskolor som bland 
yrkesverksamma i branschen. 

Regeringen gav i april 2010 Tillväxtverket i 
uppdrag att arrangera en nationell konferens om 
jämställd IT för ökad tillväxt. Konferensen ska 
vända sig till en bred målgrupp inkluderande 
offentlig och privat sektor, akademin och 
civilsamhället. Ett viktigt underlag till 
konferensen är den handlingsplan om jämställd 
IT som KTH på uppdrag av regeringen 
rapporterade i september 2007. Konferensen ska 
ha både ett EU- och Östersjöperspektiv. 
Tillväxtverkets konferens genomförs under 
hösten 2010. Slutsatserna från denna inklusive 
förslag på hur arbetet inom jämställd IT kan 
fortsätta ska rapporteras den 28 februari 2011, se 
även avsnitt 4.6 Politikens inriktning nedan. 
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Bredband i världsklass och goda möjligheter för 
hushåll och företag att använda elektroniska 
samhällstjänster  

Tillgång till bredband  
Regeringen beslutade den 2 november 2009 om 
en bredbandsstrategi för Sverige 
(N2009/8317/ITP). I strategin tydliggörs 
regeringens inriktning för bredbandspolitiken. 
Utgångspunkten är att bredband i första hand 
ska tillhandahållas genom väl fungerande 
marknader. Statens ansvar är att skapa goda 
förutsättningar för marknaden och undanröja 
hinder för utvecklingen genom lämplig reglering. 
Staten har också ett ansvar i områden där 
allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av 
marknaden. 

I bredbandsstrategin presenterar regeringen 
mål för bredbandsområdet. Det övergripande 
målet är att Sverige ska ha bredband i världsklass.  
Det innebär att 90 procent av alla hushåll och 
företag år 2020 bör ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s. Redan 2015 bör 40 procent ha 
tillgång till bredband med den hastigheten. 
Vidare bör alla hushåll och företag ha goda 
möjligheter att använda sig av elektroniska 
samhällstjänster och service via bredband. I 
strategin anges att det är marknadens uppgift att 
göra investeringar i infrastruktur: Statens roll är 
att se till att markanden fungerar effektivt och 
att marknadens aktörer ges förutsättningar för 
sin verksamhet genom lämplig reglering. För att 
bidra till att målen uppfylls och ge marknaden 
förutsättningar för att driva verksamhet och 
investera i bredband i hela landet lyfter 
regeringen fram prioriterade frågor inom flera 
områden. 

I mars 2010 överlämnade regeringen en 
proposition om tillgängliga elektroniska 
kommunikationer till riksdagen (prop. 
2009/10:193, bet. 2009/10:TU 18, rskr. 
2009/10:297). Genom propositionen upphävs 
delmål 3 Tillgänglighet och säkerhet, inom det 
IT-politiska målet, och ersätts med målet att 
Sverige ska ha bredband i världsklass och att alla 
hushåll och företag bör ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och 
service via bredband. Målet ska i första hand 
uppnås genom väl fungerande marknader.  

Elektroniska samhällstjänster och service 
Enligt Europeiska kommissionens mätning 2009 
av den elektroniska medborgarservicen har 

Sverige återtagit en av de ledande positionerna i 
Europa (Generaldirektoratet för 
informationssamhället och medier: Smarter, 
Faster, Better eGovernment, November 2009). I 
mätningen av tillgänglighet av 
myndighetstjänster på Internet har Sverige gått 
från en sjunde plats till en delad andra plats. I 
undersökningen ingår tillgängligheten till och 
användningen av tjänster såsom 
skattedeklarationer, bygglov, ansökningar till 
skolor, arbetssökande, kontakter med t.ex. 
Försäkringskassan, bibliotekstjänster och 
förmedling av kulturarvet mm.  

Mätningen visar även att endast hälften av 
Internetanvändarna använder Internet för 
myndighetsinformation. Utvecklingen har varit 
relativt stillastående sedan 2007. Det är främst de 
med hög utbildning och god inkomst som 
använder Internet för att skaffa offentlig 
information. Bland företagen är användningen 
högre och uppgår enligt kommissionens 
mätningar till cirka 78 procent. 

Samhällsomfattande tjänster 
Den lagstadgade s.k. samhällsomfattande 
telefonitjänsten omfattar en anslutning till det 
allmänna telefonnätet till en fast 
nätanslutningspunkt i stadigvarande bostad eller 
fast verksamhetsställe. Anslutningen ska vara 
utformad så att den medger ett funktionellt 
tillträde till Internet. I Sverige definierades 2004 
nivån för ett funktionellt tillträde till Internet till 
20 kbit/sek, se 29 a § förordningen (2003:396) 
om elektronisk kommunikation. Andra länder 
har gjort andra bedömningar. Exempelvis höjde 
den finska regeringen nivån till 1 Mbit/s i juli 
2009. Regeringen avser att höja nivån i Sverige 
(se nedan avsnitt 4.6 Politikens inriktning).   

Grundläggande telefonitjänst 
I december 2008 gav regeringen PTS i uppdrag 
att snarast se till att de som har haft tillgång till 
telefoni men förlorat den får fortsatt möjlig 
tillgång till telefoni under år 2009 om de begär 
det. I början av 2010 kunde det konstateras att 
det fortfarande kan utgöra ett problem och att 
behovet att tillse att möjlighet till telefoni finns 
kvar. Regeringen gav därför PTS ett förnyat 
uppdrag och beviljade högst 2,5 miljoner kronor 
för år 2010 för att genomföra uppdraget. De 
personer som berörs är spridda i hela landet i 
glesbebyggda områden.  
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Effektivt fungerande marknader 

PTS har på regeringens uppdrag gjort en 
geografisk kartläggning av bredbandstillgång 
och användning i Sverige. Kartläggningen visar 
att bredbandstäckningen i Sverige är god.  Mer 
än 99 procent av hushåll och arbetsställen har 
täckning av bredband via trådbundna och/eller 
trådlösa nät.  

Under 2009 fortsatte utvecklingen med färre 
abonnemang för fast telefoni och fler 
abonnemang för mobil kommunikation och IP-
baserad telefoni. Även antalet 
bredbandsabonnemang fortsatte att öka med 13 
procent till cirka 4,3 miljoner. Detta kan i 
huvudsak förklaras av en fortsatt tillväxt av 
mobilt bredband (från 23 till 31 procent av 
samtliga bredbandsabonnemang) och bredband 
via fiber, samtidigt som antalet 
bredbandsabonnemang via det fasta telenätet 
minskar. Andelen abonnemang med högre 
överföringshastigheter ökar också. Cirka 9 av 10 
abonnemang medger 2 Mbit/s eller högre 
hastighet och cirka 9 procent av abonnemangen 
medger överföringshastigheter på 30 Mbit/s eller 
mer.  

I november 2007 lade Europeiska 
kommissionen fram förslag till tre nya rättsakter. 
Ett direktiv om bättre reglering som medför 
ändringar i ram- auktorisations- och 
tillträdesdirektivet, ett direktiv om 
medborgerliga rättigheter som medför ändringar 
i direktivet om samhällsomfattande tjänster (det. 
s.k. USO-direktivet, Universal Service 
Obligation) och e-dataskyddsdirektivet samt en 
förordning om en ny EU-myndighet (Body of 
European Regulators in Electronic 
Communications, BEREC). Rättsakterna utgör 
en översyn och uppdatering av befintliga 
regelverk på EU-nivå för området elektronisk 
kommunikation, som i Sverige i huvudsak är 
införda genom lagen om elektronisk 
kommunikation. Syftet med de nya rättsakterna 
är bl.a. att öka harmoniseringen inom EU för att 
skapa bättre konkurrens och därmed bättre 
priser och tjänster för konsumenterna, men 
också att ge europeiska operatörer lättare att 
verka i olika länder. Vidare medför rättsakterna 
att konsumentskyddet på marknaden för 
elektronisk kommunikation förbättras, särskilt 
för utsatta grupper, såsom personer med 
funktionsnedsättning, samt att 
persondataskyddet ökas. Förhandlingarna kring 

de nya rättsakterna avslutades under hösten 2009 
genom ett s.k. förlikningsförfarande under det 
svenska ordförandeskapet. De nya uppdaterade 
rättsakterna ska vara genomförda i Sverige senast 
den 25 maj 2011. Regeringen har remitterat en 
departementspromemoria för detta ändamål (DS 
2010:19).  

Globalt ökar trafiken över mobilnäten mycket 
kraftigt. Enligt en studie från Ericsson ökade 
datatrafiken över mobilnät med 280 procent 
under perioden december 2007 till december 
2009 och datatrafiken är nu större än  
rösttrafiken. I takt med den snabba utvecklingen 
av trådlösa tekniker och tjänster ökar efterfrågan 
på radiofrekvenser i samhället, vilket i sin tur lett 
till att frekvenser blir alltmer ekonomiskt 
värdefulla. Värdet av frekvensanvändningen 
uppskattas till 2,2 procent av BNP inom EU 
(Review Impact Assessment KOM (2007) 
1472). Utvecklingen och användningen av 
radiofrekvenser är en nyckelfråga för den 
fortsatta utvecklingen av IT och elektronisk 
kommunikation. Den främsta målsättningen för 
området är att skapa ett investeringsklimat som 
underlättar för ny teknik att spridas över landet 
och som leder till att ett stort utbud av trådlösa 
tjänster når många användare. Den kommande 
tilldelningen av det s.k. 800 MHz-bandet (790-
862 MHz) förväntas ge ökade möjligheter till 
bredbandstjänster åt fler medborgare vilket 
beror på att detta frekvensband har goda 
egenskaper för att täcka stor yta och därför är väl 
lämpat för mobila bredbandstjänster även till 
glest befolkade områden. 

En annan viktig förändring under året är att 
reglerna för tillståndsgivning för 
radiofrekvensanvändning har ändrats (prop. 
2009/10:193, bet. 2009/10:TU 18, rskr. 
2009/10:297). Det behövdes en modernisering 
av reglerna för tillstånd att använda radiosändare. 
För det första görs en rad förenklingar av 
tillståndsförfarandet i stort, som ska underlätta 
administrationen för både myndigheten och 
användare av tillståndspliktiga radiosändare. 
Utöver det föreslås ändrade bestämmelser för att 
skapa ett så konkurrensfrämjande och 
förutsebart system som möjligt. Fördelning av 
tillstånd ska i högre grad ske genom 
konkurrensutsatta förfaranden i de situationer 
där antalet intresserade operatörer är fler än 
antalet tillstånd att fördela. En ytterligare nyhet 
är att sådana tillstånd inte ska gå att förlänga. 
Konkurrens och låga inträdesbarriärer är viktiga 
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drivkrafter för långsiktiga investeringar och 
innovation som utvecklar marknaden. Det ska 
också gå att hyra ut tillstånd för att på så vis öka 
användningen och dynamiken på marknaden. 

Säkra och robusta elektroniska kommunikationer 

PTS arbete tillsammans med marknadens aktörer 
och berörda myndigheter för elektronisk 
kommunikation har bidragit till att de 
elektroniska kommunikationerna är robustare. 

Robust och säker elektronisk kommunikation 
Såväl stat som näringsliv har investerat i 
krishanteringsförmåga och robusthetshöjande 
åtgärder. PTS och operatörernas samverkan i ett 
stort antal projekt har medfört att robustheten 
för att förhindra och hantera avbrott i näten och 
krishanteringsförmågan stärkts. I denna 
samverkan har man fortsatt att utveckla metoder 
och system för att bl.a. minska avbrottstider och  
skapa delad lägesbild, samt förbättrat 
informationen till allmänheten i händelse av 
allvarliga störningar i elektronisk 
kommunikation.  

För att förebygga att kablar grävs av, vilket är 
en vanlig orsak till avbrott, har PTS tillsammans 
med marknadens aktörer utvecklat ett 
informationssystem med uppgifter om 
kabelförläggningar som på ett enkelt sätt kan 
delges entreprenörer och andra som utför 
markarbeten (den s.k. Ledningskollen).  

PTS arbete för en robust elektronisk 
kommunikation och ett säkrare Internet sker 
enligt en strategi och handlingsplan som avser 
2009–2011. PTS arrangerar och medverkar i 
olika krisledningsövningar för sektorn, såväl 
nationella som internationella.  

Ett stabilt och robust Internet 
Internets infrastruktur har visat sig 
förhållandevis stabilt och robust, medan 
slutanvändarens egna IT-nätverk och 
utrustning/terminaler visar på sårbarheter. 
Attacker mot näten blir mer sofistikerade 
(trojaner, s.k. botnet etc.) och har idag ofta 
ekonomiska drivkrafter.  PTS har under det 
senaste året följt upp slutsatser från 
kartläggningen av problem omkring kapade 
datorer i Sverige (botnet). PTS har bl.a. inom 
ramen för det s.k. Integritetsforum tagit initiativ 
till informationsutbyte m.m. inom branschen för 
att förbättra säkerheten för Internetanvändare. 

PTS har under det gångna året utövat fortsatt 
tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella 
toppdomäner för Sverige på Internet. 
Händelsestyrd tillsyn genomfördes när en 
incident som påverkade driftsäkerheten för .se-
zonen inträffade i oktober. 

Frågorna kring Internets förvaltning har varit 
mycket aktuella under fjolåret och det svenska 
ordförandeskapet i EU. Under hösten 2009 
behandlades frågan om det nya styrdokumentet 
”Affirmation of Commitments” mellan USA:s 
Handelsdepartement och Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers (ICANN - 
den organisation som ansvarar för teknisk 
koordinering av Internets tekniska 
infrastruktur) som trädde ikraft den 1 oktober 
2009.  

En annan fråga som varit aktuell rör Internet 
Governance Forum (IGF) och dess framtid efter 
de fem års mandat detta forum haft. IGF  
bildades 2005 efter FN:s världstoppmöte om 
informationssamhället i  syfte att bibehålla en 
global och kontinuerlig dialog och 
erfarenhetsutbyte i alla frågor om Internet. 
Under 2010 ska FN:s generalsekreterare utreda 
om IGF bör fortsätta. Arbetet inom WSIS 
(World Summit on the Information Society) 
och IGF har inneburit framsteg genom att bl.a. 
beslutsfattare och teknikutvecklare har närmat 
sig varandra. IGF är det enda globala forum där 
olika aktörer från olika delar av världen och från 
olika sektorer kan samlas, diskutera och utbyta 
erfarenheter utan bindande beslut.  

Utöver fysiska anslutningar till nät för 
elektronisk kommunikation krävs också en 
logisk anslutning genom en s.k. IP (Internet 
Protokoll) adress. Såväl Europeiska 
kommissionen som PTS har framhållit vikten av 
övergång till nästa version av Internetprotokollet 
IPv6 (KOM(2008) 313). PTS bedömer att de 
tillgängliga adresserna via IPv4 kommer att ta 
slut, på vissa håll kanske redan under 2011 
(Robust elektronisk kommunikation, strategi 
för åren 2009–2011 PTS-ER-2009:25). 

Informationssäkerhet  
Under 2009 har Sveriges IT-incidentcentrum 
(Sitic) fortsatt erbjuda tjänster för 
incidenthantering och teknisk 
omvärldsbevakning till myndigheter och andra 
intressenter. Myndigheterna har också erbjudits 
grundläggande tjänster för insamling och analys 
av skadlig Internettrafik.  
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Post 

De mål som regeringen beslutat för postområdet 
har uppnåtts. Det framgår av den tillsyn PTS 
gjort. Samtliga postoperatörer uppfyller kraven 
på en tillförlitlig postverksamhet. Kravet på 
daglig, rikstäckande postservice säkerställs 
genom att Posten AB i tillståndsvillkor utsetts 
till den postoperatör som ska svara för den 
samhällsomfattande posttjänsten.  

Genom propositionen Ny postlag, som 
antagits av riksdagen (prop. 2009/10:216, bet. 
2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378), införlivas 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring 
av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt 
genomförande av gemenskapens inre marknad 
för posttjänster. Direktivet innebär att det 
monopoliserade området försvinner på den 
europeiska brevmarknaden. I propositionen 
föreslås att postlagen (1993:1684) ska ersättas 
med en ny lag. Dessutom innehåller lagen andra 
bestämmelser än sådana som följer av 
postdirektivet. Lagen har också fått en helt 
annan struktur än den nuvarande postlagen. Den 
innehåller också ett antal definitioner som är nya 
i förhållande till nuvarande postlag.  

I propositionen föreslås att den 
samhällsomfattande posttjänsten ska ha samma 
omfattning och kvalitet som hittills. Enligt den 
nya lagen behöver någon tillhandahållare av den 
samhällsomfattande posttjänsten inte utses om 
tjänsten kan säkerställas på annat sätt och lagens 
krav på tjänsten uppfylls. Regeringen gör i 
propositionen bedömningen att det för 
närvarande saknas behov av att finansiera den 
samhällsomfattande posttjänsten.  Den nya lagen 
innehåller bestämmelser om att prissättningen av 
den samhällsomfattande posttjänsten ska vara 
öppen för insyn, icke-diskriminerande och 
kostnadsorienterad, samt ska främja ett effektivt 
tillhandahållande av tjänsten. För den eller de 
som utsetts att tillhandahålla hela eller delar av 
den samhällsomfattande posttjänsten förtydligas 
postdirektivets krav på redovisning av tjänsterna. 
Vidare innehåller lagen vissa bestämmelser om 
tillgång till postal infrastruktur samt uttryckliga 
bestämmelser om att alla tillståndshavare ska ha 
förfaranden för att kunna hantera användarnas 
klagomål. Lagändringarna trädde i kraft den 1 
september 2010. 

Antalet hushåll som bara får sin post två till 
fyra dagar i veckan och undantas från daglig 

utdelning har inte ökat. Från cirka 1 600 hushåll i 
början av 1990-talet är det 2009 endast 958 
hushåll som undantas. Personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer i 
glesbygd garanteras post- och grundläggande 
betaltjänster i anslutning till bostaden genom två 
särskilda upphandlingar. Vad gäller 
posttjänsterna omfattade upphandlingen 2009 
totalt 1517 hushåll. Portofri befordran av 
blindskriftsförsändelser är en annan tjänst på 
postområdet som ett stort antal personer med 
funktionsnedsättning får del av. Antalet 
försändelser uppgick 2009 till 1,44 miljoner 
vilket är en minskning jämfört med 2008. 
Resultatet av PTS samverkan med berörda 
handikapporganisationer, teleoperatörer, 
tillverkare och andra myndigheter utgör 
underlag för bedömning av vilka förutsättningar 
och nya behov som personer med 
funktionsnedsättning har av att nyttja tjänster på 
postområdet.  

En analys av effekterna av samgåendet mellan 
Posten AB och Post Danmark A/S har 
genomförts av 2008 års postlagsutredning. 
Utredningen har bl.a. studerat effekterna av 
regleringen på postmarknaden, den 
samhällsomfattande posttjänsten och tillgång till 
den postala infrastrukturen. Utredningen har 
även analyserat  PTS och Konkurrensverkets roll 
när det gäller konkurrensfrämjande arbete. 
Analysen redovisades i slutbetänkandet 
Samgående mellan Posten AB och Post 
Danmark A/S – en analys (SOU 2009:100) som 
överlämnades i januari 2010. Utredningen 
konstaterar sammanfattningsvis att ytterligare 
förändringar i regleringen inte behövs under 
förutsättning att de förslag som utredningen 
tidigare lämnat i delbetänkandet En ny Postlag 
(SOU 2009:82) genomförs. Utredningen 
konstaterar dock att PTS tillsyn kan bli mer 
komplicerad och att det är svårt att idag helt 
förutse vad samgåendet kommer att betyda för 
marknaden. Utredningen förordar en vidgad 
tillsynsroll för sektorsmyndigheten som kan 
möta eventuella problem som uppstår på 
marknaden och föreslår att PTS ges en 
konkurrensfrämjande roll även på postområdet. 
Postlagsutredningens förslag i delbetänkandet 
har använts som underlag till regeringens 
proposition Ny postlag.  
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Grundläggande betaltjänster 

I enlighet med propositionen Statens ansvar för 
vissa betaltjänster (prop. 2006/07:55) 
tillhandahålls grundläggande betaltjänster efter 
en upphandling av Ica-Banken och 
Kuponginlösen AB. För personer med 
funktionsnedsättning och äldre personer i 
glesbygd har en särskild upphandling 
genomförts så att grundläggande betaltjänster 
ska kunna tillhandahållas i anslutning till 
bostaden, s.k. utsträckt service. Vad gäller de 
grundläggande betaltjänsterna är det  cirka 800 
personer som har registrerat sig och har 
möjlighet att använda de upphandlade tjänsterna 
som tillhandahålls i lantbrevbäringen. På de 15 
orter där betalservice har upphandlats uppskattas 
antalet användare till drygt 3 000. 

4.4.2 Analys och slutsatser 

Förbättrad livskvalitet och förenklad vardag  

E-inkludering och elektroniska tjänster för 
personer med funktionsnedsättning 
Ny teknik och nya tekniska lösningar är viktiga 
verktyg för att förbättra och utveckla befintliga 
tjänster samt för att etablera nya tjänster för  alla 
människor utifrån deras olika förutsättningar 
och behov t.ex. personer med 
funktionsnedsättning. Detta för att underlätta 
vardagslivet och kunna delta i vårt samhälle men 
också för att öka möjligheterna till arbete och 
utbildning. För att öka kännedomen om de 
tjänster som PTS upphandlar och därigenom nå 
fler målgrupper har en större 
informationskampanj genomförts. För att driva 
på tillgången till och användningen av IT krävs 
insatser av skilda slag. Det handlar om tillgången 
till bredband men i allt högre grad handlar det 
om användbarhet och tillgänglighet till tjänster 
där människors delaktighet i alla aspekter av 
informationssamhället måste stå i fokus.  

Främja hållbar tillväxt 

Företagens IT-användning och tillgång till 
bredband  
Regeringen konstaterar att små företag använder 
IT i mindre utsträckning än större. Vid 
jämförelser av mer avancerad IT-användning är 

skillnaderna stora. Kungliga tekniska högskolan 
har på regeringens uppdrag sammanställt en 
rapport om småföretagens IT-användning 
(N2010/3662/ITP). I rapporten framgår att små 
företag riskerar att underinvestera i IT, bl.a. på 
grund av bristande kunskap om IT:s möjligheter 
och begränsad teknisk kompetens. Även 
bristande utbud av produkter och IT-tjänster 
anpassade till småföretagens verksamhetsbehov 
lyfts fram. Små företag har en viktig roll att spela 
för att upprätthålla en hög sysselsättning och ett 
dynamiskt näringsliv. Mindre och nya företag 
bidrar med konkurrens, innovativa lösningar och 
utgör på sikt en viktig komponent för tillväxten 
och ett fortsatt högt välstånd. Samtidigt är det de 
mindre företagen som utsätts för ett allt hårdare 
konkurrenstryck i ett skede där marknader blir 
öppnare och mer lättillgängliga. Verktyg för att 
klara dessa utmaningar är IT och Internet.  

IT för miljön 
Kommissionen presenterade i oktober 2009 en 
rekommendation om att utnyttja 
informations- och kommunikationsteknik för 
att underlätta övergången till en energieffektiv 
ekonomi med låga koldioxidutsläpp. 
Medlemsstaterna rekommenderas att 
genomföra åtgärder med bäring på bl.a. 
intelligent mätning, energisimulering, 
bredband med hög överföringshastighet, 
upphandlingsmetoder inom IT samt e-
förvaltning. Medlemsstaterna uppmanas att 
rapportera de insatser som genomförts med 
anledning av denna rekommendation i oktober 
2010 och därefter årligen. OECD konstaterar i 
sin rekommendation från april 2010 om 
informationsteknik och miljön 
(KOM(2010)61) att en förbättrad användning 
av IT är en viktig faktor för förbättrad 
miljöprestanda och kampen mot 
klimatförändringar. Rekommendationen 
innehåller uppmaningar till medlemsstaterna 
att bl.a. samordna IT-politiken med politiken 
för klimat, miljö och energi för att öka 
förståelsen för IT:s direkta miljöeffekter, 
möjliggörande effekter av IT-lösningar i andra 
sektorer samt systemiska effekter av IT-
användning när det gäller socialt och kulturellt 
beteende. Implementeringen av 
rekommendationen kommer att vara föremål 
för en revision tre år efter ikraftträdandet.  
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IT och jämställdhet 
Den sneda könsfördelningen inom IT-
utbildningar och IT-branschen innebär att 
kvinnors kompetens inte tas tillvara i tillräckligt 
stor utsträckning inom IT-utveckling och 
användning, vilket är negativt ur ett kvalitets- 
och tillväxtperspektiv.  

Bredband i världsklass och goda möjligheter för 
hushåll och företag att använda elektroniska 
samhällstjänster  

Tillgång till bredband 
Sverige har en fortsatt stark position vad gäller 
IT-användning och bredband. Användningen är 
utbredd och Sverige toppar flera rankinglistor 
där IT-utvecklingen i olika länder jämförs. I 
2010 års Connectivity Scorecard 
(www.connectivityscorecard.org) ligger Sverige 
på första plats, och har sedan förra mätningen 
gått om USA. Sveriges styrka finns inom både 
infrastruktur och användning som är spridd 
inom samtliga sektorer: konsumenter, företag 
och offentlig sektor. Andra styrkor som lyfts 
fram är användningen av e-förvaltning, 
företagens investeringar i hårdvara, mjukvara och 
i IT-relaterad forskning samt att Sverige ligger i 
framkant vad gäller utbyggnad av fjärde 
generationens mobilteknik. Även i OECD 
World Economic Forums senaste rankning 
hamnar Sverige på första plats. Sverige ligger 
också främst i såväl Internationella 
TeleUnionens (ITU) rankning av olika länders 
IT-utveckling som i EU:s Broadband 
Perfomance Index, som jämför 
medlemsstaternas bredbandsutveckling i fråga 
om bl.a. hastighet, pris, glesbygdstäckning, 
innovationer och andra socioekonomiska 
faktorer. 

PTS bredbandskartläggning visar att 
täckningen av bredband har ökat sedan förra 
året. Det handlar främst om att täckningen för 
fibernät och mobilt bredband via tekniken 
HSPA har vuxit, från 35 procent till 40 procent 
respektive från 94 procent till cirka 99 procent. 
Andelen hushåll och arbetsställen som är belägna 
i områden som helt saknar bredbandstäckning 
har minskat. En närmare analys av studien visar 
dock att skillnaderna vad gäller täckning och 
faktisk möjlighet att teckna ett 
bredbandsabonnemang skiljer sig åt, exempelvis 
har endast cirka 20 procent av hushåll och 

arbetsställen faktisk tillgång till ett fibernät. 
Kartläggningen visar också att täckningsgraden 
för bredband med lägre överföringshastigheter 
generellt är god i landet men att täckningsgraden 
sjunker betydligt för bredband med högre 
överföringshastigheter. Det är särskilt i glest 
bebyggda områden som en lägre andel hushåll 
och arbetsställen har täckning av bredband med 
hög överföringshastighet. Exempelvis har 62 
procent av hushållen i tätbebyggda områden 
täckning av bredband med 50 Mbit/s eller mer 
medan motsvarande andel för glest bebyggda 
områden är 9 procent. Det innebär att det finns 
områden där bredbandsinfrastrukturen inte är 
framtidssäker eftersom den inte kommer att 
klara de ökade kapacitetskrav som framtida 
tjänster kräver.  

Det finns således områden, inte minst i glest 
befolkade delar av landet, där det kan vara 
motiverat med statliga insatser. Regeringen 
genomför också vissa riktade satsningar på 
infrastruktur för bredband som för perioden 
2010−2013 beräknas till  625 miljoner kronor. 
Det handlar om åtgärder för driftsäkra och 
tillgängliga elektroniska kommunikationer samt 
satsningar på bredband inom 
landsbygdsprogrammet under utgiftsområde 23, 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel. 

Det finns ett behov av samverkan mellan olika 
aktörer för att få till stånd investeringar i 
bredband. Regeringen gav därför PTS i uppdrag 
att beskriva goda exempel på regionala och lokala 
initiativ samt privat-offentlig samverkan som har 
bidragit till utbyggnad av bredband. Rapporten 
lämnades till regeringen i maj 2010 och 
innehåller både goda exempel och förslag på hur 
samverkansinitiativ kan främjas. I mars 2010 
beslutade regeringen dessutom att tillsätta ett 
Bredbandsforum i syfte att främja utbyggnad av 
bredband i hela landet. För att stödja forumets 
arbete inrättades ett administrativt kansli hos 
PTS. Forumet har tillsatt tre arbetsgrupper som 
ska fokusera på hur tillgängliga offentliga 
stödmedel bäst används för att främja 
bredbandsutbyggnaden i alla delar av landet, hur 
förutsättningarna för utbyggnad kan förbättras 
samt synliggöra nyttan med bredband. 

Elektroniska samhällstjänster och service 
Det kan konstateras att tillgängligheten till 
samhällstjänster och service är god i Sverige, 
vilket också stöds av undersökningar gjorda av 
bl.a.  kommissionen.  De allra flesta myndigheter 
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och offentliga aktörer tillhandahåller 
information och tjänster via sina webbplatser 
och använder IT i utformningen av den 
personliga servicen. Det pågår också en 
utveckling där myndigheter med behov av lokal 
närvaro tillsammans med kommunerna 
samverkar kring utvecklingen av offentlig service 
genom etablering av gemensamma 
servicekontor. Vid servicekontoren kan 
medborgare och företag få tillgång till och hjälp 
med e-tjänster. Regeringens bedömning är att 
ökad lokal samverkan är nödvändig för att 
upprätthålla en god offentlig service i hela landet 
och att den samverkan som inletts bör utvidgas 
och fördjupas.  

Då en mycket hög andel av hushållen och 
företagen i Sverige har täckning av bredband har 
man också möjlighet att använda sig av 
samhällstjänster och service via bredband. 
Studier av bl.a. SCB, World Internet Institute 
och Europeiska  kommissionen visar däremot att 
själva användningen är förhållandevis låg. Detta 
tyder på att ytterligare åtgärder krävs för att de 
samhällsvinster som en ökad e-förvaltning kan 
leda till ska bli verklighet.  

En förutsättning för att medborgare och 
företag ska kunna använda förvaltningens e-
tjänster är att det finns ett system för elektronisk 
identifiering och signering, så kallade e-
legitimationer. Regeringen gav den 17 juni 2010 
en särskild utredare i uppdrag att förbereda och 
genomföra bildandet av en nämndmyndighet för 
samordning av statens och kommunernas 
hantering av metoder och tjänster för 
elektronisk identifiering och signering. 
Nämnden ska kunna inleda sin verksamhet den 1 
januari 2011 (dir 2010:69). E-delegationen har i 
sitt betänkande (SOU 2010:20) även föreslagit 
att en förvaltningsgemensam ”Mina sidor” för 
privatpersoner bör utvecklas för att göra det 
enklare för medborgarna att hitta till tjänsterna 
och få en översikt över sina ärenden. Regeringen 
bedömer att E-delegationens arbete är viktigt för 
att öka medborgarnas och företagens 
användning av samhällstjänster och service. (För 
mer information, se UO02.) 

Vad gäller framtida användningsområden för 
samhällstjänster och service kommer dessa att 
öka. Inte minst kommer en växande och 
åldrande befolkning att ställa andra krav på vård 
och omsorg. Allt fler äldre vårdas i hemmet och 
då är tillgången till elektroniska 
kommunikationstjänster viktiga. På sikt 

kommer behovet av en Internetanslutning att 
öka för t.ex. övervakning, larm m.m.  

Samhällsomfattande tjänster 
Inom ramen för den lagstadgade lägsta nivån 
av elektroniska kommunikationstjänster finns 
även tillgång till ett funktionellt tillträde till 
Internet. Såväl den tekniska utvecklingen som 
användningen och efterfrågan på tjänster 
förändrar förutsättningarna för användarna. 
Det finns därför behov av att kontinuerligt 
ompröva vad som ska anses utgöra ett 
funktionellt tillträde till Internet. Denna fråga 
har regeringen tidigare behandlat i 
Bredbandsstrategi för Sverige, en promemoria 
(N2009/9769/ITP) och propositionen 
Tillgängliga elektroniska kommunikationer 
(prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, 
rskr.2009/10:297). 

Dagens nivå för funktionellt tillträde till 
Internet fastställdes 2004 då en uppringd 
förbindelse via det kopparbaserade telenätet 
utgjorde normen. Dagens former för anslutning 
till Internet  tillåter betydligt högre hastigheter 
än tidigare.  Uppskattningsvis cirka 90 procent 
av alla Internetanvändare i Sverige använder en 
anslutning som medger minst 1 Mbit/s. En 
hastighet på 20 kbit/s kan därför inte längre 
varken anses tillräcklig för att tillgodose behovet 
av elektroniska bastjänster i samhället eller 
motsvara det majoriteten använder i fråga om 
tillträde till Internet. Regeringen bedömer därför 
att det finns skäl som talar för en höjning av 
funktionellt tillträde till Internet till 1 Mbit/s.  Se 
vidare nedan under avsnitt 4.6 Politikens 
inriktning.  

Grundläggande telefonitjänst  
Det pågår en teknikförändring inom sektorn för 
elektronisk kommunikation vilket bl.a. medför 
att delar av det kopparbaserade telenätet 
avvecklas då det har tjänat ut. I vissa fall ersätts 
det kopparbaserade nätet med andra tekniker. I 
glest bebyggda områden är förutsättningarna för 
nya investeringar i trådbunden teknik låga. De 
allra flesta hushåll som blir av med telefoni via 
det kopparbaserade nätet får tillgång till telefoni 
av någon kommersiell operatör via trådlösa nät, 
men det finns också personer som riskerar att bli 
helt utan telefoni. Bedömningen från branschhåll 
är att ett några få hushåll per år under 
åtminstone de kommande fem åren kommer 
vara i behov av statlig upphandling.  
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Effektivt fungerande marknader  

Arbetet med att få marknaden för elektronisk 
kommunikation att fungera effektivare 
fortsätter. Efterfrågan på mobilitet och 
bandbredd hos samhällets användare ökar 
kraftigt. Dessa trender och samhällets beroende 
av att kunna använda sig av elektroniska 
kommunikationer ställer krav på att regleringen 
är rätt utformad. Eftersom målet är att enskilda, 
företag och myndigheter ska få tillgång till 
effektiva och säkra elektroniska 
kommunikationer och ges största möjliga utbyte 
när det gäller urvalet av överföringstjänster samt 
deras pris och kvalitet, krävs en helhetssyn på de 
olika verktyg som förhandsregleringen erbjuder.  

PTS tillämpar regelverket på området. Många 
av PTS åtgärder påverkar marknaden indirekt 
och över tid medan andra kan få effekt mer 
omgående. På flera områden är det dessutom 
svårt att peka på att det enbart är PTS åtgärder 
som har lett till en viss förändring av 
marknadsutvecklingen. I dessa fall måste en 
bedömning göras om marknaden utvecklas i 
positiv eller negativ riktning, och om PTS bör 
stärka eller dra ner på sina åtgärder som en följd 
av detta. Konkurrensen utvecklas positivt och 
det finns enligt PTS bedömning för närvarande 
endast behov av förhandsreglering på ett antal 
grossistmarknader. 

För att uppnå mobilitet och bandbredd är 
radiofrekvenser en nödvändig insatsvara. 
Radiofrekvenser är en värdefull och knapp resurs 
i samhället. Det är därför angeläget att 
regelsystemet för tillstånd att använda 
radiosändare bidrar till ett så effektivt 
resursutnyttjande som möjligt, varför en 
utredning tillsattes 2007. En del av de 
utredningsförslag som lades i betänkandet 
Effektivare signaler (SOU 2008:72) har 
regeringen valt att gå vidare med i ett första 
skede. Sammanfattningsvis finns behov av en 
moderniserad och mer ändamålsenlig 
lagstiftning om tillstånd att använda 
radiosändare. Sammantaget är bedömningen att 
regelsystemet behöver göras tydligare, mer 
teknikneutralt och mer konkurrensfrämjande. 
Regeringen konstaterar i propositionen 
Tillgängliga elektroniska kommunikationer 
(2009/10:193) att förvaltningen av 
radiofrekvenser bör bli effektivare och mer 
förutsägbar för att kunna möta den tekniska och 
marknadsmässiga utvecklingen.  

En bärande tanke i de uppdaterade EU-
direktiven, som är styrande inom området, är att 
harmonisera regelverkens tillämpning inom EU. 
En ökad harmonisering skapar förbättrad 
förutsägbarhet på marknaden vilket gynnar 
företagens investeringsbenägenhet och 
konkurrens. Detta är i slutändan gynnsamt för 
konsumenterna.  

I PTS rapport Ökad tillgång till bredband 
genom frekvenstilldelning (N2010/4898/ITP) 
som överlämnades till regeringen i maj 2010, är  
utgångspunkten att privatpersoner, företag och 
andra organisationer i ökande grad är beroende 
av tillgång till Internet för att på ett fullgott och 
effektivt sätt kunna delta i samhället. Även om 
bredbandstäckningen är god över lag finns det 
fortfarande hushåll och företag som saknar 
bredbandstillgång. Det är inte sannolikt att 
samtliga hushåll och företag i Sverige inom ett 
par år på kommersiell väg kommer få tillgång till 
bredband. PTS avser därför att delvis villkora 
tilldelningen av det s.k. 800 MHz-bandet med 
ett dynamiskt täckningskrav. PTS föreslår en 
modell för täckningskrav vars nivå går att justera 
över tid och som är flexibel vad gäller 
identifiering av de bostäder och 
verksamhetsställen som saknar täckning.  

Säkra och robusta elektroniska kommunikationer  

Robust och säker elektronisk kommunikation 
Samhällets beroende av Internet och elektronisk 
kommunikation ökar och de elektroniska 
kommunikationsnäten utvecklas och ökar 
ständigt i omfattning och utbredning. Detta kan 
i sin tur leda till en ökad sårbarhet.  

Robusthets- och krishanteringsarbetet inom 
sektorn för elektronisk kommunikation baseras 
på samverkan och ömsesidigt förtroende mellan 
privata och offentliga aktörer. Detta samarbete 
behöver upprätthållas och vidareutvecklas, såväl 
centralt som lokalt, för att vidmakthålla 
krishanteringsförmåga och robusthet.  

Åtgärder för robust elektronisk 
kommunikation kräver både framförhållning och 
kontinuitet. Samma sak är nödvändig för att 
vidmakthålla den offentlig-privata samverkan 
som byggts upp under flera år. Vidare innebär 
samhällets ökande beroende av bredband att 
omfattningen av åtgärderna bör ses över. 
Regeringen har därför givit PTS i uppdrag att 
analysera och ge förslag till hur arbetet med 
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robusta elektroniska kommunikationer kan 
vidareutvecklas för att motsvara samhällets och 
samhällsviktiga användares långsiktiga behov av 
robusta elektroniska kommunikationer 
(myndighetens regleringsbrev för 2010).  

För att inte hämma Internets utveckling och 
tillgång till nya tjänster är det nödvändigt med en 
övergång till den nya versionen av Internet 
protokollet IPv6.  

Ett stabilt och robust Internet 
För att komma till rätta med IT-relaterade hot 
och sårbarheter krävs insatser från såväl 
individer, företag som samhället, både hemma 
och globalt. Det är viktigt att skilja på Internet 
som kommunikationsmedel och på de tjänster 
som nås via nätet. Insatser kan avse såväl att 
skydda utrustning och system som själva 
handhavandet och access till information likväl 
som att vid upphandlingar ställa relevanta krav. 
Det kan röra sig om att använda 
säkerhetscertifierad utrustning och system, 
kryptering m.m. till att stänga av datorn när 
den inte används. Användare behöver i många 
fall ökad kunskap. 

Myndigheterna är ålagda att bedriva ett 
systematiskt informationssäkerhetsarbete i 
enlighet med ett standardiserat ledningssystem 
(LIS). Risk- och sårbarhetsanalyser ska lämnas 
årligen och även avse IT-hanteringen. 
Säkerhetsstandarden DNSSEC förhindrar bl.a. 
att webbsidor blir kapade genom att en tredje 
part verifierar domännamn. Sverige var först i 
världen med att använda standarden, som kom 
2007. Utvecklingen går emellertid långsamt, 
trots informationsinsatser från PTS m.fl.,  och 
standarden används idag endast av ett fåtal 
kommuner och myndigheter. 

Post 

Målen för postområdet förändras inte genom 
propositionen Ny postlag och kraven på kvalitet 
och omfattning kvarstår oförändrade (prop. 
2009/10:216). Regeringen kommer att följa 
utvecklingen noga.  

Under 2009 har brevvolymerna minskat 
kraftigt för huvudaktörerna på den svenska 
postmarknaden, som är Posten AB och Bring 
Citymail AB. Det huvudsakliga skälet till detta 
är den försämrade ekonomiska konjunkturen. 
Även konkurrens från elektroniska 

kommunikationer har bidragit till nedgången 
inte minst genom att administrativ post i allt 
större utsträckning skickas via elektroniska 
kommunikationskanaler. Det finns dock 
fortfarande ingenting som tyder på någon 
betydande förändring av konkurrenssituation på 
den svenska postmarknaden. Den trend mot en 
ökad internationalisering av postmarknaden som 
kunde skönjas i början av 2009 har åtminstone 
tillfälligt bromsats upp av den stora 
volymnedgången på postmarknaden.  

Även om förändringar på den internationella 
postmarknaden på sikt kan komma att påverka 
konkurrenssituationen på den svenska 
marknaden, så finns det i dagsläget inget som 
talar för att Posten AB:s dominerande ställning 
kommer att rubbas. Antalet serviceställen har 
minskat något och uppgår nu till totalt 2076 st. 
Vad gäller pristaket för enstaka försändelser 
höjdes priset den 1 januari 2009 till 6 kronor för 
ett 20-gramsbrev. De skyddsintressen som 
motiverade införandet av ett pristak på vissa 
försändelser bedöms kvarstå. Prisregleringen på 
postmarknaden är därför kvar i oförändrad form.  

När det gäller PTS åtgärder på postområdet 
för personer med funktionsnedsättning bedöms 
servicen motsvara användarnas behov. Någon 
ändrad inriktning på åtgärderna är därför inte 
aktuell. PTS tillsyn, inklusive myndighetens 
hantering av obeställbara brev, har bidragit till en 
god kvalitet i postoperatörernas verksamhet och 
en väl fungerande nationell postmarknad. Trots 
minskande brevvolymer har antalet obeställbara 
brev ökat med 9 procent mellan åren 2008 och 
2009. 

Postlagsutredningens huvudsakliga slutsats är 
att inga ytterligare åtgärder behövs om de förslag 
som föreslagits i delbetänkandet, SOU 2009:82 
En ny postlag, genomförs. Vidare föreslår 
utredningen att  PTS bör ges en 
konkurrensfrämjande roll på postområdet. 
Betänkandet har remitterats och förslagen 
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

Grundläggande betaltjänster 

Syftet med upphandlingen av de grundläggande 
betaltjänsterna är att samhällets behov ska 
tillgodoses. Länsstyrelsens bevakning har, trots 
brister i underlaget, visat att det finns vissa 
problem t.ex. vad gäller landsbygdsföretagens 
hantering av dagskassor. Enligt regeringens 
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bedömning finns det behov av att stimulera 
framväxten av marknadsdrivna lösningar i dessa 
områden. Det finns även skäl att utreda och 
analysera hur grundläggande betaltjänster ska 
tillhandahållas efter den 1 juli 2012 när den 
avtalade tiden för upphandlingen löper ut. 
Regeringen har därför givit PTS sådana uppdrag. 

4.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse 
utan invändning till PTS, dvs. Riksrevisionen har 
bedömt att PTS årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2009 i allt väsentligt är 
rättvisande.  

4.6 Politikens inriktning 

Inledning 
Från en demokratisk synvinkel är det avgörande 
att medborgarna har tillgång till Internet och väl 
fungerande elektroniska kommunikationer. Alla 
ska kunna ta del av de möjligheter som den 
tekniska utvecklingen medger oavsett t.ex. ålder, 
kön eller funktionsnedsättningar. Teknikens 
värde för demokrati, politiskt deltagande och 
yttrandefrihet måste värnas. Goda elektroniska 
kommunikationer underlättar vardagslivet och är 
en förutsättning för att företagare ska kunna 
bedriva verksamhet i hela landet.  Internet är 
viktigt för att främja ett ökat företagande och 
kan också stärka konsumenternas ställning på 
marknaden.  Befintliga affärsmodeller och 
strukturer utmanas, vilket bidrar till hållbar 
tillväxt, innovation och konkurrenskraft i alla 
delar av landet, såväl i landsbygder som i tätorter.  

. Användning av IT kan bidra till att klimatmål 
uppnås och ge miljöförbättringar inom flera 
samhällsområden och framförallt inom 
byggande, energi och transporter. 

Regeringens politik på området syftar till att 
tillvarata alla de möjligheter som finns. Det gäller 
både för Sverige och för utvecklingen inom EU. 
Under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 
2009 var en IT-politik för hela EU en av Sveriges 
prioriteringar. Den diskussion och de slutsatser 
som då antogs  har bidragit till att Europeiska 
kommissionen nu presenterat En digital agenda 
för Europa. Agendan är ett av 

flaggskeppsinitiativen inom ramen för EU:s 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, 
Europa 2020. Den digitala agendan för Europa 
ska påskynda utbyggnaden av 
höghastighetsinternet och utnyttja fördelarna 
med en digital inre marknad för hushåll och 
företag.  

En digital agenda för Sverige  
Sverige har en stark position att försvara. Vid 
internationella jämförelser ligger Sverige 
sammantaget ofta i den absoluta toppen bland 
uppkopplade nationer. Det finns dock områden 
där vi ligger mindre bra till. Sverige presterar 
jämförelsevis sämre än många europeiska länder 
vad gäller IT-användning i små och medelstora 
företag samt nyttjande av elektronisk handel hos 
befolkningen och i företag. Det finns även 
indikationer på att IT-användningen i skolan är 
lägre än i flera andra europeiska länder. Många 
länder tar nu ambitiösa initiativ för att ta till vara 
IT:s möjligheter att långsiktigt stärka sin 
konkurrenskraft. Sveriges ställning är således 
inte given.  

Regeringen arbetar för att nå målet om att alla 
hushåll och företag ska ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och 
service via bredband. Detta ställer krav på en hög 
tillgång till bredband i alla delar av landet. Men 
det finns också behov av en samlad strategi för 
hur vi kan få en större andel av befolkningen att 
använda digitala tjänster, inte minst bland de 
grupper som i dag har en mycket låg 
användningsgrad. 

Hur vi i Sverige tillägnar oss potentialen hos 
IT har betydelse för vår långsiktiga 
konkurrenskraft, hållbar tillväxt och 
innovationsförmåga. Utvecklingen av 
informationssamhällets teknik, IT-användning 
och den fördjupade digitaliseringen av samhället 
står enligt EU (SEC(2010) 627) för en 
betydande del av tillväxtökningen som sker och 
OECD (ICT Outlook 2010) menar att den 
representerar en växande arbetsmarknad. Till de 
positiva effekterna ska också läggas den 
betydelse som digitalisering har för att minska 
koldioxidutsläpp (SMART 2020) och för socialt 
och demokratiskt deltagande i samhället (Study 
on the social impact of ICT, Universität Siegen 
2010).  

Regeringens ambition är att Sverige ska vara 
ledande vad gäller att använda IT för att nå 
politiska mål för tillväxt, social välfärd, 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 22  

102 

demokrati och klimatförbättring. Regeringens 
roll i sammanhanget är att utöva ledarskap och 
tillgodose behov av ändamålsenlig reglering samt 
ge bra förutsättningar för marknaden att erbjuda 
lösningar. Regeringen har tagit initiativ inom 
flera politikområden, bl.a. genom handlingsplan 
för elektronisk förvaltning, bredbandstrategi för 
Sverige och nationell IT-strategi för vård och 
omsorg. För att ta tillvara möjligheter som 
digitaliseringen av samhället erbjuder kommer 
regeringen att i dialog med berörda aktörer ta 
fram en sammanhållen strategi – En digital 
agenda för Sverige. Agendan syftar till att bättre 
utnyttja statens befintliga resurser och samordna 
åtgärder kring behov som är gemensamma för 
regeringens initiativ på IT området, t.ex. 
säkerhet, infrastruktur, kompetensförsörjning, 
tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, 
entreprenörskap och innovation.  

Den Europeiska kommissionens strategi för 
Europa 2020 och flaggskeppsinitiativet Digital 
agenda för Europa, innebär en uppväxling av 
ambitionsnivån för utbyggnad och användning 
av IT inom EU. Sverige har haft och bör ha en 
ledande roll i EU:s arbete på området. Den 
nationella politiken ska dra nytta av och bidra till 
att uppfylla europeiska prioriteringar. En 
ambitiös och framtidsinriktad digital agenda för 
Sverige ska svara mot de mål som formulerats 
för  Digitala agenda för Europa och som syftar 
till att  möta målen i strategin  EU2020 för 
smart, hållbar och inkluderande tillväxt. 

Förbättrad livskvalitet, förenklad vardag och 
hållbar tillväxt  

E-inkludering och elektroniska tjänster för 
personer med funktionsnedsättning  
Alla ska kunna använda informations- och 
kommunikationsteknik. Att inkludera 
människor med sämre förutsättningar att 
använda IT är  viktigt. 

Tillgängligheten och användbarheten till 
offentliga webbplatser ska öka. Kunskapen och 
beställarkompetensen kring tillgänglighet och 
användbarhet ska stärkas i anslutning till 
offentliga upphandlingar av e-tjänster.  

Företagens IT-användning och tillgång till 
bredband – åtgärder för en ökad kvalificerad IT-
användning i småföretag.  
Det kan vara relevant med begränsade insatser 
från statens sida i syfte att främja 
småföretagens möjligheter att använda sig av 
kvalificerad IT. Regeringen avser därför att 
med utgångspunkt i den rapport 
(N2010/3662/ITP) som Kungliga Tekniska 
Högskolan sammanställt på uppdrag av 
regeringen utreda behovet av ett 
handlingsprogram för en ökad kvalificerad IT-
användning i småföretag. Insatserna ska ske 
inom ramen för redan avsatta anslagsmedel på 
området. 

IT för miljön 
IT ska användas för miljöförbättringar. I juli 
2010 beslutade regeringen om IT för en grönare 
förvaltning – agenda för IT för miljön 2010-
2015. Se även avsnitt 4.4.2 Resultatredovisning. 
Syftet med agendan är att öka myndigheternas 
användning av miljöanpassad IT som ett 
effektivt verktyg i miljöarbetet. Statlig 
förvaltning ska föregå med gott exempel i sin 
användning av miljöanpassad IT och dra nytta av 
IT:s möjligheter att t.ex. ersätta en del resor. 
Genom offentlig upphandling av IT har staten 
en stor påverkan på marknaden för 
miljöanpassade produkter och tjänster. 
Myndigheter bör så långt möjligt ta miljöhänsyn 
i sina upphandlingar och avrop på IT-området.  

I enlighet med regeringens strävanden under 
det svenska ordförandeskapet ingår IT för 
miljön i den Europeiska kommissionens strategi 
EU2020. 

IT och jämställdhet 
Bristande jämställdhet på IT-området innebär 
nackdelar för såväl branschen som går miste om 
kvinnors kompetens som för de kvinnor som 
inte ser möjligheterna med IT-yrken. En ökad 
mångfald har visat sig leda till 
produktivitetsvinster, vilket hela samhället kan 
dra nytta av. Därför är det viktigt att fortsätta 
arbeta för en ökad jämställdhet inom IT-
området, både på utbildnings- och branschnivå. 
Åtgärder på området kan komma att bli aktuella  
bl.a. inom ramen för Tillväxtverkets arbete (se 
avsnitt 4.4.1 ovan). 
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Bredband i världsklass och goda möjligheter för 
hushåll och företag att använda elektroniska 
samhällstjänster  

Dagens samhälle är helt beroende av 
elektroniska kommunikationstjänster och 
tjänsterna kommer att öka ytterligare i betydelse.  
En stor del av den utveckling som äger rum 
handlar om ökad effektivitet, interaktivitet och 
platsoberoende. Dessa förändringar driver på 
den tekniska utvecklingen och kraven på 
kapaciteten i näten. 

Tillgång till bredband  
Sverige ska ha bredband i världsklass och alla 
hushåll och företag, såväl i landsbygder som i 
tätorter, bör ha goda möjligheter att använda sig 
av elektroniska samhällstjänster och service via 
bredband. För att uppnå detta krävs en god 
tillgång till bredband och att Sverige följer med i 
den pågående teknikutvecklingen mot 
bredbandsinfrastrukturer som klarar allt högre 
överföringshastigheter. Men det räcker inte med 
att ha tillgång till bredband utan det är också 
viktigt att få med sig alla de som i dag inte 
använder Internet. Genom att främja 
användningen kan fler medborgare och företag 
dra nytta av fördelarna med IT och bredband.   

Regeringen kommer att verka för att målen 
för tillgänglighet som anges i regeringens 
bredbandsstrategi uppnås. Utgångspunkten är 
att bredband ska tillhandahållas av marknadens 
aktörer. Statens roll är att se till att marknaden 
fungerar effektivt och att marknadsaktörerna ges 
goda förutsättningar för sin verksamhet i hela 
landet. Under året kommer regeringen arbeta 
vidare med de insatsområden och prioriterade 
frågor som identifierades i bredbandsstrategin.  

Ett viktigt verktyg är Bredbandsforum som 
inrättades i mars 2010 för att främja 
utbyggnaden av  bredband i hela landet. 
Bredbandsforum ska vara en arena för 
diskussion, kunskapsutbyte och samverkan 
mellan regeringen, myndigheter, organisationer 
och företag som verkar på den svenska 
bredbandsmarknaden. Syftet är att tillsammans 
hitta konstruktiva lösningar som bidrar till 
utbyggnaden av bredband för att nå målen i 
regeringens bredbandsstrategi. Arbetet med 
Bredbandsforum startade i juni 2010 och 
kommer att följa bredbandsstrategin. Som stöd i 
forumets arbete har ett administrativt kansli 
inrättats hos PTS. Regeringen genomför också 

riktade satsningar på bredband med hög 
överföringshastighet i områden som saknar 
kommersiella förutsättningar för utbyggnad (se 
avsnitt 4.4.2 ovan).  

Marknaden för elektronisk kommunikation 
ska utvecklas i riktning mot en långsiktigt 
hållbar konkurrens. Med hållbar konkurrens 
menas en situation där marknadens behov av 
regleringsingripanden hålls till ett minimum och 
där det gradvis utvecklas fungerande köp- och 
säljrelationer mellan aktörerna på marknaden.  

En viktig del av den politiska ansträngningen 
för att åstadkomma bättre fungerande 
marknader för alla och långsiktigt hållbar 
konkurrens, är ett snabbt och korrekt 
genomförande av det s.k. telekompaketet med 
ändrade EU-regler för den elektroniska 
kommunikationssektorn. De nya uppdaterade 
rättsakterna ska därför genomföras i Sverige 
senast den 25 maj 2011.  

I takt med den snabba framväxten av teknik 
och trådlösa tjänster ökar efterfrågan på 
radiofrekvenser i samhället. I sin tur leder det till 
att frekvenser blir alltmer ekonomiskt värdefulla. 
Värdet av frekvensanvändningen uppskattas till 
2,2 procent av BNP inom EU.  Radiofrekvenser 
har en mängd olika användningsområden som av 
olika anledningar är viktiga för samhället. 
Intresset för att effektivt hushålla med denna 
värdefulla naturresurs ökar. En god 
resurshushållning innebär bl.a.  att olika 
användningsområden av radiofrekvenser  kan 
behöva vägas mot varandra för att eftersträva en 
samhällsmotiverad sund användning. Regeringen 
verkar för ett effektivt frekvensutnyttjande bl.a. 
inom ramen för Östersjöstrategin.   
Bredbandsstrategins mål om att Sverige ska ha 
bredband i världsklass kommer att kräva att såväl 
trådbundna (fiber) som trådlösa accessmetoder 
används och kompletterar varandra. Nästa 
generations trådlösa system, vars utbyggnad har 
påbörjats i Sverige, kommer att tillhandahålla 
betydligt mer kapacitet och därmed påskynda 
utvecklingen av mer kapacitetskrävande tjänster. 
Detta kommer bl.a. att kräva mer 
frekvensutrymme. Mot denna bakgrund har 
regeringen i bredbandsstrategin bl.a. framhållit 
betydelsen av att PTS aktivt  verkar för att 
genomföra planerade nytilldelningar i t.ex. 
frekvensbanden 800 MHz, 1785–1805 MHz 
samt 2300–2400 MHz och att tillståndsvillkoren 
blir så teknikneutrala som möjligt.  
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Användningen av radiofrekvenser är en 
nyckelfråga för den fortsatta utvecklingen av 
elektroniska kommunikationstjänster, och 
därmed för hela samhällets utveckling mot ett 
för alla tillgängligt informationssamhälle. 

Marknadsutvecklingen kommer att följas 
utifrån målen i bredbandsstrategin. PTS har på 
uppdrag av regeringen föreslagit hur 
uppföljningen kan genomföras. Som hjälp i 
arbetet kommer ett antal nyckelindikatorer för 
måluppfyllelsen löpande att följas upp inom 
respektive insatsområde. 

Grundläggande telefonitjänst och 
samhällsomfattande tjänster 
Staten har ett ansvar för att främja tillgången till 
elektroniska kommunikationer i områden där de 
kommersiella krafterna inte räcker till.  

Inriktningen är att de hushåll och företag som 
har tillgång till telefoni, men som riskerar att bli 
av med den på grund av att olika 
radiolänklösningar och fasta förbindelser inte 
längre  finns tillgängliga, ska få fortsatt tillgång 
till telefonimöjligheter om de begär det. De allra 
flesta erbjuds telefoni av någon kommersiell 
operatör ofta via trådlösa nät, men det finns 
också hushåll som blir helt utan telefoni. Det 
handlar om ett fåtal hushåll som är spridda i hela 
landet i glesbebyggda områden. Det finns därför 
ett behov av begränsade statliga insatser för att 
ge medborgare och företag tillgång till telefoni. 

Den pågående utvecklingen innebär att allt 
fler tjänster i samhället blir digitala. Företag och 
hushåll inte minst i landsbygder behöver kunna 
ta del av dessa. Det handlar om att ha en 
fungerande vardag. Det ska bl.a. vara möjligt att 
utföra ärenden, göra affärer, hålla kontakt med 
kunder, leverantörer, myndigheter, vänner och 
familj och uttrycka sina åsikter. En förutsättning 
för detta är att det finns tillgång till en 
Internetanslutning som gör det möjligt att nå 
Internet på ett funktionellt och säkert sätt.  

Regeringens inriktning är därför att under 
2011 uppgradera nivån för ett funktionellt 
tillträde till Internet, inom den 
samhällsomfattande tjänsten, till 1 Mbit/s. 

Robust och säker elektronisk kommunikation 
Alla delar av samhället drabbas om de 
elektroniska kommunikationerna inte fungerar. 
Marknadens aktörer är huvudansvariga för att 
infrastrukturen är robust. Mot bakgrund av 
samhällets beroende av elektroniska 
kommunikationer kommer dock regeringen bl.a. 

genom PTS, i samverkan med berörda aktörer,  
fortsätta att arbeta för robusthet i näten samt en 
säker och tillförlitlig kommunikation. 

Inriktningen för politiken och åtgärderna på 
området är att kommunikationerna ska utvecklas 
så att de motsvarar samhällets och 
samhällsviktiga användares långsiktiga behov av 
robusta elektroniska kommunikationer. PTS har  
i uppdrag av regeringen att analysera och föreslå 
hur det kan ske (N2009/9298/ITP).  Uppdraget 
ska redovisas i samband med myndighetens 
årsredovisning för 2010.  

Informationssäkerhet 
Verksamhet som idag bedrivs vid Sveriges IT-
incidentcentrum (Sitic) flyttas den 1 januari 
2011 från PTS till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). PTS ska 
även fortsättningsvis arbeta för att sektorn ska 
upprätthålla god robusthet och hög nivå av 
vardagssäkerhet för användare av elektronisk 
kommunikation. Individers och företags IT-
säkerhet behöver ges ett ökat fokus.  

Det ankommer i stor utsträckning på enskilda 
användare att visa försiktighet vid hantering av 
känslig information och vidta säkerhetsåtgärder. 
Inte minst privatpersoner och små företag kan 
behöva ta till sig stöd och information för att på 
bästa sätt kunna skydda sig. 

Med tanke på hur allvarliga konsekvenserna 
kan bli vid angrepp eller dåliga säkerhetsrutiner 
är frågan om informationssäkerhet ständigt 
aktuell. Samhällets beroende av fungerande 
informationsteknik och -hantering gör att det 
förebyggande arbetet med 
informationssäkerheten behöver systematiseras 
och säkerhetsnivåerna ses över. Utvecklingen av 
datalagring och andra applikationer över 
Internet, s.k. molntjänster (cloud computing) 
kommer att accentuera nya säkerhets- och 
integritetsfrågor som behöver analyseras. 
Molntjänster kommer sannolikt att beröra flera 
olika myndigheter och den elektroniska 
förvaltningen.  

Ett stabilt och robust Internet 
Frågan om Internets förvaltning och utveckling 
är global och inriktningen för Sveriges arbete är 
ökad internationalisering kring hanteringen av 
Internets kritiska resurser 
(domännamnssystemet, DNS, och adresseringen 
av Internet Protokollet, IP). Ett fritt, stabilt och 
öppet Internet ska främjas och 
flerpartssamverkan i olika fora stärkas. Sverige 
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kommer därför att vara fortsatt aktiva inom 
Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers (ICANN) rådgivande grupp 
Government Advisory Committe (GAC), 
kommissionens rådgivande organ High Level 
Group on Internet Governance (HLIG) och 
inom Internet Governance Forum (IGF) samt 
andra berörda internationella organ. 

Arbetet med offentlig sektors utveckling av e-
tjänster ska stödja övergången till nästa version 
av Internetprotokollet IPv6. Detta sker bl.a. 
genom insatser inom ramen för Delegationen 
för e-förvaltning. Arbetet med att öka 
användningen av säkerhetsstandarden DNSSEC 
bland offentliga användare bör också fortsätta.  

Post 

Sverige var ett av få länder inom EU som tidigt 
liberaliserade och konkurrensutsatte 
postmarknaden. Vartefter en gemensam 
liberaliserad postmarknad nu kommer att 
utvecklas har postoperatörerna med god 
lönsamhet och erfarenhet av konkurrens goda 
förutsättningar att ta nya marknadspositioner.  

Genom riksdagens beslut med anledning av 
propositionen Ny postlag (2009/10:216, bet. 
2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378) har postlagen 
moderniserats och anpassats till den utveckling 
som pågår inom EU mot en gemensam 
postmarknad.  Samtidigt är det viktigt att det 
fortsatt finns en väl fungerande postservice i hela 
landet och därför ställs samma höga krav på den 
samhällsomfattande posttjänsten som hittills. I 
den nya postlagen föreslås också bestämmelser 
som syftar till att förbättra konkurrensen, t.ex. 
ska det bli lättare för  mindre postoperatörer att 
få till stånd förändringar i postnummersystemet. 
Regeringens bedömning är att det behövs 
konkurrensförbättrande åtgärder i syfte att 
utveckla en effektiv konkurrens på 
postmarknaden. Genom att förstärka PTS 
tillsynsansvar bör förutsättningarna för att skapa 
en effektiv konkurrens kunna förbättras.  

Grundläggande betaltjänster  

Betaltjänstreformen har möjliggjort fortsatt god 
tillgång till grundläggande betaltjänster. Det är 
viktigt att på olika sätt stödja marknadsdrivna 
initiativ och finna lösningar för hur 

grundläggande betaltjänster ska tillhandahållas 
efter juni 2012 då nuvarande upphandling löper 
ut. Detta sker bl.a. genom de uppdrag som 
lämnats till PTS som syftar till att utarbeta ett 
underlag för överväganden om framtida insatser 
vad gäller statens ansvar för grundläggande 
betaltjänster. Arbetet sker i samverkan med bl.a. 
Länsstyrelserna och Tillväxtverket.  

4.7 Budgetförslag 

4.7.1 2:1 Post- och telestyrelsen: 
Förvaltningskostnader för vissa 
myndighetsuppgifter 

Tabell 4.3 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 37 611  
Anslags- 
sparande 454

2010 Anslag 38 456 1 
Utgifts- 
prognos 37 597

2011 Förslag 25 372   

2012 Beräknat 20 570 2  

2013 Beräknat 20 856 3  

2014 Beräknat 21 306 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 20 372 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 20 372 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 20 343 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för PTS förvaltningskostnader 
i den mån dessa inte finansieras med avgifter. 
Det gäller bl.a. kostnader i samband med 
upphandling av samt ersättning för tjänster till 
personer med funktionsnedsättning samt 
åtgärder avseende civilt försvar och svåra 
påfrestningar rörande elektroniska 
kommunikationer m.m. Anslaget används även 
för PTS verksamhet vad gäller kvalificerade 
elektroniska signaturer. Vidare används anslaget 
för viss verksamhet som syftar till att förverkliga 
de IT-politiska målen.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.4 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 103 613  241 937 241 063 874 

Prognos 2010 100 250 246 505 258 705 -12 200 

Budget 2011 100 2501 259 005 261 705 -2 700 
1 Ytterligare intäkter kan tillkomma med anledning av spektrumallokering genom 
auktionsförfarande. Förekomst och omfång av sådana inkomster är dock osäkra 
och de omfattas inte av prognosen.  
 

PTS disponerar vissa av de avgifter som 
myndigheten tar ut av operatörer inom 
verksamheterna för elektronisk kommunikation, 
post och kvalificerade elektroniska signaturer. 
Myndighetens beräknade avgiftsintäkter för de 
avgifter som myndigheten disponerar är 
261 705 000 kronor 2011. 

Avgift för skydd av elektroniska 
kommunikationer  

 

Regeringens förslag:  Regeringen föreslår att 
avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder mot 
allvarliga fredstida hot och påfrestningar som 
gäller elektronisk kommunikation fastställs till 
högst 100 000 000 kronor under 2011.  

 

 
Skäl för regeringens förslag: Finansieringen 
av åtgärder mot allvarliga fredstida hot och 
påfrestningar som gäller elektronisk 
kommunikation sker genom att den som 
bedriver verksamhet som är anmäld enligt 
lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation betalar en avgift. Åtgärder 
som finansieras från anslaget 2:5 Driftsäker och 
tillgänglig elektronisk kommunikation, med ett 
belopp som motsvarar avgiftsuttaget, syftar till 
att bidra till att säkra de elektroniska 
kommunikationernas driftsäkerhet och 
robusthet. 

Regeringens överväganden 

Verksamhet som idag bedrivs vid Sitic förs 
från PTS till Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap den 1 januari 2011. PTS 
förvaltningsanslag minskas därför med 18,3 

miljoner kronor fr.o.m. 2011. Medlen beräknas 
istället under utgiftsområde 6 Försvar och 
samhällets krisberedskap, anslag 2:7 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 
Anslaget har engångsvis ökats med 5 miljoner 
kronor för 2011 för finansiering av 
avvecklingskostnader för verksamheten. 
Anslag 2:4 Krisberedskap under utgiftsområde 
6 Försvar och samhällets krisberedskap 
minskas med motsvarande belopp. 

 
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:1 
Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa 
myndighetsuppgifter 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 38 456 38 456 38 456 38 456

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 216 592 1 135 2 046

Beslut 5 000 0 0 0

Överföring till/från 
andra anslag -18 300 -18 478 -18 735 -19 166

Övrigt 3   -30

Förslag/ 
beräknat anslag 25 372 20 570 20 856 21 306

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen är preliminär och kan 
komma att ändras.  
3 Anslaget minskas (2014)) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.7.2 2:2 Ersättning för särskilda tjänster 
till funktionshindrade 

Tabell 4.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 104 390  
Anslags- 
sparande 48 476

2010 Anslag 148 749 1 
Utgifts- 
prognos 140 003

2011 Förslag 148 749   

2012 Beräknat 148 749   

2013 Beräknat 148 749   

2014 Beräknat 148 749   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för ersättning för särskilda 
tjänster för personer med funktionsnedsättning i 
syfte att trygga behovet av effektiva elektroniska 
kommunikationer och posttjänster. Anslaget 
används även för utvecklingsprojekt med 
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inriktning på elektronisk kommunikation och 
IT-användning för personer med 
funktionsnedsättning. Dessutom används 
anslaget för viss uppföljnings- och 
utredningsverksamhet. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslag 2:2 Ersättning för 
särskilda tjänster till funktionshindrade ingå 
ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst  220 000 000 kronor under 2012–
2015. 

 

Skäl för regeringens förslag: Bemyndigande 
behövs för att möjliggöra att det för 
verksamheten kan göras ekonomiska 
åtaganden, som främst avser flerårigt 
avtalstecknande vid upphandling. 

 

 
Tabell 4.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2015 

Ingående åtaganden 196 083 159 524 179 524   

Nya åtaganden 141 642 130 000 130 000   

Infriade åtaganden -178 201 -110 000 -110 000 -100 000 -99  524 

Utestående åtaganden 159 524 179 524 199 524   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 240 000 240 000 220 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

Regeringens överväganden 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
regeringen att 148 749 000 kronor anvisas under 
anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till 
funktionshindrade för 2011. Även för åren 2012–
2014 beräknas anslaget till 148 749 000 kronor. 

 
 

Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 2:2 
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 148 749 148 749 148 749 148 749

Förändring till följd av:  

Beslut 0 0 0 0

Överföring 
till/från andra 
anslag 0 0 0 0

Övrigt 0 0 0 0

Förslag/ 
beräknat 
anslag 148 749 148 749 148 749 148 749

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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4.7.3 2:3 Grundläggande betaltjänster 

Tabell 4.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 34 232  
Anslags- 
sparande 12 768

2010 Anslag 49 000 1 
Utgifts- 
prognos 47 874

2011 Förslag 49 000   

2012 Beräknat 37 000   

2013 Beräknat 37 000   

2014 Beräknat 37 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för tillhandahållandet av 
grundläggande betaltjänster på de orter och den 
landsbygd där behovet av tjänsterna inte 
tillgodoses av marknaden. Detta säkerställs 
genom uppdrag till PTS att upphandla 
tjänsterna. Anslaget används även för 
tillhandahållande av grundläggande betaltjänster 
för äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning boende i landsbygd. Även 
detta säkerställs genom att PTS har i uppdrag att 
upphandla grundläggande betaltjänster för dessa 
grupper.  

Regeringens överväganden 

Kostnaderna för verksamheten 2011 beräknas 
till totalt 49 000 000 kronor. För tid efter att 
nuvarande upphandling löper ut i juni 2012 
kan en ny upphandling behöva genomföras. 
PTS har fått i uppdrag att bl.a. kartlägga och 
analysera behov av grundläggande betaltjänster 
efter juni 2012 (N2010/5062/ITP). Om en 
upphandling behöver göras bör kostnaderna 
hållas så låga som möjligt. Kostnaderna för 
åren 2012 till och med 2014 beräknas till 
37 000 000 kronor per år.  

 
Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:3 Grundläggande betaltjänster 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 49 000 49 000 49 000 49 000

Förändring till följd av:  

Beslut -12 000 -12 000 -12 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 49 000 37 000 37 000 37 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

4.7.4 2:4 Informationsteknik: 
Telekommunikation m.m. 

Tabell 4.11 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 18 241  
Anslags- 
sparande 2 065

2010 Anslag 18 010 1 
Utgifts- 
prognos 17 608

2011 Förslag 18 010    

2012 Beräknat 33 010    

2013 Beräknat 33 010   

2014 Beräknat 33 010   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för insatser som bidrar till att 
förverkliga målen för politiken för 
informationssamhället, vilket inkluderar 
samhällsomfattande tjänster inom området 
elektronisk kommunikation, liksom 
uppföljningar och utvärderingar av politiken. 

Regeringens överväganden 

Regeringen bedömer att de insatser som 
genomförts under året har bidragit till att 
förverkliga regeringens politik för 
informationssamhället. För budgetåret 2010 
föreslås att 18 010 000 kronor anvisas under 
anslaget 2:4 Informationsteknik: 
Telekommunikation m.m. Regeringens 
inriktning är enligt ovan att uppgradera nivån 
för funktionellt tillträde till Internet (se vidare 
avsnitt 4.6 Politikens inriktning). Tjänsten ska 
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i första hand tillhandahållas av marknaden men 
vissa offentliga kostnader kan inte uteslutas 
varför beräknat anslag för åren 2012 till och 
med 2014 höjs med 15 miljoner kronor per år. 
För åren 2012–2014 beräknas anslaget således till 
33 010 000 kronor per år. 

 
Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 18 010 18 010 18 010 18 010

Förändring till följd av:  

Beslut  15 000 15 000 15 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 18 010 33 010 33 010 33 010

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

4.7.5 2:5 Driftsäker och tillgänglig 
elektronisk kommunikation 

Tabell 4.13 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall   
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 195 000 1 
Utgifts- 
prognos 127 097

2011 Förslag 120 000   

2012 Beräknat 120 000   

2013 Beräknat 120 000   

2014 Beräknat 120 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för åtgärder för driftsäkra och 
tillgängliga elektroniska kommunikationer. 

Detta inbegriper stöd till bredbandsprojekt i 
områden där utbyggnad inte sker på 
marknadsmässig grund. Närmare villkor för 
sådana stöd ges i förordning. Vidare används 
anslaget för åtgärder för driftsäkra och robusta 
elektroniska kommunikationer för att skydda 
kommunikationerna mot allvarliga hot och 
påfrestningar i fredstid. Anslaget används 
slutligen till kostnader för administration av 
åtgärderna m.m. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 2:5 Driftsäker och 
tillgänglig elektronisk kommunikation ingå 
ekonomiska förpliktelser som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 95 000 000 kronor 
under 2012–2013. 

 

Skäl för regeringens förslag: Bemyndigande 
krävs för att möjliggöra att det för 
verksamheten kan göras ekonomiska 
åtaganden som främst avser flerårigt 
avtalstecknande vid upphandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 4.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Ingående åtaganden 52 151 82 762 92 762   

Nya åtaganden 107 246 90 000 90 000   

Infriade åtaganden -76 635 -80 000 -90 000 -85 000 -7 762 

Utestående åtaganden 82 762 92 762 92 762   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 85 000 95 000 95 000   

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 75 000 000 kronor till 
följd av att en tidigare satsning avslutas. 
Regeringen föreslår att 120 000 000 kronor 
anvisas anslaget för 2011. För åren 2012 till 
och med  2014 beräknas anslaget till 
120 000 000 kronor per år. Av detta belopp 
motsvarar 100 000 000 kronor det avgiftsuttag 
som föreslås ovan för finansiering av åtgärder 
mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar 
som gäller elektronisk kommunikation. Minst 
motsvarande belopp kommer att användas för 
detta ändamål. 

 
Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 195 000 195 000 195 000 195 000

Förändring till följd av:  

Beslut -75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 120 000 120 000 120 000 120 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. godkänner de mål för utgiftsområde 23 

Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
som regeringen föreslår (avsnitt 2.4.1), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:2 Insatser för skogsbruket 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 85 000 000 kronor under 
perioden 2012–2015 (avsnitt 3.1.2), 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:7 Bekämpande av smitt-
samma husdjurssjukdomar besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på 
högst 2 500 000 kronor under 2012 (avsnitt 
3.1.7), 

4. bemyndigar regeringen att för 2011 låta 
Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit 
på myndighetens särskilda räntekonto för 
Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på 
högst 5 000 000 kronor (avsnitt 3.1.8), 

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag 
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 230 000 000 kro-
nor under 2012 (avsnitt 3.1.11), 

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:12 Intervention och export-
bidrag för jordbruksprodukter besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på 
högst 125 000 000 kronor under 2012 och 

högst 25 000 000 kronor under 2013 (av-
snitt 3.1.12), 

7. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 16 000 000 kronor under 
2012 och högst 3 000 000 kronor under 
2013 (avsnitt 3.1.15), 

8. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:16 Från EU-budgeten finan-
sierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på 
högst 42 000 000 kronor under 2012 och 
högst 23 000 000 kronor under 2013 (av-
snitt 3.1.16), 

9. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:21 Konkurrenskraftig livs-
medelssektor besluta om bidrag som inklu-
sive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 2 000 000 
kronor under 2012 (avsnitt 3.1.21), 

10. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 
2 041 415 000 kronor under 2012, högst 
1 000 000 000 kronor under 2013 och högst 
660 585 000 kronor under 2014 och 2015 
(avsnitt 3.1.23) 
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11. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:24 Från EU-budgeten finan-
sierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 134 014 000 
kronor under 2012, högst 1 000 000 000 
kronor under 2013 och högst 665 986 000 
kronor under 2014 och 2015 (avsnitt 
3.1.24), 

12. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen 
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 5 000 000 kronor 
under 2012 och högst 3 300 000 kronor 
under 2013 (avsnitt 3.1.28), 

13. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:30 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning och samfinansierad forskning 
besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 450 000 000 kronor under 
2012, högst 400 000 000 kronor under 2013 
och högst 350 000 000 kronor under perio-
den 2014–2016 (avsnitt 3.1.30). 

10 
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Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Skogsstyrelsen Ramanslag 362 563

1:2 Insatser för skogsbruket Ramanslag 223 070

1:3 Internationellt skogssamarbete Ramanslag 1 397

1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt Ramanslag 118 047

1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet Ramanslag 104 617

1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder Ramanslag 12 933

1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar Ramanslag 124 349

1:8 Ersättningar för viltskador m.m. Ramanslag 47 778

1:9 Statens jordbruksverk Ramanslag 441 387

1:10 Bekämpande av växtsjukdomar Ramanslag 8 000

1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. Ramanslag 6 599 000

1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter Ramanslag 342 374

1:13 Finansiella korrigeringar m.m. Ramanslag 75 472

1:14 Fiskeriverket Ramanslag 84 715

1:15 Strukturstöd till fisket m.m. Ramanslag 28 000

1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. Ramanslag 70 000

1:17 Fiskevård Ramanslag 12 416

1:18 Livsmedelsverket Ramanslag 205 017

1:19 Livsmedelsstatistik Ramanslag 23 287

1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-budgeten Ramanslag 7 356

1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor Ramanslag 103 410

1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. Ramanslag 42 866

1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur Ramanslag 3 380 698

1:24 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur Ramanslag 3 242 895

1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket Ramanslag 26 830

1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. Ramanslag 2 616

1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. Ramanslag 1 029

1:28 Främjande av rennäringen m.m. Ramanslag 117 915

1:29 Sveriges lantbruksuniversitet Ramanslag 1 653 413

1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning och samfinansierad forskning Ramanslag 401 758

1:31 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien Ramanslag 1 427

Summa  17 866 635
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2 Areella näringar, landsbygd och 
livsmedel 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel omfattar verksamhet inom om-
rådena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskeri-
näring, livsmedel, skog, djur, landsbygd, ren-
näring och samefrågor. Vidare omfattar utgifts-
området även verksamhet inom utbildning och 
forskning. Utgiftsområdet omfattar 31 anslag. 

Verksamheten gällande jordbruksnäringen är i 
hög grad inriktad på tillämpning av EU:s 
regleringar och stödsystem. Utgifterna för verk-
samheten inom både jordbruks- och fiskeom-
rådena bestäms i stor utsträckning av beslut 
inom EU. De djurfrågor som omfattas berör 
djur som människan håller eller på annat sätt har 
tagit ansvar för samt den del av faunavården som 
avser viltvård. Djur- och folkhälsa, djurskydd 
och viltvård behandlas under utgiftsområdet.  

Verksamhet inom landsbygdsområdet syftar 
till att bidra till en hållbar utveckling av lands-
bygden genom bl.a. fler och växande företag 
samt naturresurser som brukas utan att för-
brukas. Denna verksamhet består huvudsakligen 
av åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygds-
program 2007–2013. 

Inom livsmedelsområdet bedrivs verksamhet 
genom att utarbeta regler och utöva kontroll 
enligt livsmedelslagen. Därtill bedrivs verksam-
het som avser att främja livsmedelssektorns 
konkurrenskraft samt öka livsmedelsexporten.  

Verksamheten inom skogsområdet är inriktad 
på tillsyn, inventering, uppföljning, utvärdering 
samt rådgivning, utbildning och information. 
Vidare ingår framför allt miljöinriktade bidrag.  

Försöksverksamheten med vidgad samordnad 
länsförvaltning på Gotland pågår t.o.m. 2010. 
Försöksverksamheten innebär att Skogsstyrel-
sens arbetsuppgifter sedan 1998 har integrerats i 
den verksamhet som länsstyrelsen ansvarar för. 

Verksamhet inom sameområdet syftar till att 
verka för en levande samisk kultur, inklusive det 
samiska språket, byggd på en ekologisk hållbar 
rennäring och andra samiska näringar. Området 
omfattar också anslag under andra utgiftsom-
råden. Jordbruksdepartementet har samord-
ningsansvar för frågor som rör samerna. 

Verksamhet inom utbildning och forskning 
utvecklar kunskapen om de biologiska natur-
resurserna och människans förvaltning och håll-
bara nyttjande av dessa. Den forskning som 
bedrivs inom de areella näringarna har ett särskilt 
ansvar för att kunskaperna om naturresurserna 
utvecklas för kommande generationers behov. 

Samarbete mellan länder bedrivs inom utgifts-
området särskilt inom ramen för EU men även 
internationellt inom FAO (Food and Agricul-
ture Organization of the United Nations), det 
nordiska samarbetet, WTO (World Trade Orga-
nisation), OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development), Forest Europe 
(alleuropeiskt skogssamarbete), Codex Alimen-
tarius, IPPC (Internationella växtskydds-
konventionen), OIE (Världsorganisationen för 
djurhälsa) och en rad andra internationella 
organisationer. 

Inom utgiftsområdet ryms följande myndig-
heter: Statens jordbruksverk, Fiskeriverket, 
Statens veterinärmedicinska anstalt, Ansvars-
nämnden för djurens hälso- och sjukvård, Livs-
medelsverket, Skogsstyrelsen, Sveriges lant-
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bruksuniversitet samt vissa verksamheter vid 
länsstyrelserna och Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande (Formas). 
Sametinget redovisas under utgiftsområde 1 
Rikets styrelse.  

Av utgifterna finansieras 57 procent genom 
Europeiska garantifonden för jordbruk, Euro-
peiska jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling samt Europeiska fiskerifonden. Merparten 
av EU-stöden avser obligatoriska åtgärder såsom 
gårdsstöd, djurbidrag, intervention och export-
bidrag. Därtill kommer delfinansierade stöd och 
ersättningar som förutsätter nationell medfinan-
siering. Till dessa hör landsbygdsprogrammet 
och det operativa programmet för fiskerinär-
ingen i Sverige. 

I diagrammet 2:1 visas fördelningen av medel 
inom utgiftsområdet. 

 
Diagram 2.1 Utgiftsområde 23 2011 

EU-stöd

57%

16%

12%

7%

8%

Nationell
medfinansiering av EU-
stöd

Forskning och utbildning
(inkl. SLU och
verksamhet vid Formas)

Myndigheter (exkl. SLU)

Övrigt

 
- EU-stöd (10,3 miljarder kronor): Finansie-

ring från EU-budgeten, t.ex. gårdsstöd, in-
tervention och landsbygdsprogrammet. En 
del av EU-stödet förutsätter nationell 
medfinansiering. 

- Nationell medfinansiering av landsbygds-
programmet m.m. (2,9 miljarder kronor). 

- Forskning och utbildning (2,1 miljarder 
kronor): SLU och stöd till forskning. 

- Myndigheter (1,2 miljarder kronor): Jord-
bruksverket, Skogsstyrelsen, m.fl. (ej SLU). 

- Övrigt (1,4 miljarder kronor): Nationellt 
stöd, bekämpande av smittsamma husdjurs-
sjukdomar, m.m. 
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15 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

1:1  Skogsstyrelsen 316 345 346 363 363 371 379

1:2  Insatser för skogsbruket 322 204 396 223 225 225 226

1:3  Internationellt skogssamarbete 1 1 1 1 1 1 1

1:4  Statens veterinärmedicinska anstalt 112 118 115 118 113 115 117

1:5  Bidrag till veterinär fältverksamhet 100 104 104 105 106 107 109

1:6  Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande 
åtgärder 14 15 14 13 13 13 15

1:7  Bekämpande av smittsamma 
husdjurssjukdomar 289 257 233 124 124 124 124

1:8  Ersättningar för viltskador m.m. 112 56 46 48 48 38 38

1:9  Statens jordbruksverk 543 409 398 441 441 445 455

1:10  Bekämpande av växtsjukdomar 5 8 8 8 5 5 5

1:11  Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 6 970 8 175 7 320 6 599 6 446 6 280 6 280

1:12  Intervention och exportbidrag för 
jordbruksprodukter 760 1 008 566 342 292 263 263

1:13  Finansiella korrigeringar m.m. 134 50 42 75 75 75 75

1:14  Fiskeriverket 156 168 164 85 0 0 0

1:15  Strukturstöd till fisket m.m. 15 28 39 28 28 28 0

1:16  Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till 
fisket m.m. 68 70 132 70 70 70 0

1:17  Fiskevård 28 25 24 12 0 0 0

1:18  Livsmedelsverket 190 200 200 205 200 202 207

1:19  Livsmedelsstatistik 24 25 25 23 24 24 24

1:20  Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad 
från EU-budgeten 7 7 7 7 7 7 7

1:21  Konkurrenskraftig livsmedelssektor 40 54 61 103 88 88 88

1:22  Bidrag till vissa internationella organisationer 
m.m. 48 44 43 43 42 42 42

1:23  Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 2 414 2 952 2 771 3 381 3 133 2 555 2 912

1:24  Från EU-budgeten finansierade åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur 1 724 2 655 2 587 3 243 2 985 2 780 2 499

1:25  Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 24 23 22 27 30 29 28

1:26  Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 4 4 3 3 3 3

1:27  Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 2 2 2 1 1 1 1

1:28  Främjande av rennäringen m.m. 55 105 102 118 108 108 108

1:29  Sveriges lantbruksuniversitet 1 503 1 624 1 624 1 653 1 637 1 656 1 691

1:30  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning och 
samfinansierad forskning 381 399 392 402 417 351 358

1:31  Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 1 1 1 1 1 1

Äldreanslag   

2009 1:32 Avvecklingsmyndigheten för 
Livsmedelsekonomiska institutet 1 0 0 0 0 0

2008 41:04 Från EG-budgeten finansierade medel för 
skogsskadeövervakning 6 0 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 23 Areella näringar, 
landsbygd och livsmedel 16 369 19 137 17 792 17 867 17 027 16 009 16 058

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband1 ed denna proposition. 
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Utgifterna för 2009 inom utgiftsområdet blev 
1,3 miljarder kronor lägre än anvisade medel. 
Den främsta förklaringen till avvikelsen är att det 
för landbygdsprogrammet genom bl.a. sen start, 
har byggts upp ett anslagssparande. Därutöver 
har behovet av intervention varit lågt under 
2009. 

Högre utgifter än anvisade medel blev det 
däremot för det s.k. stormstödet. Med anledning 
av stormen Gudrun som drabbade södra Sverige 
i januari 2005 beslutade riksdagen om ett antal 
åtgärder för att lindra effekterna för de drabbade 
skogsägarna. Därför har extra medel tillförts 
anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket 2005 t.o.m. 
2008. Omfattningen på åtgärderna var till att 
börja med låga, vilket resulterat i ett anslags-
sparande som senare tagits i anspråk. 

För 2010 beräknas utgifterna inom utgiftsom-
rådet bli 1,3 miljarder kronor lägre än anvisat. 
Förklaringen är dels lägre utgifter för gårdsstöd 
till följd av en lägre eurokurs, dels ett lågt behov 
av intervention. 

 
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 

Anvisat 2010 1 19 082 19 082 19 082

Förändring till följd av:  

Pris- och löneomräkning 2 23 57 105

Beslut 102 -191 -358

Övriga makroekonomiska 
förutsättningar -1 013 -1 217 -1 412

Volymer  

Överföring till/från andra 
utgiftsområden -76 -149 -151

Övrigt 3 -251 -555 -1 256

Ny ramnivå  17 867 17 027 16 009
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

 
Den föreslagna ramnivån för 2011 är 1,3 miljar-
der kronor lägre än vad som anvisades för 2010, 
vilket i huvudsak beror på att anslaget för gårds-
stöd fick ett tillskott av medel 2010 för att säker-
ställa att ansökt belopp kunde betalas ut. 

 
 
 
 

Tabell 2.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 13 924 

Verksamhetskostnader 2 3 910 

Investeringar 3 33 

Summa ramnivå 17 867 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten t.ex.vis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon 
direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

 
Den realekonomiska fördelningen baseras på 
utfallet 2009 samt kända förändringar av ansla-
gens användning. 

2.3 Skatteutgifter 

Statens stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel redovisas i huvudsak på stats-
budgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd 
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i 
form av avvikelser från en likformig beskattning, 
s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig 
beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en 
viss grupp av skattskyldiga omfattas av en 
skattelättnad i förhållande till en likformig 
beskattning och som en skattesanktion om det 
rör sig om ett överuttag av skatt. Många av 
skatteutgifterna har införts, mer eller mindre 
uttalat, som medel inom specifika politikom-
råden som t.ex. konjunktur-, bostads-, miljö- 
eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter 
påverkar statsbudgetens saldo och kan därför 
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En 
utförlig beskrivning av redovisningen av skatte-
utgifterna finns i regeringens skrivelse Redo-
visning av skatteutgifter 2010 (skr. 
2009/10:195). I det följande redovisas de netto-
beräknade skatteutgifterna som är att hänföra till 
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd 
och livsmedel. Därutöver tillkommer kapital-
vinst på näringsfastigheter. Det har dock inte 
varit möjligt att i redovisningen särskilja hur stor 
andel som hänför sig till lantbruksfastigheter 
respektive övriga näringsfastigheter. 
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Tabell 2.4 Skatteutgifter 
Miljoner kronor 

 2010 2011 

Uttag av bränsle 110 110 

Avverkningsrätt till skog - - 

Anläggning av ny skog m.m. 260 340 

Skogsavdrag - - 

Bränsleförbrukning inom växthus- och 
jordbruksnäringen 109 129 

Generell nedsättning av koldioxidskatt 
för trädgårds- och jordbruksnäringen 361 320 

Särskild nedsättning av koldioxidskatt 
för trädgårds- och jordbruksnäringen 20 13 

Elförbrukning inomväxthus- och 
jordbruksnäringen 439 443 

Nedsättning av koldioxidskatt för 
dieselbränsle till arbetsmaskiner inom 
jord- och skogsbruksnäringen 1 000 948 

Totalt för utgiftsområde 23 2 299 2 303 

Uttag av bränsle 

Enligt huvudregeln är uttag ur näringsverksam-
het skattepliktigt. Uttag av bränsle för uppvärm-
ning är dock undantaget från skatteplikt om 
fastigheten är taxerad som lantbruksenhet. 
Skatteavvikelsen avser inkomstskatt och särskild 
löneskatt. 

Avverkningsrätt till skog 

Enligt god redovisningssed uppkommer intäkten 
när bindande avtal träffas. Enligt gällande lag-
stiftning tillämpas dock i detta fall kontant-
principen. Det innebär att beskattningen skjuts 
upp, varför en räntefri kredit uppstår i närings-
verksamhet. 

Anläggning av ny skog m.m. 

Utgifter för anläggning av ny skog och dikning 
som främjar skogsbruk ska kostnadsföras direkt. 
Utgifter för inköp och plantering av träd och 
buskar för frukt- eller bärodling får dras av 
direkt. Skatteutgiften utgörs av ränteeffekten på 
den omedelbara avskrivningen och avser skatt på 
inkomst av näringsverksamhet och särskild löne-
skatt. 

Skogsavdrag 

Vid avyttring av skog får fysisk person under 
innehavstiden avdrag med högst 50 procent av 
anskaffningsvärdet, medan avdraget för juridiska 
personer är begränsat till 25 procent. Vid taxe-
ringen för ett visst beskattningsår får avdrag 
göras med högst halva den avdragsgrundande 
skogsintäkten. Syftet med avdragsrätten är att 
undanta rena kapitaluttag från beskattning. Där-
emot saknas anledning att ge avdrag när värde-
ökningen på skogstillväxten överstiger gjorda 
uttag. Skatteutgiften uppkommer genom den 
schablon som är vald för beräkning av avdragets 
storlek och avser inkomstskatt och särskild löne-
skatt. 

Bränsleförbrukning inom trädgårds- och 
jordbruksnäringen 

Trädgårds- och jordbruksnäringen är skatte-
befriad från energiskatt för användning av fossila 
bränslen till uppvärmning. Normen för alla 
fossila bränslen utgörs av full energiskattesats på 
eldningsolja. 

Generell nedsättning av koldioxidskatt för 
uppvärmning inom trädgårds- och 
jordbruksnäringen 

För bränslen som används inom trädgårds- och 
jordbruksnäringen medges en nedsättning på 
79 procent av koldioxidskatten för all använd-
ning av fossila bränslen för uppvärmning. Nor-
men utgörs av full koldioxidskatt. 

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för 
uppvärmning inom trädgårds- och 
jordbruksnäringen 

För trädgårds- och jordbruksnäringen medges 
nedsättning utöver den generella nedsättningen 
om koldioxidskatten överstiger 0,8 procent av 
det enskilda företagets försäljningsvärde. För det 
överskjutande beloppet sätts skatten ned till 
24 procent. EU:s minimiskattesatser måste dock 
alltid respekteras. Normen utgörs av full kol-
dioxidskattesats. 
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Elförbrukning inom trädgårds- och 
jordbruksnäringen 

Elanvändningen i trädgårds- och jordbruks-
näringen beskattas med 0,5 öre/kWh. Normen 
utgörs av normalskattesatsen på el. 

Nedsättning av koldioxidskatt för dieselbränsle 
till arbetsmaskiner inom jord- och 
skogsbruksnäringen 

För dieselolja som används i arbetsmaskiner 
inom trädgårds-, jord- och skogsbruksverksam-
het medges en nedsättning av koldioxidskatten 
med 79 procent. Normen utgörs av full kol-
dioxidskattesats. 

2.4 Resultatredovisning 

2.4.1 Mål 

 
Regeringens förslag: Målen för utgiftsområde 23 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel är: 

- Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt när-
ingsliv i hela landet som präglas av öppen-
het och mångfald.  

- De gröna näringarna är miljö- och resurs-
effektiva och har en nyckelroll i Sveriges 
energiproduktion.  

- De gröna näringarna utmärks av omtanke, 
ansvarstagande och hög etik. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Regeringen 
lämnar i budgetpropositionen för 2011 resultat-
redovisningen för 2009 för utgiftsområde 23 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt 
regeringens vision bruka utan att förbruka. Visio-
nen är indelad i tre övergripande mål, som även 
utgör strukturen för regeringens redovisning 
och uppföljning:  

- Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt när-
ingsliv i hela landet som präglas av öppen-
het och mångfald.  

- De gröna näringarna är miljö- och resurs-
effektiva och har en nyckelroll i Sveriges 
energiproduktion.  

- De gröna näringarna utmärks av omtanke, 
ansvarstagande och hög etik. 

Regeringen redovisar nedan uppnådda resultat 
och effekter av gjorda insatser. Ett arbete med 
att rapportera mot visionens mål med hjälp av 
indikatorer pågår och där så är möjligt har 
rapportering skett via indikatorer. År 2009 är det 
första året som myndigheterna rapporterat till 
regeringen enligt bruka utan att förbruka. 

Skogspolitikens två jämställda mål, beslutade 
av riksdagen (prop. 1992/93:226, bet. 
1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252 och prop. 
2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr. 
2007/08:244), redovisas i avsnitt En skogspolitik 
i takt med tiden. 

2.4.2 Ett dynamiskt och 
konkurrenskraftigt näringsliv i hela 
landet som präglas av öppenhet och 
mångfald 

Indikatorer 
För att mäta resultatet för målet används ett 
antal olika indikatorer som framgår av nedan-
stående text. 

De gröna näringarnas konkurrenskraft 

Resultat 
Regeringen arbetar för ett dynamiskt och kon-
kurrenskraftigt näringsliv i hela landet, med 
ambitionen att svenska jordbrukare ska ha lik-
värdiga konkurrensförhållanden gentemot jord-
brukare i övriga EU. Resultat om konkurrens-
kraft för områdena, landsbygd, fiske och skog 
finns under avsnitten Landsbygden – framtids-
landet, Fiskeprogrammet och En skogspolitik i 
takt med tiden.  

 
Prisutveckling 
Under 2009 minskade avvräkningspriserna på 
jordbruksprodukter och de senaste årens kraftiga 
prisvariationer kvarstår. Avräkningspriset är den 
ersättning en lantbrukare erhåller för sina produ-
cerade varor. Mellan mars 2009 och mars 2010 
minskade avräkningspriserna med i genomsnitt 
1,7 procent. Störst var minskningen för spann-
mål där priserna sjönk med 25,2 procent. 

Under samma period noterades en minskning 
av priserna på jordbrukets insatsvaror med 
endast 5,4 procent. Priset sjönk för bl.a. göd-
nings- och jordförbättringsmedel och djurfoder, 
där minskningen var 42,2 procent respektive 
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6,8 procent. Priset på jordbruksmark har 
däremot ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-
inträde 1995. Mellan 2007 och 2008 ökade 
priserna på jordbruksmark med i genomsnitt 
cirka 10 procent. 

Jordbrukets investeringar i maskiner och red-
skap har uppskattats till 6,8 miljarder kronor 
2008, vilket är en ökning med 9 procent jämfört 
med året innan och en ökning med 33 procent 
sedan 2006.  

Antalet jordbruksföretag uppgår enligt SCB 
till nära 90 000 vilket är en minskning med 
nästan en tredjedel jämfört med för fem år 
sedan. 

 
Strukturutveckling 
Antalet sysselsatta inom jordbruket minskade 
med cirka 20 000 under perioden 1997–2007, 
vilket motsvarar cirka 10 procent. Enligt Jord-
bruksverket uppgick antalet sysselsatta i jord-
bruket 2007 till 178 000 personer varav 
61 procent var män och 39 procent kvinnor. 

Preliminär statistik visar att företagens 
inkomster minskat med nära 14 procent mellan 
åren 2008–2009.  

Antalet mjölkkor minskade mellan åren 1995–
2009 med 26 procent. Ökad produktivitet har 
dock medfört att mjölkinvägningen under 
samma period endast har minskat med 10 pro-
cent. Under samma period minskade antalet 
mjölkföretag med 66 procent. Den genomsnitt-
liga besättningsstorleken för företag med mjölk-
kor ökade från 55 till drygt 59 mjölkkor mellan 
åren 2008 och 2009. Då mjölkkvoterna är under 
avveckling genom årliga ökningar av de natio-
nella kvoterna är det inte lägre relevant att mäta 
utvecklingen inom mjölksektorn i termer av 
kvotuppfyllelse. 

 
Tabell 2.5 Antal mjölkkor, slaktsvin och smågrisar i svenskt 
jordbruk 

 1995 2000 2008 2009 

Mjölkor 482 100 427 600 357 200 356 800 

Slaktsvin 1 299 800 1 145 900 974 100 942 500 

Smågrisar 768 300 566 000 465 300 426 000 
Källa: Statens Jordbruksverk JO 20 SM 0901. 

 
År 2009 fanns det 942 500 slaktsvin och 426 000 
smågrisar i svenskt jordbruk. Detta är en minsk-
ning med 28 respektive 45 procent sedan 1995. 
Den genomsnittliga besättningsstorleken hos 
företag med slaktsvin har mer än tredubblats 
under samma tidsperiod. 

Den totala arealen åkermark har minskat med 
4,5 procent mellan åren 1995 och 2009. Spann-
målsarealen minskade under samma period med 
5 procent. Samtidigt ökade vallarealen med 
11 procent. Den totala skörden av spannmål blev 
under 2009 drygt 5,2 miljoner ton, vilket är i nivå 
med 2008 års skörd. Den totala skörden av olje-
växter uppgick till 298 500 ton, vilket är 15 pro-
cent mer än 2008 och 32 procent mer än genom-
snittet för de fem senaste åren. 

 
Tabell 2.6 Åkermarkens användning 
Hektar 

 1995 2000 2008 2009 

Spannmål 1 104 500 1 228 900  1 087 700 1 048 600 

Baljväxter 21 200 37 300 25 300  34 000 

Vall och 
grönfoderv. 1 058 900 920 800 1 158 900 1 175 300 

Potatis 35 000 32 900 26 900 27 000 

Sockerbetor 57 500 55 500 36 800 39 800 

Raps och rybs 104 600 48 200 89 500 99 500 

Övrigt, inkl 
träda 384 800 382 400 206 400 219 300 

Summa 
åkermark 2 766 600 2 706 000 2 631 500 2 643 400 

Källa: Statens Jordbruksverk JO 10 SM 1001. 

 
Administration  
Under 2008 och 2009 genomförde Jordbruks-
verket tillsammans med länsstyrelserna en upp-
datering av blockdatabasen, den databas med 
kartmaterial som används vid ansökan om jord-
bruksstöd. Orsaken till uppdateringen var den 
kritik som Europeiska kommissionen har riktat 
mot Sverige i samband med revisionsbesök. 
Trots det merarbete som uppdateringen av data-
basen medförde kunde Jordbruksverket under 
2009 betala ut gårdsstöd, miljöersättningar, djur-
bidrag, kompensationsbidrag och nationellt stöd 
i normal omfattning, 12,3 miljarder kronor.  

Genom implementeringen av jordbruks-
reformen från 2008, den s.k. hälsokontrollen har 
ytterligare medel tillförts landsbygdsprogram-
met genom modulering, dvs. överföring från 
direktstöd till landsbygdsstöd, och överföring av 
outnyttjade medel. Sverige har även valt att 
frikoppla proteingrödestödet redan 2010 medan 
resten av stöden, bl.a. handjursbidraget och stöd 
till odling och produktion av potatisstärkelse, 
frikopplas från produktionen 2012. Sverige har 
vidare valt att sätta gränsen för ansökan om 
gårdsstöd till fyra hektar stödberättigad areal. 
Beslutet om hälsokontrollen innebär även att 
Sverige har möjlighet att stödja vissa betes-
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marker fullt ut inom landsbygdsprogrammet 
även om marken inte är berättigad till gårdsstöd. 

På grund av de kraftigt fallande avräknings-
priserna på mjölk beslutade EU:s ministerråd om 
ett tillfälligt stöd under 2009 till mjölkpro-
ducenter som för Sveriges del uppgick till 
67 miljoner kronor. Sverige valde att fördela 
detta stöd till mjölkproducenter baserat på 
produktionen under kvotåret 2008/09. 

I slutet på 2009 beslutade regeringen att för 
Blekinge län ska vissa frågor om stöd enligt för-
ordningen (2004:760) om EU:s direktstöd till 
jordbrukare m.m. och förordningen (2007:481) 
om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder prö-
vas av Länsstyrelsen i Skåne län. Ändringarna 
genomfördes efter förslag från de båda läns-
styrelserna.  

 
Analys och slutsatser 
Det svenska jordbruket agerar på en alltmer 
internationellt konkurrensutsatt marknad. För 
att jordbruksnäringen ska vara framgångsrik 
krävs att den är konkurrenskraftig inte bara i 
förhållande till annan verksamhet i Sverige och 
andra producenter inom EU utan även mot en 
alltmer effektiv produktion i länder utanför EU. 

Under de senaste åren har både avräknings-
priserna och kostnaderna för insatsvaror upp-
visat stora variationer. Då minskningen i priset 
på insatsvaror inte fullt ut kompenserat för 
fallande avräkningspriser har lönsamheten i 
jordbrukssektorn sjunkit. En kontinuerlig 
strukturutveckling mot färre och större produk-
tionsenheter inom jordbruket har fortgått under 
en längre tid. Under de senaste åren har det skett 
en allmän nedgång av jordbrukets omfattning, 
både vad gäller sysselsättning och produktion. 
Samtidigt ser vi en positiv trend när det gäller 
exporten av jordbruksvaror och livsmedel liksom 
ett ökande antal livsmedelsföretag. Denna 
ökning av livsmedelsexporten har dock ännu inte 
kommit primärproducenterna inom framför allt 
mejeri- och animaliesektorn till del.  

De stimulansåtgärder för företag som rege-
ringen har genomfört under det senaste året har 
varit betydelsefulla för de areella näringarna, inte 
minst med anledning av den ogynnsamma lön-
samhetsutveckling som har skett på jordbruks-
området. Förändringarna i de sociala trygghets-
systemen kommer att skapa en större tydlighet 
och förutsägbarhet, ökad likabehandling av 
företagare och anställda samt ökad valfrihet i 
sjukförsäkringen för företagare. 

Regeringens beslut om minskat skatteuttag 
från jordbruksföretag genom upphävandet av 
lagen om skatt på gödselmedel (prop. 
2009/10:41 Vissa punktskattefrågor med anled-
ning av budgetpropositionen för 2010) har 
bidragit positivt till sektorns lönsamhet.  

Företagen inom de gröna näringarna kommer 
också att gynnas av de åtgärder som föreslogs i 
regeringens proposition Trygghetssystemen för 
företagare (prop. 2009/10:120) om förändringar 
i de sociala trygghetssystemen.  

Därtill förväntas den under 2010 beslutade 
nedsättningen av egenavgifterna med 5 procent 
(dock högst med 10 000 kronor per år) komma 
att bidra ytterligare till lönsamheten inom de 
gröna näringarna (prop. 2009/10:178 Nedsätt-
ning av egenavgifter). 

Gårdsstödet och andra jordbruksstöd har även 
fortsatt stor betydelse för att upprätthålla lön-
samheten inom det svenska jordbruket. Utbetal-
ningsnivån av gårdsstödet 2009 är nästan i nivå 
med den för 2008.  

Det svenska genomförandet av jordbruks-
reformen från 2008, den s.k. hälsokontrollen, har 
bidragit till en ytterligare reformering av jord-
brukspolitiken i Sverige och till regeringens mål-
sättning om en mer marknadsorienterad jord-
brukssektor. Reformen innebär även ett ökat 
fokus på riktade stöd till jordbruket inom lands-
bygdsprogrammet som ersättning för genom-
förandet av miljöfrämjande åtgärder.  

En frikopplad produktion leder till ökad lön-
samhet för jordbruket generellt, samtidigt får 
produktionsmedelsskatter och nationell lagstift-
ning stor betydelse för det svenska jordbrukets 
konkurrenskraft. Borttagandet av skatten på 
handelsgödsel och sänkningen av egenavgifter 
bedöms därför bidra till att stärka det svenska 
jordbrukets konkurrenskraft. De fortsatt höga 
markpriserna indikerar att svenska jordbrukare 
har framtidstro. Även den låga räntenivån bidrar 
sannolikt till att upprätthålla en hög investe-
ringsnivå och därmed till en fortsatt modernise-
ring och strukturutveckling av det svenska 
jordbruket, men också av skogsbruket och 
övriga verksamheter inom de areella näringarna.  

Den uppdatering av blockdatabasen som 
genomförts innebär att risken för sanktioner 
från kommissionen minskar samtidigt som 
ansökningsförfarandet för jordbruksstöd för-
enklas och kostnaderna för kontrollerna av jord-
bruks- och landsbygdsstöd minskar. 
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Regelförenkling 

Resultat 
Förenkling av lagstiftningen för företag verk-
samma inom de areella näringarna är en priorite-
rad fråga för regeringen. Målsättningen var att 
under mandatperioden minska företagens admi-
nistrativa kostnader med 25 procent samt uppnå 
en märkbar positiv förändring i företagens 
vardag.  

I regeringens skrivelse Regelförenklings-
arbetet 2006–2010 (skr. 2009/10:226) lämnas en 
samlad redogörelse för regeringens regelförenk-
lingsarbete under perioden 2006–2010. 

Jordbruksdepartementet har tillsammans med 
Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Skogsstyrel-
sen och Fiskeriverket bedrivit ett arbete med 
aktiv medverkan från berörda branschorganisa-
tioner. Satsningar har gjorts på IT-utveckling för 
att samordna befintliga rapporteringssystem och 
att göra dessa mer användarvänliga. Under 2009 
återfördes 5 miljoner kronor av skatten på han-
delsgödsel och bekämpningsmedel till Jord-
bruksverket för utveckling av en samlad ansökan 
om jordbrukarstöd och den centrala djurdata-
basen. 

I tabellen 2.7 presenteras Tillväxtverkets 
beräkningar av förändringen av de administrativa 
kostnaderna t.o.m. 2009, samt Jordbruksdepar-
tementets uppskattning för 2010. 

De administrativa kostnaderna för Jordbruks-
departementets ansvarsområden hade i slutet av 
2008 minskat med drygt 40 procent för jord-
bruks-, skogsbruks- och fiskeområdet och med 
36,5 procent för livsmedelsområdet. Minsk-
ningen inom jordbruksområdet beror framför 
allt på enklare rutiner för märkning och registre-
ring av djur, samt förenklingar för ansökningar 
om olika jordbruksstöd.  

I samband med regeringens avskaffande av 
kravet på att upprätta skogs- och miljöredo-
visning (SMÖR) har nästan samtliga administ-
rativa krav till följd av skogsvårdslagen upphört. 
I regeringens proposition Gränser i skog (prop. 
2009/10:201) föreslår regeringen vissa ändringar 
i skogsvårdslagen när det gäller skyddsskog, 
svårföryngrad skog och fjällnära skog i syfte att 
genomföra en regelförenkling för skogsbruket 
utan att minska skyddet för andra intressen.  

På fiskeområdet har de administrativa kostna-
derna minskat med cirka 4 procent under 2009 

främst till följd av införande av elektronisk logg-
bok och möjligheten till elektronisk rappor-
tering samt lättnader för näringsidkarna i olika 
tillståndsärenden. 

De administrativa kostnaderna till följd av 
livsmedelslagstiftningen har minskat med 
36,5 procent under perioden 2006–2009 framför 
allt beroende på klargöranden rörande 
spårbarhet av livsmedel.  

Regelförenkling behandlades vid ett flertal 
tillfällen under det svenska ordförandeskapet i 
EU och några frågor som var i fokus var förenk-
ling av rapporteringen till djurregister samt 
ansökan om gårdsstöd. De EU-regler som har 
stor betydelse för den administrativa bördan 
identifierades.  

 
Analys och slutsatser 
Målsättningen att uppnå en minskning av företa-
gens administrativa kostnader inom Jordbruks-
departementets område med minst 25 procent 
under perioden 2006–2010 har uppnåtts med 
marginal, 36 procent. 

Det svenska ordförandeskapet i EU innebar 
goda möjligheter att föra upp förenklingar av 
den gemensamma jordbrukspolitiken på dag-
ordningen. Genom att man identifierat vilka 
EU-regler som har stor betydelse för den admi-
nistrativa bördan finns det goda möjligheter att i 
det framtida regelförenklingsarbetet fokusera på 
de områden som ger god effekt.  

Effekten för varje enskild företagare varierar 
beroende på produktions- och driftsinriktning. 
För företagare med djurproduktion eller livs-
medelsförädling har påverkan varit mer påtaglig 
jämfört med effekten för t.ex. renodlade växt-
odlingsföretag. 

Även om målet totalt sett har uppnåtts kan 
det konstateras att jordbrukslagstiftningen (-7,9 
procent) och fiskelagstiftningen (+-0 procent) 
med tillhörande förordningar och föreskrifter 
inte har minskat i önskvärd takt. Det är därför 
angeläget med ytterligare satsningar speciellt 
inom dessa områden. Inom jordbrukslagstift-
ningen är det främst på EU-området som det 
behövs ytterligare satsningar. Inom fiskeområdet 
måste dock stor hänsyn tas till den allvarliga 
situation som råder för många fiskbestånd, vilket 
kräver tillräckliga och effektiva kontrollåtgärder. 
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Tabell 2.7 Förändring av de administrativa kostnaderna 2006–2010 
Miljoner kronor 

Lagstiftningsområde Totalkostnad
2006 

Totalkostnad
2009 

Förändring i %
2006–2009 

Uppskattad 
totalkostnad 

2010 

Uppskattad
förändring i % 

2006–2010 

Jordbruk 357 329 -7,9 321 -10,2 

Skogsbruk 228 5 -97,7 5 98,0 

Fiske 23 23 0 23 0 

Summa jordbruk, skogsbruk och fiske 608 357 -41,3 349 -42,6 

Livsmedel 8 400 5 333 -36,5 5 333 -36,5 

Totalt 9 008 5 690 -36,8 5 682 -36,9 

Källa: Tillväxtverket. 

 
 

Sverige – det nya matlandet  

Syftet med visionen Sverige – det nya matlandet 
är att skapa förbättrade förutsättningar för jobb 
och tillväxt. Insatser för att nå visionen genom-
förs i huvudsak inom ramen för livsmedels-
strategin samt inom landsbygds- och fiske-
programmen. 
 
Resultat 
 
Livsmedelsstrategin 
Sedan 2008 har totalt 125 projekt beviljats medel 
motsvarande 67 miljoner kronor inom ramen för 
insatserna för innovation, kompetens, logistik 
och mat med mervärde. Av dessa medel har 
omkring 25 miljoner kronor använts till projekt 
med syfte att särskilt främja ekologiska livs-
medel. 

Regeringen har ökat satsningarna på export av 
livsmedel från cirka 5 miljoner kronor under 
2007 till 20 miljoner kronor 2009. Regeringens 
exportfrämjande satsningar har resulterat i att 
antalet företag som deltar i Exportrådets aktivi-
teter har ökat från 165 företag under 2007 till 
329 företag under 2009. En oberoende utvärde-
ring från 2010 visar att 70 procent av de till-
frågade företagen upplever regeringens export-
satsningar som mycket positiva och 25 procent 
av företagen anger att de absolut har ökat sin 
export med anledning av deltagande i regering-
ens exportsatsning. 

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel 
ökade med 5 procent till nära 50 miljarder 
kronor under 2009. Exporten av jordbruksvaror 
och livsmedel har därigenom fördubblat sin 
andel av den totala varuexporten på 15 år. 
Importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade 
med 6 procent till 92 miljarder kronor. Det 

ökade värdet på importen beror till stor del på 
att kronan försvagats mot dollarn och euron. 

 
Diagram 2.2 Handelsutveckling 2000–2009 
Miljarder kronor 
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Källa: Bearbetning av statistik från SCB. 

 
Antalet sysselsatta inom livsmedelsindustrin har 
minskat från 61 100 under 2006 till 58 500 under 
2009. Samtidigt ökade antalet livsmedelsföretag 
från nära 3 000 företag 2006 till cirka 3 200 
företag 2009 enligt statistik från SCB.  

Antalet ärenden som kommer in till Livs-
medelsverket inom livsmedelsexportområdet har 
ökat, från 36 till 45 ärenden 2007–2009. Under 
2009 ledde ett trettiotal ärenden till att export 
kunde genomföras (jämfört med 19 ärenden 
2007). Även Jordbruksverket redovisar en 
ökning av antalet ärenden inom livsmedels-
export.  

De insatser som har genomförts för att främja 
småskalig slakt har bidragit till att 18 små slakte-
rier godkänts av Livsmedelsverket sedan 2007. 
Dessa nya slakterier utgör mer än hälften av de 
godkända mindre slakterier som finns i dag. För 
närvarande behandlas ytterligare 14 ansökningar 
om godkännande. 

Inom ramen för livsmedelsstrategin har sats-
ningar gjorts på offentlig mat och upphandling 
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av offentlig mat. Resultatet av insatserna går 
ännu inte att redovisa då projekten inte har 
avslutats.  

Forskningsrådet Formas och Vinnova har i 
samverkan med näringslivet inom livsmedels-
området tagit fram ett femårigt livsmedelsforsk-
ningsprogram som omfattar grundläggande 
forskning och utveckling. 

 
Landsbygdsprogrammet 
För 2009 gjordes en omfördelning med 30 mil-
joner kronor inom landsbygdsprogrammet, i 
syfte att stärka utvecklingen av mat med mer-
värden. Under 2010 påbörjas en särskild riktad 
satsning på Sverige – det nya matlandet om-
fattande 160 miljoner kronor för åren 2010–
2013. Huvuddelen av medlen fördelas till åtgär-
derna kompetensutveckling, diversifiering av 
jordbruksföretag, utveckling av mikroföretag 
och landsbygdsturism. 

De tre första årens genomförande av lands-
bygdsprogrammet visar att 760 företag eller 
projekt med inriktning mot livsmedel och mat-
turism har fått stöd. Det totala stödbeloppet 
uppgår till 274 miljoner kronor, vilket medverkat 
till en investeringsvolym om 844 miljoner 
kronor.  

Av de 760 beviljade stöden avsåg 532 utveck-
ling av affärsidéer och investeringar. Företags-
stöden uppgick till 136 miljoner kronor vilket 
bidragit till en investeringsvolym om 664 miljo-
ner kronor.  

Omkring 230 projektstöd har fått 138 miljo-
ner kronor i stöd. Det största projektet är Eld-
rimner, ett nationellt resurscentrum för hant-
verksmässig småskalig livsmedelsförädling, som 
har fått cirka 25 miljoner kronor för ett flerårigt 
nationellt projekt.  

De resultat som kan redovisas inom lands-
bygdsprogrammet utgår från avslutade invester-
ingar i företag samt projektstöd. Beräkningarna 
visar att det för perioden 2007–2009 skapats 
cirka 220 jobb som ett resultat av de avslutade 
281 investeringarna och projekten.  

 
Fiskeprogrammet 
De första årens genomförande av fiske-
programmet visar att 286 insatser med anknyt-
ning till visionen Sverige – det nya matlandet har 
fått stöd. Av totalt 224 miljoner kronor som 
beviljats i offentligt stöd genom programmet har 
drygt 77 miljoner kronor gått till insatser som 
bidrar till uppfyllandet av visionen. Utöver detta 

finns stöd till insatser av gemensamt intresse 
som också har betydelse för att uppnå visionen. 
Åtgärderna avser framför allt ”primärproduk-
tion”, där företag inom yrkesfiske, vattenbruk 
och beredning erhållit bidrag till investeringar 
som främjar produktionen av fisk och skaldjur 
och säkerställer lika konkurrensvillkor med 
producenter i andra länder 

 
Analys och slutsatser 
Livsmedelsindustrin är en viktig arbetsgivare 
inom det svenska näringslivet med en spridning 
över hela landet. Med en framgångsrik livs-
medelsindustri förbättras även förutsättningarna 
för jordbrukssektorns företag. Trots den låg-
konjunktur som ekonomin genomgått har en 
svag produktionsökning inom den svenska livs-
medelsindustrin resulterat i att livsmedels-
branschen klarat sig relativt bra.  

Framgent förväntas en stabilare tillvaro och en 
växande export för sektorn. Aktuella länder för 
export är bl.a. Ryssland, Kina, Ukraina och Japan 
vilka är exportmarknader med stor potential för 
Sverige. 

Sedan Sveriges EU-inträde har konkurrensen 
för svenska företag ökat. Inom landet har före-
tagskoncentrationen och produktiviteten inom 
sektorn ökat. Trenden under de senaste åren 
visar på effektivare och mer innovativa svenska 
livsmedelsföretag med färre anställda. Samtidigt 
ökar antalet företag inom livsmedelssektorn med 
småskalig produktion och t.ex. gårdsförsäljning. 
Företagen har kunnat dra nytta av marknadens 
ökade efterfrågan på ekologiska produkter och 
mat med lokal prägel. Försäljningen av ekolo-
giska livsmedel ökade med 15–20 procent under 
2009.  

Regeringens bedömning är att de extra medel 
som tilldelats Livsmedelsverket och Jordbruks-
verket har inneburit att fler exportrelaterade 
problem som t.ex. godkännande av svenska 
anläggningar för export, har lösts och skapat 
ytterligare möjligheter för export av svenska 
livsmedelsprodukter. 

Turistnäringen fortsätter att växa vilket bidrar 
till att nå visionen Sverige – det nya matlandet. 
Närmare en tredjedel av de pengar som en turist 
spenderar går till mat och måltider. Antalet 
övernattningar på hotell, stugbyar och vandrar-
hem på landsbygden har ökat med 8 procent 
jämfört med för fem år sedan. Även om kon-
junkturläget försämras finns det flera faktorer 
som talar för en fortsatt positiv utveckling inom 
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besöksnäringen, något som väntas leda till ökad 
efterfrågan och ett ökat utbud av landsbygds-
baserad turism. Turistnäringen är sysselsätt-
ningsintensiv och bidrar till många jobb på 
landsbygden. 

Den oberoende utvärderingen som gjordes 
under 2010 visar att regeringens satsning på 
insatserna för innovation, kompetens, logistik 
och mat med mervärde har stor betydelse när det 
gäller att uppnå målsättningarna inom livs-
medelsstrategin såsom exempelvis att öka kun-
skapen inom områdena i livsmedelssektorn. 
Insatser inom livsmedelsstrategin har liksom 
åtgärder inom landsbygdsprogrammet bidragit 
till att bygga upp nya kontaktytor och sam-
arbetsmöjligheter vilka i ett senare skede kan 
leda till reella investeringar i företag. Detta är 
effekter som kommer att leva vidare och på lång 
sikt öka landsbygdens bidrag till tillväxten i 
Sverige. 

Satsningen inom fiskeprogrammet på att upp-
rätta fiskeområden innebär en betydande poten-
tial för att stärka diversifiering och företagsam-
het inom fiskerinäringen i kustområden, framför 
allt med koppling till besöksnäring och mat-
relaterad turism. 

Insatserna inom livsmedelsstrategin, fiske-
programmet och landsbygdsprogrammet 
kompletterar varandra och stärker möjligheterna 
att nyttja den totala potential som finns till ett 
dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv 
med ökat företagande, tillväxt och fler jobb i hela 
landet. 

Samepolitik 

Resultat  
Det övergripande målet för samepolitiken är att 
verka för en levande samisk kultur byggd på en 
ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska 
näringar. Dessutom ska Sametinget leda det 
samiska språkarbetet.  

Vid valet 2009 hade 632 fler personer anmält 
sig till röstlängden än vid valet 2005 vilket inne-
bär att den positiva trenden fortsatt. Däremot 
minskade valdeltagandet och nådde den lägsta 
nivån sedan Sametingets inrättande. Därmed 
bröts den relativa stabila nivån som valdeltagan-
det haft sedan 1997. 

 
 
 
 

Tabell 2.8 Valdeltagande 

Valår Antal i 
röstlängder 

Valdeltagande Valdeltagande i 
procent 

1993 5 390 3 865 72 

1997 5 991 3 775 63 

2001 (omvalet) 6 694 4 366 65 

2005 7 180 4 731 66 

2009 7 812 4 623 59 
Källa: Sametinget. 

 
Under 2009 har Sverige och Norge slutförhand-
lat och skrivit under den nya renskötselkonven-
tionen som ska reglera det gränsöverskridande 
renbetet m.m. mellan länderna. Konventionen 
beräknas kunna träda i kraft under 2011. Två 
möten inom den nordiska ämbetsmannakom-
mittén för samefrågor hölls under 2009 i syfte 
att förbereda möte mellan sametingspresiden-
terna och sameministrarna om bl.a. den fortsatta 
processen om en nordisk samekonvention. 
Sverige förhördes av FN:s kommitté för mänsk-
liga rättigheter som meddelade rekommendatio-
ner på samepolitikområdet, vilka bl.a. rörde 
bevisbördans placering i marktvister, bristen på 
rättshjälp till samebyar samt vikten av att invol-
vera samerna i beslutprocessen.  

Regeringen arbetade också under en stor del 
av 2009 med samepropositionen som var beräk-
nad att presenteras under våren 2010. För att 
möta samernas synpunkter lade inte regeringen 
fram propositionen utan har, för att stärka dia-
logen med samerna, valt att invänta konkreta 
förslag från framför allt samiska företrädare för 
att utröna om det finns förutsättningar att fort-
sätta arbetet och att uppnå resultat i en ännu 
närmare dialog. 

Som en del i att leda det samiska språkarbetet 
har Sametinget arbetat med förberedelserna 
inför den nya minoritetsspråklagen. Uppfölj-
nings- och stödarbete har också genomförts för 
att stötta kommunerna inom förvaltningsom-
rådet i det praktiska arbetet med samiska språ-
ket. En genomgång av samhällsinformationen på 
samiska på kommunernas och andra myndig-
heters webbsidor har gjorts. Den visar att ut-
budet har förbättrats men att en fortsatt förbätt-
ring behövs. Arbetet med att göra samiska 
språket och information om rennäring mer till-
gänglig på webben fortsätter och bl.a. har en 
ordbok och ett renmärkesregister lanserats på 
webben. Dessutom har en statistiktjänst för ren-
näring och markanvändning börjat utvecklas. 
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Regeringens vision bruka utan att förbruka 
sammanfaller till stor del med Sametingets arbete 
med livsmiljöprogrammet Eallinbiras. Same-
tinget har inom programmet påbörjat flera 
åtgärder för företagsutveckling med fokus på 
hållbarhet och försiktigt nyttjande. Medel och 
riktlinjer för att genomföra Eallinbiras kommer 
via regeringens proposition En sammanhållen 
klimat- och energipolitik (prop. 2008/2009:162). 

Det har skett en fortsatt minskning av antalet 
slaktade renar, från 65 160 stycken 2008 till 
54 432 stycken 2009, samtidigt som en ökning av 
avräkningspriset har skett med 22 procent under 
samma period. Minskningen av slakten beror 
enligt Sametinget bl.a. på ett ökat antal rovdjur. 
Tillgången på vinterbete och snöförhållanden är 
också faktorer som påverkar tillgången på slakt-
bara djur. 

Antalet samiska turismföretag i Sápmi fort-
sätter att växa och 2009 fanns 99 samiska företag 
inom turistnäringen vilket innebär en ökning 
med 2 procent jämfört med 2008. 

Inom landsbygdsprogrammet har Sametinget 
ett särskilt genomförandeansvar och ett tema-
tiskt ansvar för samiska närings- och lands-
bygdsutvecklingsfrågor. Fram till 2009 års 
utgång har nästan 40 procent av de budgeterade 
omkring 75 miljoner kunnat betalas ut för god-
kända projekt.  

 
Analys och slutsatser  
Utvecklingen av valdeltagandet till Sametinget 
2009 är dubbeltydigt. Samtidigt som intresset för 
Sametinget ökat och fler, särskilt yngre samer, 
anmält sig till röstlängden minskar valdeltagan-
det. Det visar att fortsatta insatser inte bara 
behövs för att öka röstlängden utan också för att 
höja valdeltagandet. I annat fall riskerar Same-
tingets trovärdighet på längre sikt att minska. 

Sametinget har fortsatt att stödja och under-
lätta för renskötselföretag och samebyar att 
bedriva näringsverksamhet Bland annat har stöd 
getts via landsbygdsprogrammet där de god-
kända projekten bedöms bidra till att nå målsätt-
ningarna inom samepolitiken.  

Genom arbetet med livsmiljöprogrammet 
Eallinbiras förbättras rennäringens långsiktigt 
hållbara nyttjande av mark och andra resurser, 
vilket ligger i linje med regeringens vision bruka 
utan att förbruka. Utvecklingen av statistiken för 
rennäringen och för andra samiska näringar i 
syfte att möjliggöra en bättre uppföljning och 
analys är positiv. Den nya renskötselkonventio-

nen mellan Sverige och Norge bedöms ge för-
utsättningar för en långsiktigt hållbar renskötsel 
över riksgränsen. Det samiska språkets ställning i 
samhället är fortsatt svag. Bedömningen är 
emellertid att de ökade insatserna och Same-
tingets tydligare roll i språkarbetet kommer att 
få effekter på sikt. 

Landsbygden – framtidslandet  

Resultat 

Befolkning, sysselsättning och företagande på 
landsbygden 
Tabellen nedan visar befolknings-, företags- och 
sysselsättningsutveckling sedan 2002. 

 
Tabell 2.9 Befolknings-, företags- och sysselsättnings-
utveckling sedan 2002 
Procent 

 Befolknings-
utveckling

2002–2009 

Företags-
utveckling* 
2002–2009 

Sysselsättnings-
utveckling,
2002–2009 

Stadsområden +7  +19  +12  

Landsbygds-
områden 0 +8  +7  

Glest befolkade 
landsbygds-
områden -5  +6  +8  

Hela riket +4  +15  +10  
* Statistiken visar förändringen i antal arbetsställen. Ett företag kan ha flera 
arbetsställen. 
Källa: Bearbetning av statistik från SCB. 

 
Tabellen bygger på Jordbruksverkets indelning 
av kommuner. Folkmängdens utveckling har 
varit negativ i de glest befolkade landsbygds-
områdena. I övriga landsbygdsområden har 
folkmängdens storlek i det närmaste varit kon-
stant mellan 2000–2008. Antalet företag ökade 
mellan 2008 och 2009 med 330 i landsbygds-
kommunerna.  

Utvecklingen av landsbygden understöds av 
utbildning och forskning. På utbildningssidan 
kan nämnas att en ny tvärvetenskaplig inriktning 
inom agronomprogrammet har inrättats 

Genom forskningsrådet Formas har Sverige 
varit en av initiativtagarna till bildandet av en 
forskningssamverkan mellan medlemsländerna i 
EU som rör landsbygdens utveckling, ett s.k. 
ERA-net. Forskningssamarbetet formaliserades i 
samband med konferensen Rural areas shaping 
the future under det svenska ordförandeskapet i 
EU. 

Regeringens skrivelse En strategi för att stärka 
utvecklingskraften i Sveriges landsbygder 
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(skr. 2008/09:167) har redovisats till riksdagen. 
Dessutom har de samlade insatserna under hela 
mandatperioden presenterats i skriften 
Utvecklingskraft – 156 åtgärder som stärker 
utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. 

 
Genomförandet av landsbygdsprogrammet  
Landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013 
består av ett trettiotal olika åtgärder, var och en 
med angivna omfattnings-, resultat- och effekt-
mål för vilka indikatorer har definierats. Här 
redovisas huvuddragen av omfattning och resul-
tat från de tre första åren av genomförandet. 
Jordbruksverket redovisar årligen en rapport för 
landsbygdsprogrammet, som efter godkännande 
av programmets övervakningskommitté över-
lämnas till Europeiska kommissionen.  

Effekten av åtgärderna kan redovisas först 
efter genomförda utvärderingar. En halvtidsut-
värdering av det svenska landsbygdsprogrammet 
genomförs under 2010.  

Programmet för perioden 2007–2013 är 
strukturerat i fyra olika åtgärdsområden, s.k. 
axlar. Vid ett jämnt budgetutnyttjande per år 
under programperioden bör 43 procent av hela 
programmets budget vara utnyttjad vid utgången 
av 2009. Även måluppfyllelsen avseende omfatt-
ningen bör vara mellan 40–45 procent efter 2009 
års utgång. Effektmålen mäts först efter halv-
tidsutvärderingen. Resultaten av åtgärder med 
syftet att förbättra miljön och landskapet 
(axel 2) redovisas under avsnitt 2.4.3 De gröna 
näringarna är miljö- och resurseffektiva och har 
en nyckelroll i Sveriges energiproduktion. 

 
Förbättra jord- och skogsbrukssektorns 
konkurrenskraft (axel 1) 
Det övergripande målet för åtgärderna är att de 
gröna näringarna ska vara miljö- och resurs-
effektiva och ha en nyckelroll i Sveriges energi-
produktion. Målgruppen för åtgärderna är före-
tagare inom de areella näringarna och livs-
medelsföretagare. Den strategiska inriktningen 
är åtgärder som stärker företagens utvecklings- 
och konkurrenskraft genom utveckling av kom-
petens, ny modern teknik, resurseffektiva pro-
duktionsmetoder och nya produkter. Utgångs-
punkten för prioriteringar är marknadens efter-
frågan och företagens behov. 

 
 
 
 
 

Tabell 2.10 Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft 

Åtgärd Indikator Mål för hela 
perioden 

2007–2013 

Utfall
2007–

2009 

Utfall 
2007–2009 

i procent 
av målet 

Kompetens-
utveckling 
– Jordbruk 
– Skog 

Antal  
deltagare 

 
 

394 200 
70 000 

103 471
40 722 

26 
58  

Startstöd Antal 
etableringar 1 100 759 69  

Investerings-
stöd jordbruk Antal företag 6 600 3 006 46  

 Total investe-
ringsvolym, 
mnkr 14 720 6 205 42  

Investerings-
stöd föräd-
lingsledet Antal företag 700 396 57  

 Total investe-
ringsvolym, 
mnkr 2 700 746 28  

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket.  

 
Den samlade måluppfyllelsen för åtgärderna 
inom axel 1 är 39 procent och budgetutnyttjan-
det är drygt 51 procent hittills.  
 
Diversifiering och förbättrad livskvalitet på 
landsbygden (axel 3) 
Det övergripande målet för insatserna är ett 
dynamiskt och livskraftigt näringsliv i hela landet 
som leder till fler jobb och högre tillväxt i lands-
bygdens ekonomi. Målgruppen för åtgärderna 
inom axeln är småföretagare på landsbygden, 
inklusive jordbruksföretagen. Åtgärderna under 
axel 3 ska leda till en ökad diversifiering av 
landsbygdens näringsliv i syfte att främja jobb, 
en hög livskvalitet för dem som bor på lands-
bygden samt ett hållbart utnyttjande av lands-
bygdens samlade resurser. 
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Tabell 2.11 Åtgärder för diversifiering och förbättrad 
livskvalitet på landsbygden 

Åtgärd Indikator Mål för hela 
perioden 

2007–2013 

Utfall 
2007–

2009 

Utfall 
2007–2009 

i procent 
av målet 

Diversifiering 
i jordbruks-
företag 

Antal stödda 
företag/projekt 2 450 527 22  

Affärsutveck-
ling i mikro-
företag 

Antal stödda 
företag/projekt 3 500 842 24  

Främjande av 
lands-
bygdsturism 

Antal stödda 
verksamheter 3 500 598 17  

Grundläggan
de tjänster 

Antal aktivi-
teter 500 105 21  

Byutveckling Omfattning, 
antal byar/-
lokala grupper 1 200 152 13  

Landsbyg-
dens natur- 
och kulturarv 

Antal 
aktiviteter 600 93 16  

Kompetensut
veckling och 
information Antal deltagare 105 000 10 517 10  

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket. 

 
Den samlade måluppfyllelsen för åtgärderna i 
axel 3 är 16 procent och budgetutnyttjandet 
36 procent av programperioden. För 2008 var 
den samlade måluppfyllelsen 6 procent och 
budgetutnyttjandet 20 procent. En ökning har 
således skett inom axel 3 avseende mål-
uppfyllelse och budgetutnyttjande.  
 
Leader ( axel 4) 
Det övergripande målet för Leader är att främja 
ett effektivt genomförande av landsbygds-
programmet genom förankring, inflytande och 
samverkan på lokal nivå. Leadermetoden ska 
kunna tillämpas i hela landet och omfatta pro-
grammets alla insatsområden med särskilt fokus 
på axel 3. Målet är att minst 60 Leader-områden 
ska bildas under programperioden och geogra-
fiskt täcka hela landet.  

Under 2009 kom arbetet inom Leader igång 
med full kraft. Vid utgången av 2009 hade 
63 grupper som organiserar Leader bildats och 
blivit verksamhetsklara. Av de hittills fattade 
809 besluten togs 721 under 2009. Tyngd-
punkten ligger på insatser för diversifiering och 
förbättrad livskvalitet på landsbygden (axel 3) 
men projekt finns även inom axel 1 och axel 2.  

 
Analys och slutsatser 
Landsbygdsområdena har gett förutsättningar 
för fler jobb och företag, trots att folkmängden 
minskat sedan 2000. Inte minst den glest befol-

kade landsbygden uppvisar en relativt god 
utveckling när det gäller anställda. Landsbygds-
områdena uppvisar således en starkare 
sysselsättnings- och företagsutveckling jämfört 
med befolkningsutvecklingen. Av landets samt-
liga aktiva företag på landsbygden, 715 000, är 
cirka 25 procent verksamma inom de areella 
näringarna. 

Landsbygdsprogrammet är ett viktigt verktyg 
för jobb och tillväxt såväl som för ett hållbart 
resursutnyttjande på landsbygden och om-
fattande insatser genomförs nu inom alla axlarna. 
Den samlade bedömningen av axel 1 är att målet 
i huvudsak är uppfyllt och för axel 3 att målet 
delvis är uppfyllt. En förklaring till att målupp-
fyllelsen är låg inom axel 3 är att stöden i större 
utsträckning gått till större satsningar och till 
färre företag än vad som antogs när programmet 
togs fram. Dessutom har flera av åtgärderna 
inom axel 3 kommit igång först under 2008. 
Projektstöden har bidragit till att skapa nya 
kontaktytor och samarbetsmöjligheter vars 
effekter förväntas komma i ett senare skede, bl.a. 
i form av investeringar i företag.  

I samband med en större programändring 
under 2009 med anledning av den s.k. hälso-
kontrollen av den gemensamma jordbrukspoliti-
ken har en översyn och revidering av 
landsbygdsprogrammet gjorts. Den har resulte-
rat i ökade satsningar för att nå de utpekade 
utmaningarna. Dessa utmaningar är klimatför-
ändringen, förnybar energi, vattenförvaltning, 
biologisk mångfald samt omstrukturering av 
mjölksektorn. Därtill har ytterligare 50 miljoner 
kronor omprioriterats till investeringsstöd inom 
axel 1 i syfte att stärka mjölksektorn. Dessutom 
har 160 miljoner kronor omprioriterats till axel 1 
och 3 för att stärka insatser riktade till visionen 
om Sverige – det nya matlandet. Ytterligare en 
programändring har genomförts under 2009 
med anledning av den s.k. Europeiska ekono-
miska återhämtningsplanen. Totalt 253 miljoner 
kronor har tillskjutits axel 3, varav cirka 190 mil-
joner kronor från EU, och syftar till att öka 
tillgången till bredband på den svenska lands-
bygden. Dessa medel väntas leda till 250 bred-
bandsprojekt och gynna 25 000 boende och 
företag på landsbygden. 

Totalt omfattar det svenska programmet efter 
2009 års programrevidering, 36,4 miljarder kro-
nor, vilket är en ökning med 1,1 miljarder kro-
nor. Den samlade bedömningen är att de änd-
ringar som genomförts under 2009 och som 
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gäller fr.o.m. 2010 kommer att stärka lands-
bygdens konkurrenskraft samt att påskynda 
samhällets klimatanpassning och energiomställ-
ning. 

Jordbruk och livsmedelsförädling i norra Sverige 

Resultat 
Villkoren för stöd till jordbruket i norra Sverige 
regleras i Sveriges anslutningsfördrag med EU. 
Den produktion som är stödberättigande har 
successivt minskat sedan 1995 och stödet låg 
2009 på cirka 263 miljoner kronor. Det är i de 
mest glesbygdsdominerade inlands- och skogs-
områdena som tillbakagången är störst, medan 
jordbruksföretagen är mer livskraftiga i bygder 
med något bättre förutsättningar.  

 
Analys och slutsatser 
I september 2009 fattade regeringen beslut om 
att till Europeiska kommissionen överlämna ett 
förslag om förändringar av det nationella stödet 
till norra Sverige. Förslaget innebär förenklingar 
och större flexibilitet i utformningen av stödet.  

I september 2010 godkände kommissionen 
det svenska förslaget. För att ändringarna ska 
kunna träda i kraft krävs också förändringar i 
den svenska förordningen. 

Förslaget är baserat på den oberoende utvär-
dering som kommissionen lät genomföra av 
stödet och motsvarande finska stöd. Utvärde-
ringen visar att stödet är betydelsefullt för 
jordbruket och landsbygden i norra Sverige och 
dess möjligheter att övervinna naturgivna nack-
delar och medverka till att bevara odlingsland-
skapet och dess miljövärden. Samtidigt konstate-
rar utvärderingen att stödet i norra Sverige inte 
har medverkat till att snedvrida konkurrensen på 
marknaden. I utvärderingen framkommer också 
att det finns förutsättningar för att förenkla 
utformningen av stödet.  

Fiskeprogrammet  

Resultat  
Det operativa programmet för fiskerinäringen i 
Sverige 2007–2013, fiskeprogrammet, började 
genomföras under våren 2008. Till och med 2009 
har 152 miljoner kronor beviljats till olika insat-
ser. Det motsvarar cirka 31 procent av den totala 
programbudgeten för sjuårsperioden. De områ-

den där flest projekt eller medel för åtgärder 
beviljats är skrotning av fiskefartyg, utveckling 
av vattenbruk och fiskehamnar samt pilotprojekt 
om bl.a. fiskodlingsteknik, fiskeredskap och 
produktutveckling. 

Inom ramen för fiskeprogrammet genom-
fördes under 2009 en skrotningskampanj för att 
reducera den svenska överkapaciteten. Som ett 
resultat av skrotningskampanjen har kapaciteten 
i flottan som fiskar främst torsk, minskat med 
10 procent, vilket är något högre än det uppsatta 
målet för 2009 som var 9 procent. Regeringen 
har i skrivelsen 2009/10:187 Redovisning av fis-
kepolitiska insatser redogjort för resultat bl.a. av 
skrotningskampanjen.  

 
Analys och slutsatser 
Genomförandetakten i programmet har ökat 
under 2009. Genom att ytterligare nationell 
medfinansiering gjorts tillgänglig och efterfrågan 
på projektmedel är stor förväntas en ökad mål-
uppfyllelse för fiskeprogrammet. Regeringen 
bedömer att de åtgärder som genomförs inom 
fiskeprogrammet bidrar till en starkare fram-
tidstro samt att landsbygdens värden tas till vara 
och nyttjas. Därigenom uppnås regeringens 
vision bruka utan att förbruka.  

Vattenbruk, fritidsfisket och fritidsfiskebaserat 
företagande 

Resultat 

Vattenbruk 
Under perioden 2000–2009 har produktionen av 
odlad fisk vuxit från cirka 5 000 ton till 8 218 ton 
samtidigt som omsättningen har ökat med cirka 
23 procent. Antalet anställda och antalet 
odlingsställen har stabiliserats under senare år 
och visar nu uppgång. 

 
Tabell 2.12 Produktion, sysselsatta och omsättning i 
vattenbruk 

 2007 2008 2009 

Produktion i ton 5 404 7 952 8 218 

Antal sysselsatta 378 379 424 

Omsättning i mnkr 226 316 280 
Källa: Statistik från SCB.  

 
De svenska odlingsföretagen är oftast speciali-
serade på antingen mat- eller sättfiskproduktion. 
Merparten av odlingarna under 2009 omfattade 
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regnbåge vars totala produktion uppgick till 
6 400 ton till ett värde av cirka 157 miljoner kro-
nor och utgjorde cirka 89 procent av den totala 
produktionsvolymen. Röding var den näst vikti-
gaste arten för matfiskproduktion. I den svenska 
vattenbrukssektorn fortsätter produktionen av 
regnbåge i kassar, både söt- och saltvattens-
odling, att uppvisa störst lönsamhet i form av 
högsta genomsnittliga vinster. Produktion av 
musslor har fördubblats under de tre senaste 
åren till 2 125 ton under 2009. 

Inom EU-samarbetet har rådet antagit en ny 
vattenbruksstrategi och Europeiska kommissio-
nen har tagit fram förordningar som rör ekolo-
giskt vattenbruk (EG nr 710/2009) och främ-
mande arter (ändring av EG nr 708/2007). 

Vid SLU bedrivs forskning om hur fiskodling 
kan bedrivas på ett hållbart sätt. SLU har under 
2009 stärkt denna forskning genom ytterligare 
medelstilldelning. 

 
Fritidsfiske och företagande 
Fiskeriverket har under 2009 tagit fram rappor-
ten ”Fem studier av fritidsfiske 2002–2007”. 
Rapporten behandlar bl.a. fritidsfiskets utövare, 
undersökningar av barns och ungdomars fiske-
vanor, hummerfiskets omfattning på västkusten, 
fritidsfiskets nätfångster i Bottenhavet och 
Bottenviken samt husbehovsfisket i Skagerrak. 
Rapporten visar att 1 miljon svenskar i åldern 
16–74 år fritidsfiskade under 2006.  

Enligt Fiskeriverkets bedömning fanns det 
2009 cirka 2 600 fritidsfiskeföretag med en 
sammanlagd omsättning på omkring 1 miljard 
kronor. Antalet anställda i företagen bedöms 
uppgå till 2 000 helårsanställningar. 

 
Analys och slutsatser 
Det svenska vattenbruket visar ökad omsättning 
under de senaste tre åren. Under samma period 
har sysselsättningsgraden varit stabil vilket 
medför ökad lönsamhet samt tyder på en konso-
lidering och effektivisering inom näringen. 
Regeringen bedömer att det finns en kvarstående 
potential för vattenbruket i Sverige att växa 
ytterligare under kommande åren. 

Alltmer information har samlats in runt 
fritidsfisket och det fritidsfiskebaserade företa-
gandet i Sverige. Det finns ett mycket stort 
allmänt intresse av bra fiskemöjligheter och det 
fritidfiskebaserade företagandet med både 
inhemsk och utländsk turism växer och är en 
viktig del av den naturbaserade turism som bl.a. 

lyfts fram i satsningen Sverige – det nya Mat-
landet. Ett allmänt främjande av småföretagar-
verksamhet liksom förvaltningsbeslut både inom 
Sverige och EU som stärker fiskresurserna är 
viktigt för en fortsatt stark utveckling. Fritids-
fiskebaserat företagande är en allt viktigare före-
tagsamhet på landsbygden, i kustområden och 
runt våra sjöar. Frågan om en ny fiskevårdslag 
bereds inom Regeringskansliet utifrån utred-
ningen Med Fiskevård i fokus – en ny fiske-
vårdslag (SOU 2010:42). 

Jakt- och viltförvaltning  

Viltvård 

Resultat 

Vildsvin 
Regeringen har tagit ett samlat grepp om för-
valtningen av vildsvin med det övergripande 
syftet att minska skadorna på gröda samtidigt 
som vildsvin ska ses som en värdefull viltresurs. 
Det regionala ansvaret för vildsvinsförvaltningen 
har tydliggjorts. Resultaten av åtgärderna, som 
har vidtagits på flera nivåer och med hjälp av 
berörda organisationer och myndigheter, kom-
mer att visa sig först om flera år. Det tar lång tid 
att bygga upp samverkan kring ett relativt nytt 
jaktbart vilt som vildsvinet är och finna formerna 
för hur jakten ska bedrivs. 

 
Rovdjurstammarna 
Under 2009 beslutades regeringens nya rov-
djurspolitik av riksdagen. Som en del av politiken 
infördes i januari 2010 en strikt reglerad licens-
jakt på varg i Sverige. Mer information om 
rovdjurspolitiken finns under utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård. Regeringen har 
utöver införandet av licensjakt på varg, beslutat 
om permanenta bestämmelser om skydds-
åtgärder vid rovdjursangrepp. Bestämmelserna 
finns nu samlade i jaktförordningen. Från och 
med den 1 maj 2009 ger dessa bestämmelser även 
tillstånd att försvara hägnat vilt mot lodjur som 
tagit sig in i vilthägn. 

Regeringen har den 22 juni 2010 lämnat en 
proposition om en ny älgförvaltning baserad på 
utredningen Uthållig älgförvaltning i samverkan 
(SOU 2009:54). För att säkerställa djurskyddet 
vid kollisioner mellan vilda djur och motortrafik 
infördes, efter förslag i regeringens proposition 
Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191), 
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en närmare reglering av verksamheten med efter-
sök av trafikskadat vilt den 1 januari 2010 som 
reglerar ersättningar såväl till kontaktpersoner i 
organisationen, som till jägare som söker upp 
och avlivar trafikskadade djur. Tidigare utgick 
ersättning endast för statens vilt. Nu omfattar 
ersättningen även eftersök av arterna rådjur, vild-
svin och mufflonfår.  

I syfte att främja och stärka den regionala och 
lokala delaktigheten i förvaltningen av viltet har 
regeringen skapat viltförvaltningsdelegationer 
vid varje länsstyrelse. Dessa tydliggör även läns-
styrelsens ansvar för den regionala viltförvalt-
ningen, och för viltfrågorna närmare med-
borgarna. Viltförvaltningsdelegationerna är 
sammansatta av såväl politiker som intressenter 
och landshövdingen är ordförande. Delegatio-
nerna ska besluta om övergripande riktlinjer för 
viltförvaltningen inom länet, skötseln av älg-
stammen och i förekommande fall för skötseln 
av hjort- och vildsvinsstammarna. Utöver detta 
ska de besluta om licens- och skyddsjakt inom 
länet samt pröva frågan om godkännande av den 
rovdjursförvaltningsplan för länet som ska upp-
rättas. 
 
Analys och slutsatser 
Regeringen har genom ett flertal beslut samt 
ändringar i jaktförordningen lagt grunden till en 
ny vildsvinspolitik som ska främjas genom sam-
verkan. Skälet är den betydande ekonomiska 
skada vildsvin kan orsaka markägare. Detta har 
inneburit en bred genomlysning av vildsvins-
förekomsten i Sverige hos ett flertal myndig-
heter och organisationer. Inrättandet av de nya 
viltförvaltningsdelegationerna kommer sannolikt 
att ge ökad tyngd åt viltförvaltningen i länen 
varför ytterligare åtgärder kan förväntas på det 
regionala planet. Det lokala och regionala infly-
tandet kommer att stärkas. Det nya systemet 
med eftersök av trafikskadat vilt har stärkt djur-
skyddet för de vilda djur som skadas vid sam-
manstötning med motorfordon. Tydliga ersätt-
ningar för eftersök av statens vilt samt för 
eftersök av vildsvin, mufflon och rådjur stärker 
den befintliga organisationen av eftersöksjägare. 

En förordning inom EU om handel med säl-
produkter har under 2009 antagits med bred 
majoritet i rådet. Syftet är att komma åt stor-
skalig kommersiell säljakt som bedrivs med 
oetiska metoder. Förordningen förbjuder handel 
med sälprodukter inom EU med vissa undantag, 
däribland för produkter från inuiternas jakt samt 

från jakt till skydd av marina resurser. För att i 
framtiden kunna handla med sälprodukter från 
svensk skyddsjakt kommer ett certifierings- och 
kontrollsystem upprättas på svenska myndig-
heter. Regeringen avser att under våren 2011 
överlämna en proposition till riksdagen med för-
slag till lag om handel med sälprodukter. 

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen 

Ett av de övergripande målen inom visionen 
bruka utan att förbruka är Ett dynamiskt och 
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som 
präglas av öppenhet och mångfald. Ett flertal 
insatser under 2009 har ingått i regeringens 
strävan att nå målet. 

De sociala trygghetssystemen har utvecklats 
mot en större tydlighet och förutsägbarhet, ökad 
likabehandling av företagare och anställda samt 
ökad valfrihet i sjukförsäkringen för företagare. 
Minskade skatteuttag från jordbruksföretag har 
bidragit positivt till sektorns lönsamhet. Den s.k. 
hälsokontrollen har fortsatt bidra till reforme-
ringen av jordbrukspolitiken och en ökad mark-
nadsorientering av jordbrukssektorn. Åtgärder 
för att stärka det svenska jordbrukets konkur-
renskraft har vidtagits. Förenklingen av lagstift-
ningen för företag verksamma inom de areella 
näringarna har lett till att de administrativa kost-
naderna minskat ytterligare. Satsningar på e-för-
valtning och IT-utveckling har genomförts, t.ex. 
en uppdatering av blockdatabasen och införan-
det av en elektronisk loggbok inom fiskeom-
rådet. 

Inom Sverige – det nya matlandet har insatser 
genomförts som stärkt möjligheterna till ett 
dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv. De 
medel som satsats har skapat ytterligare möjlig-
heter för export av svenska livsmedelsprodukter.  

De åtgärder som genomförts inom fiske-
programmet bedöms bidra till fler arbetstillfällen 
och högre tillväxt på landsbygden, en starkare 
framtidstro samt att landsbygdens värden tas till 
vara och nyttjas. 

Målet att förbättra jord- och skogsbruks-
sektorns konkurrenskraft är i huvudsak uppfyllt 
medan målet diversifiering och förbättrad livs-
kvalitet på landsbygden delvis är uppfyllt. 

Sammanfattningsvis bedömer regeringen att 
de redovisade insatserna i kombination med t.ex. 
livsmedelsföretagens eget arbete med effektivitet 
och innovationer under 2009 bidragit till att nå 
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målet om Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt 
näringsliv i hela landet som präglas av öppenhet 
och mångfald. 

2.4.3 De gröna näringarna är miljö- och 
resurseffektiva och har en nyckelroll 
i Sveriges energiproduktion 

Indikatorer 
För att mäta resultatet för målet används ett 
antal olika indikatorer som framgår av nedan-
stående text. 

De gröna näringarnas klimatarbete  

Resultat 
År 2008 hade utsläppen av växthusgaser från 
jordbruket minskat med 4 procent i jämförelse 
med 2004. 

 
Diagram 2.3 Utsläpp av växthusgaser från jordbruket 
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Källa: Naturvårdsverket, National Inventory Report 2010. 
 
Under 2009 har regeringen gjort satsningar för 
att öka skogens roll för klimatet. Skogsstyrelsen 
har utveckla sin rådgivning i syfte att höja 
skogsbrukets kunskapsnivå dels om metoder för 
en långsiktigt hållbar ökning av tillväxten i 
skogen dels, om möjliga anpassningsåtgärder. 
Skogsstyrelsen har också förtydligat tillämp-
ningen av regelverket för dikesrensning. Skog-
Forsk har haft i uppdrag att öka användningen av 
förädlat plantmaterial, att genomföra riktade 
åtgärder till skogsägare, entreprenörer och 
arbetsledare i syfte att öka tillvaratagandet av 
biomassa för energiändamål samt att identifiera 
de faktorer som i dag begränsar uttaget av grot 
(grenar och toppar) vid avverkning. 

Skog och skogsmark hade 2008 ett nettoupp-
tag på cirka 21 miljoner ton koldioxidekvivalen-
ter.  

Under 2009 har en större programändring 
genomförts av landsbygdsprogrammet som ett 
led i genomförandet av hälsokontrollen (se 
avsnittet Landsbygden – framtidslandet). En del 
av programändringen gjordes i syfte att dels 
minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser, dels 
anpassa jordbruket till ett förändrat klimat samt 
öka skogsbrukets kompetens kring klimatrelate-
rade frågor. Under våren 2010 infördes ett 
ekonomiskt stöd till företag i syfte att finansiera 
en energikartläggning av sina verksamheter och 
anläggningar, inklusive förslag på åtgärder.  

Sverige spelade en betydande roll som EU-
ordförande i de internationella klimatförhand-
lingarna. Bland annat vidareutvecklades förhand-
lingsområdet REDD+, som syftar till att minska 
utsläppen av växthusgaser som orsakas av 
avskogning och ett icke hållbart skogsbruk, samt 
tillvarata de positiva effekter som ges av ett håll-
bart brukande av skogen. REDD+ står för 
Reducing Emissions from Deforestation and 
Forest Degradation in developing countries; and 
the role of conservation, sustainable manage-
ment of forests and enhancement of forest 
carbon stocks in developing countries. 

När det gäller forskningsinsatser inom 
klimatområdet relaterat till jord- och skogs-
brukssektorn skedde en kraftfull satsning i och 
med regeringens proposition Ett lyft för forsk-
ning och innovation (prop. 2008/09:50). Sverige 
är ett av 22 länder som samverkar inom EU i det 
s.k. Joint programming initiative, vilket är ett 
forskningssamarbete mellan medlemsländerna 
utanför EU:s 7:e ramforskningsprogram. Sam-
arbetet har hittills resulterat i fyra initiativ, bl.a. 
ett som rör de areella näringarna, benämnt 
”Agriculture, Food security and Climate 
Change”. 
 
Analys och slutsatser 
Minskningen av jordbrukets utsläpp av växthus-
gaser beror till stor del på en fortsatt lägre 
användning av handelsgödsel och minskade 
volymer stallgödsel samt en minskad åkerareal. 
Användningen av handelsgödsel har haft en svag 
nedgående trend de senaste åren. Dessutom kan 
noteras att antalet nötkreatur har minskat med 
nära tre procent 2008 jämfört med 2005 vilket 
leder till minskade utsläpp av växthusgasen 
metan. 
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Nettoutsläppen från jordbruksmark samt 
övrig markanvändning ligger jämförelsevis stabilt 
totalt sett, men kan variera mellan olika marker. 

Nettoupptaget i skog och skogsmark styrs 
främst av skogens årliga tillväxt och avverkning-
arnas storlek. Det relativt låga nettoupptaget i 
skog och skogsmark under 2008 beror till stor 
del på de omfattande stormfällningarna i Göta-
land under 2005 och 2007 i kombination med en 
generellt hög avverkningsnivå under senare år. 
Mätosäkerheten kring utsläpp från denna sektor 
är dock stor. 

I landsbygdsprogrammet för perioden 2007–
2013 ingår ett antal åtgärder för att minska jord-
brukets utsläpp av växtnäringsämnen. Ett flertal 
av dessa åtgärder har även en positiv effekt för 
klimatet. Särskilt kan nämnas ersättning för 
odling av fånggrödor och inrättande av skydds-
zoner, vilket minskar utsläppen av kväve till 
vatten och därmed lustgasavgången från det 
utlakade kvävet. De medel som öronmärktes för 
klimatåtgärder i landsbygdsprogrammet förvän-
tas minska utsläppen av växthusgaser med cirka 
650 000 ton koldioxid till 2013. Att åtgärder för 
att minska utsläppen av växtnäring till vatten och 
luft även kan ha positiva effekter för att minska 
utsläppen av växthusgaser framgår också i det 
regeringsuppdrag om handlingsprogram för 
minskade växtnäringsförluster och växthusgasut-
släpp som redovisats av Jordbruksverket i april 
2010. 

De gröna näringarnas klimatarbete bidrar till 
minskade utsläpp av växthusgaser och en mer 
hållbar produktion och konsumtion. De sats-
ningar som regeringen genomfört inom ramen 
för regeringens proposition En skogspolitik i 
takt med tiden (prop. 2007/08:108) kommer på 
sikt att förstärka dessa möjligheter.  

Genom en ökad produktion av biomassa kan 
ett ökat upptag av koldioxid åstadkommas. Bio-
massan kan antingen lagras i skogen eller ersätta 
andra mer energikrävande material samt utnytt-
jas som biobränsle. Även skogsmarken påverkar 
klimatet genom upptag och utsläpp av växthus-
gaser, vilket måste beaktas när man bedömer 
skogsbruksåtgärder för ökad tillväxt. Det är 
viktigt att den biologiska mångfalden bevaras vid 
ökad produktion av biomassa. Det finns även 
stor potential att minska negativ klimatpåverkan 
genom att minska den pågående avskogningen 
av skogsmark till annan markanvändning som 
sker i många u-länder. 

Energibesparingar är med all sannolikhet den 
åtgärd som på kort sikt får störst effekt i för-
hållande till insats. Genom att öka medvetandet 
hos den enskilde företagaren inom de areella 
näringarna kan energibesparingar göras. Detta 
bekräftas också av det regeringsuppdrag om 
energikartläggning av de areella näringarna som 
redovisades i mars 2010.  

De gröna näringarna har en nyckelroll i Sveriges 
energiproduktion 

Resultat 
Tillförseln av biobränsle för energiproduktion 
har ökat med 13 procent sedan 2004. 

 
Diagram 2.4 Energitillförsel av biobränsle 
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Källa: Sammanställning av statistik från SCB. 

 
I dag utgör produktionen av bioenergi från jord 
och skog cirka en femtedel av Sveriges totala 
tillförda energi. Ungefär 90 procent av bioener-
gin kommer från skogssektorn och till stor del 
från industrins biprodukter. Jordbrukets pro-
duktion uppgår enligt den senaste statistiken till 
nära 1,6 TWh 2006. Av den svenska åkerarealen 
användes 2009 cirka sex procent för energi-
produktion. Därutöver kommer energiråvara 
från jordbrukets biprodukter.  

Regeringen har den 18 mars 2010 överlämnat 
propositionen Hållbarhetskriterier för biodriv-
medel och flytande biobränslen (prop. 
2009/10:164) till riksdagen. I denna föreslås en 
ny lag om hållbarhetskriterier för biodrivmedel 
och flytande biobränslen. Lagen är ett led i 
genomförandet av direktivet om främjande av 
förnybar energi (2009/28/EG).  

Under 2009 har sju biogasanläggningar bevil-
jats investeringsstöd om ett totalt belopp om 
11,7 miljoner kronor. 
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Som ett led i genomförandet av hälsokontrol-
len (se avsnittet Landsbygden – framtidslandet) 
har ytterligare 300 miljoner kronor tillförts 
landsbygdsprogrammet under 2009 i syfte att 
öka de areella näringarnas produktion av 
förnybar energi. 

 
Analys och slutsatser 
För att minska beroendet av fossil energi är en 
effektiv och hållbar energianvändning en viktig 
komponent, som också stärker de gröna näring-
arnas långsiktiga konkurrenskraft.  

Energiproduktion från biomassa har ökat 
ytterligare och beror till stor del på en ökad pro-
duktion och användning inom skogssektorn. 
Trenden är att jordbruket alltmer går över till att 
leverera produkter som inte lämpar sig för livs-
medelsändamål till bioenergiproduktion. Det 
kan vara halm, blast eller gödsel. Satsningen på 
investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet 
för biogasproduktion har ökat intresset för att 
producera biogas på gårdsnivå. Intresset för att 
odla Salix är fortsatt begränsat. De senaste årens 
relativt höga spannmålspriser har medfört att 
intresset att övergå till Salix, som är en flerårig 
gröda, minskat.  

För de gröna näringarna är arbetet med håll-
barhetskriterier ett viktigt steg för att tillhanda-
hålla hållbart producerade biobränslen ur jord- 
och skogsbruket. 

De gröna näringarna har potential att bidra till 
reducerade utsläpp av växthusgaser i andra sek-
torer om produktionen för energiändamål ökar 
eller om man utnyttjar biprodukter i högre 
utsträckning.  

Medel som har öronmärkts för ökad produk-
tion av förnybar energi i landsbygdsprogrammet 
förväntas öka produktion av förnybar energi 
med motsvarande 2,4 TWh till 2013. 

Förbättra miljön och landskapet  

Resultat 
Det övergripande målet för insatserna i lands-
bygdsprogrammet (axel 2) är utveckling och 
bevarande av ett attraktivt landskap och en 
levande landsbygd. Insatser inom axel 2 ska bidra 
till en resurseffektiv och hållbar produktion med 
minskad miljöpåverkan. En helhetssyn på land-
skapet stärker landsbygdens attraktionskraft för 
boende och företagande. Den strategiska inrikt-
ningen är att 

- skapa helhetssyn på landskapet som resurs 
för boende, rekreation, utveckling och håll-
bar tillväxt och som bärare av ett natur- och 
kulturarv, 

- främja aktivt brukande av jordbruksmark i 
områden med naturgivna nackdelar, 

- stärka utvecklingen av brukningsmetoder 
som minskar negativ miljöpåverkan. 

 
Tabell 2.13 Miljöersättningar 
Hektar 

Åtgärd Mål Utfall 2008 Utfall 2009 Utfall 2009 
i procent 
av målet 

Skötsel av 
ängs- och 
betesmarker 500 000 457 100 445 740 89 

Certifierad 
ekologisk 
produktion 610 000 336 439 391 524 64 

Skyddszoner 9 000 7 000 4 949 55 

Minskat 
kväveläckage 240 000 134 500 120 322 50 

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket. 

 
 

Tabell 2.14 Miljöinvesteringar 
Hektar 

Åtgärd Mål för 
program-
perioden 

2007–2013 

Utfall 2009 Utfall 
2007–2009 

Utfall 
2007–2009 

i procent 
av målet 

Anläggning av 
våtmarker 6 000 620 1 234 21 

Restaurering 
av ängs- och 
betesmarker 18 000 1 471 4 254 24 

Källa: Sammanställning av statistik från Jordbruksverket. 

 
Den samlade måluppfyllelsen för åtgärderna 
inom axel 2 är 85 procent.  
 
Analys och slutsatser 
Landsbygdsprogrammet har en hög miljö-
ambition med insatser som medverkar till att 
nationella miljökvalitetsmål och internationella 
åtaganden med anknytning till jord- och skogs-
bruket samt till landskapets natur- och kultur-
värden kan uppfyllas. De miljökvalitetsmål som 
främst berörs är Ett rikt odlingslandskap, Ett 
rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning, Giftfri 
miljö, Myllrande våtmarker och Begränsad 
klimatpåverkan. Åtgärder inom programmet är i 
flera fall avgörande för att miljökvalitetsmålen 
ska kunna nås. Måluppfyllelsen varierar dock 
mellan olika åtgärder. I regeringens skrivelse 
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Åtgärder för levande hav (skr. 2009/10:213) 
betonas landsbygdsprogrammets betydelse för 
att uppnå Sveriges åtaganden för att minska 
näringsbelastningen till Östersjön, i enlighet 
med Helsingforskonventionen om skyddet av 
Östersjöns miljö och dess aktionsplan. Denna 
aktionsplan för Östersjön är också en del av 
Östersjöstrategin. 

Som ordförandeland i EU ledde Sverige under 
hösten 2009 förhandlingarna till det slutliga 
antagandet av EU:s Östersjöstrategi. Den syftar 
till att skapa förutsättningar för en bättre miljö 
och regional utveckling. Metoden för att uppnå 
målen består av att stärka samarbetet genom 
användandet av EU-insatser, policyinstrument 
och resurser till gagn för Östersjöregionen och 
dess miljö. 

Även åtgärder som finansieras under anslaget 
Miljöförbättrande åtgärder och användningen av 
medel från återförd skatt på handelsgödsel och 
bekämpningsmedel medverkar till att miljö-
kvalitetsmålen kan uppnås.  

Fler av delmålen under miljökvalitetsmålen 
Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djur-
liv, Ingen övergödning, Giftfri miljö, Myllrande 
våtmarker och Begränsad klimatpåverkan 
bedöms svåra att nå med nuvarande insatser (se 
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård). 

Mot bakgrund av detta har omfattande revide-
ringar gjorts under 2009 av landsbygds-
programmets axel 2, vilket inneburit både höjda 
ersättningsnivåer för befintliga insatser och för 
fyra nya insatser. De ersättningar som har revi-
derats omfattar framför allt insatser för förbätt-
rad vattenkvalitet och insatser för bevarande av 
biologisk mångfald i ängs- och betesmarker samt 
ersättning för certifierad ekologisk produktion. 
De nya insatserna syftar i huvudsak till att för-
bättra vattenkvaliteten. Förändringarna träder i 
kraft 2010. För perioden 2010–2013 tillförs 
axel 2 116 miljoner kronor som ett led i genom-
förandet av hälsokontrollen (se avsnittet Lands-
bygden – framtidslandet). Dessa medel har 
riktats mot insatser för att förbättra vatten-
kvaliteten, bl.a. för att öka anläggningstakten av 
våtmarker. Därtill har Sverige utnyttjat möjlig-
heten att föra över outnyttjade medel från 
direktstöden till landsbygdsprogrammet. Dessa 
medel motsvarar 243 miljoner kronor för 
perioden 2010–2013 och riktas mot insatser för 
att stärka den biologiska mångfalden i landets 
mest värdefulla ängs- och betesmarker. 

Det är regeringens bedömning att föränd-
ringen av ersättningsnivåerna för flera av de 
befintliga insatserna och för de nya insatserna 
som genomförs fr.o.m. 2010 kommer att öka 
anslutningen och därmed måluppfyllelsen av 
miljöersättningarna och därtill kopplade miljö-
kvalitetsmål. Halvtidsutvärderingen av pro-
grammet, vilken genomförs under 2010, kom-
mer att ge ytterligare underlag för att bedöma 
programmets effektivitet. Jordbruksverket har 
fått i uppdrag att efter samråd med Naturvårds-
verket utvärdera hur befintliga övervaknings- 
och uppföljningssystem ger möjligheter att 
utvärdera effektiviteten i genomförda miljö-
åtgärder samt föreslå eventuella förbättringar. 
Regeringen kommer därefter pröva om ytterli-
gare åtgärder eller justeringar är nödvändiga för 
att nå de uppsatta målen. 

En skogspolitik i takt med tiden 

Skogen är en nationell tillgång och en förnybar 
resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en 
god avkastning samtidigt som den biologiska 
mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas 
även till andra allmänna intressen. Skogspoliti-
ken kännetecknas av att den har två jämställda 
mål, ett produktionsmål och ett miljömål. (prop. 
1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 
1992/93:252 och prop. 2007/08:108, bet. 
2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244). Den 
svenska skogspolitiken ger skogsbruket en stor 
frihet men också ett stort ansvar för att nå de 
skogspolitiska målen. 

För skogspolitiken är det svårt att göra resul-
tatbedömning för ett enskilt år. Skogssektorn 
behöver studeras över längre tidsperioder än ett 
år på grund av de långa ledtiderna från insatta 
åtgärder till dess att resultaten kan bedömas. 

Följande indikatorer har använts för att 
bedöma måluppfyllelsen för såväl skogspolitiken 
som visionen bruka utan att förbruka: Virkes-
förråd och återväxt; Röjning och avverkning; 
Skog och vilt i balans; Miljöhänsyn; samt Skydd 
av skogsmark. Konsekvenserna av stormarna 
2005 och 2007 i södra Sverige föranleder rege-
ringen att även redovisa resultatet av de insatser 
som gjorts för att lindra effekterna för de drab-
bade skogsägarna. 
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Resultat 
 
Virkesförråd och återväxt 
Det totala virkesförrådet är omkring 3 miljarder 
skogskubikmeter. 

För perioden 2005–2009 var den genomsnitt-
liga årliga tillväxten på produktiv skogsmark 
110,6 miljoner skogskubikmeter. Av diagram 2.5 
framgår att tillväxten har ökat sedan början av 
90-talet. Ingen större förändring av den genom-
snittliga årliga tillväxten har skett sedan period 
2002–2006. 

 
Diagram 2.5 Genomsnittlig årlig avsatt tillväxt på produktiv 
skogsmark 
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Källa: Sammanställning av statistik från Skogsstyrelsen. 

 
Återväxten har förbättrats successivt sedan slutet 
av 1990-talet. Sedan mitten av 2000-talet har 
dock andelen föryngringar som uppfyller skogs-
vårdslagens krav planat ut och ligger nu på cirka 
80 procent godkända föryngringar. 

 
Röjning och avverkning 
Ökningen av den årliga röjda arealen har avstan-
nat något de senaste åren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 2.6 Areal med omedelbart röjningsbehov fördelat 
på 3-årsmedelvärden 
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Källa: Sammanställning av statistik från Skogsstyrelsen. 

 
Under första halvåret 2009 var den anmälda och 
ansökta arealen avverkningsanmälningar lägre än 
motsvarande period tidigare år. Under det andra 
halvåret ökade denna areal och var under hösten 
2009 högre än året innan, men lägre än 2007. 
Avverkningsanmälningar omfattar inte gallring 
eller vedhuggning. 

För perioden 2006–2008 var den genomsnitt-
liga bruttoavverkningen 87,9 miljoner skogs-
kubikmeter och det är ungefär samma nivå som 
föregående period. Jämfört med perioden 2001–
2004 är det en ökning med 8 procent. Enligt 
preliminära beräkningar låg bruttoavverkningen 
under 2009 på 81 miljoner skogskubikmeter. 
Denna siffra är mycket osäker. År 2007 var mot-
svarande siffra 96 miljoner skogskubikmeter. 

 
Skog och vilt i balans 
Skadenivån i ungskogarna av tall har ökat kraf-
tigt sedan mitten av 1990-talet för att plana ut på 
en hög nivå under 2000-talet. De senaste åren 
har 45 procent av tallstammarna i ungskog betes-
skador och cirka 10 procent har färska betes-
skador. I vissa delar av landet är det svårt att få 
till en tillfredsställande föryngring med tall.  

 
Miljöhänsyn 
Miljöhänsyn är de krav på hänsyn till natur-
vårdens och kulturmiljövårdens intressen som 
samhället ställer vid skötsel av skog. Detta reg-
leras i skogsvårdslagen (1979:429). Skyddet av 
fasta fornlämningar regleras i lag (1988:950) om 
kulturminnen. 

Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn 
vid avverkning visar på fortsatta brister. Prelimi-
nära siffror visar att för perioden 2006/07–
2008/09 uppnådde 71 procent av den föryng-
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ringsavverkade arealen skogsvårdslagens 
bestämmelser om miljöhänsyn, vilket är fem 
procentenheter lägre än för perioden 2001/02–
2003/04. I tre av Skogsstyrelsens fem regioner 
har dock miljöhänsynen förbättrats. På stora 
delar av de underkända föryngringsavverkning-
arna är tillräcklig mängd träd sparade men fel 
hänsyn, ur en kvalitativ bedömning, har priorite-
rats. Arealen föryngringsaverkningar som når 
upp till Skogsstyrelsens rådgivningsbudskap, 
som ligger högre än skogsvårdslagens bestäm-
melser, var 30 procent för perioden 2006/07–
2008/09. Andelen har minskat sedan 2001/02–
2003/04 då den var 38 procent.  

Arealen gammal skog och arealen äldre löv-
skog har ökat de senaste tio åren, liksom utveck-
lingen av volymen död ved, se tabell 2.15.  

 
Tabell 2.15 Areal gammal och äldre lövrik skog och volym 
hård död ved i produktiv skogsmark i femårsintervaller 

 Äldre lövrik sko 
1 000 ha 

Gammal skog 
1 000 ha 

Hård död ved 
milj. m3 

2000–2004 1 203 1 422 69 

2001 –2005 1 252 1 473 72 

2002–2006 1 245 1 534 77 

2003–2007 1 250 1 596 80 

2004–2008 1 292 1 601 83 

2005–2009 1 285 1 608 86 
Källa: Sammanställning av statistik från Skogsstyrelsen. 

 
Skydd av skogsmark 
Vid utgången av 2009 var omkring 26 260 hektar 
produktiv skogsmark skyddad genom natur-
vårdsavtal och 430 hektar som biotopskydds-
områden. Det årliga nytillskottet av dessa skydd 
har minskat under de senaste åren. Inom natio-
nalparker och naturreservat nedan gränsen för 
fjällnära skog var arealen skyddad produktiv 
skogsmark omkring 302 000 hektar vid utgången 
av 2009. Ovan gränsen för fjällnära skog var 
arealen skyddad produktiv skogsmark 445 000 
hektar vid utgången av 2008. Totalt var 1,8 mil-
joner hektar skogsmark (all skogsmark) skyddad 
vid utgången av 2009.  

Arealen frivilliga avsättningar som uppfyller 
Skogsstyrelsens krav på dokumentation uppgår 
till omkring 1,13 miljoner hektar varav mer än 
80 procent återfinns nedan gränsen för fjällnära 
skog. Den totala arealen frivilliga avsättningar på 
produktiv skogsmark, inklusive ej dokumenterad 
areal, skattas till 1,17 miljoner hektar.  

Skogsstyrelsens bedömning är att cirka 
220 000 skogskubikmeter granskog har dödats 

av granbarkborren under 2009 inom de områden 
som drabbades av stormarna Gudrun och Per. 
Av tabell 2.16 framgår skadeutvecklingen av 
granbarkborre de senaste tre åren samt Skogs-
styrelsens prognos för 2010. Nya stormar eller 
en torr sommar kan ge större skador än 
prognostiserat. 

 
Tabell 2.16 Skadeutvecklingen av granbarkborre  
2007–2009 

År Skogskubikmeter 

2007 800 000 

2008 700 000 

2009 220 000 

prognos 2010 100 000 
Källa: Sammanställning av statistik från Skogsstyrelsen. 

 
Angrepp av röd tallstekel och snytbagge före-
kommer också. Skogsstyrelsens prognos är att 
skadorna fortsätter och att dessa lokalt kan vara 
omfattande. 
 
Resultat utöver redovisade indikatorer 
I linje med regeringens proposition Hållbart 
skydd av naturområden (prop. 2008/09:214) har 
regeringen beslutat om ett femårigt samverkans-
program mellan myndigheter och markägare om 
kompletterande metoder för skydd av natur 
(Komet) i fem län.  

Gemensamma riktlinjer för naturvårdsavtal 
har tagits fram av Skogsstyrelsen, Naturvårds-
verket och Länsstyrelsen i Skåne. De innebär 
bl.a. att tillämpningen mellan myndigheterna blir 
lika, ersättningsnivåerna blir högre samt det 
finns möjlighet till flera avtalslängder än tidigare. 
Det har också, fr.o.m. 2010, blivit möjligt för en 
markägare att välja om han eller hon vill att 
ersättningen för naturvårdsavtalet utbetalas som 
ett engångsbelopp eller vid flera tillfällen under 
avtalsperioden. 

Ett första partnerskapsavtal om handel med 
timmer och träprodukter har tecknats mellan 
EU och Ghanas regering. Avtalet innebär 
åtaganden från Ghana att vid export till EU se 
till att trävarorna åtföljs av en licens som garan-
terar att varorna är lagligt avverkade, och EU:s 
åtagande innebär att bara importera trävaror från 
Ghana som åtföljs av denna licens.  

 
Analys och slutsatser 
Skogsnäringen är en viktig arbetsgivare inom det 
svenska näringslivet med en spridning över hela 
landet. Skogsindustrin har ett fortsatt behov av 
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en jämn tillgång till högkvalitativ skogsråvara till 
ett internationellt konkurrenskraftigt pris. Den 
högkonjunktur som varit samt den ökade efter-
frågan på bioenergiråvara har inneburit ett stort 
uttag av skogsråvara ur den svenska skogen. Den 
genomsnittliga tillväxten på produktiv skogs-
mark är dock högre än den genomsnittliga 
bruttoavverkningen. 

Det försämrade konjunkturläget under 2008 
och 2009 har påverkat skogsbruket med sänkt 
efterfrågan och sänkta råvarupriser. Detta åter-
speglade sig i en kraftig sänkning av antalet 
avverkningsanmälningar första halvåret 2009. 
Under hösten 2009 ökade dock aktiviteten i 
skogen igen vilket avspeglade sig i att antalet 
avverkningsanmälningar ökade jämfört med året 
innan. Efterfrågan på bioenergi förutspås stiga 
markant på längre sikt, framför allt beroende på 
EU:s målsättning om 20 procent förnybar energi 
senast 2020. Det är därför angeläget att fortsätta 
utveckla och sprida kunskap om skötselmetoder 
som kan öka råvaruproduktion och uttag utan 
att negativt påverka den biologiska mångfalden 
eller kulturmiljövärden, eller bidra till över-
gödning. 

Den positiva utvecklingen av återväxten sedan 
1999 beror till stor del på att plantering som för-
yngringsmetod successivt har ökat. Varför 
andelen godkända föryngringar har planat ut de 
senaste åren är inte klarlagt. En orsak till dålig 
återväxt kan vara kunskapsbrist kring olika för-
yngringsmetoder. En annan orsak till dålig åter-
växt är betesskador. I dagsläget finns inget som 
tyder på någon förbättring av viltskadeläget. 

Anledningen till att röjningsintensiteten har 
planat ut är inte helt klarlagd. Det nationella 
röjningsnätverket som Skogsstyrelsen har tagit 
initiativ till har ännu inte gett förväntat resultat. 
Skogsstyrelsens uppdrag att vidareutveckla 
arbetet med satellitbaserad röjningsinformation 
fortskrider och bör ge ett positivt resultat på 
sikt. En förutsättning för att öka röjningsinten-
siteten och därmed minska det s.k. röjningsb-
erget är att näringen tar sitt ansvar och utför 
arbetet. 

Skogsstyrelsens årliga utvärdering av miljö-
hänsyn vid föryngringsavverkning visar att det 
finns fortsatt behov av insatser i form av tillsyn 
samt rådgivning för ett hållbart skogsbruk. 
Avsaknad av planering under barmarkssäsongen 
och felaktiga avgränsningar av hänsynsytor 
bidrar till försämrat resultat vid föryngringsav-
verkning, vilket till stor del bedöms bero på 

kunskapsbrist. Skogsbrukare och virkesköpare 
har ett stort ansvar för att miljöhänsyn tas. 
Skogsstyrelsen har här en viktig roll att följa upp 
resultatet och föra en dialog med aktörerna om 
vad som krävs för att förbättra miljöhänsynen. 

Informations- och bekämpningsinsatser, 
gynnsamma väderleksförhållanden samt ett väl 
fungerande skogsskyddsarbete har haft en däm-
pande effekt på skadeutvecklingen av insekter i 
de stormdrabbade områdena i södra Sverige.  

Det svenska skogsbruket påverkas av vad som 
händer såväl på den europeiska som den inter-
nationella arenan. I EU:s fördrag saknas specifik 
rättslig grund för en gemensam skogspolitik. 
Det svenska skogsbruket påverkas inte desto 
mindre direkt eller indirekt av EU-lagstiftning 
inom andra politikområden där EU har lagstift-
ningskompetens. Som exempel kan nämnas det 
s.k. förnybarhetsdirektivet som reglerar förnybar 
energi, förslaget till en ny förordning om tillbör-
lig aktsamhet vid handel med skogsprodukter 
(due-diligence) och ramdirektivet för vatten.  

Skogens roll för klimatet samt förnybar energi 
redovisas under avsnitten De gröna näringarnas 
klimatarbete, respektive De gröna näringarna har 
en nyckelroll i Sveriges energiproduktion. 

Ett resurseffektivt och miljömässigt hållbart fiske 

Resultat 

Fiskeripolitiska insatser  
Regeringens mål är att den svenska fiskenäringen 
ska producera fisk och fiskeprodukter som 
efterfrågas av konsumenterna och bidrar till att 
skapa arbete, välfärd och levande kust- och insjö-
samhällen. Förutsättningen att uppnå detta är att 
fisket bedrivs resurseffektivt och miljömässigt 
hållbart, bl.a. med effektiva fiskeregler och 
selektiva fångstredskap. Endast för en mindre 
andel av EU:s gemensamma fiskbestånd kan 
dock nyttjandet anses vara hållbart och stora 
delar av yrkesfisket i Sverige kämpar med dålig 
lönsamhet. Det finns därmed behov av åter-
hämtning av ett flertal bestånd. Här spelar dels 
fastställande av fler långsiktiga förvaltnings-
planer, dels en anpassning av fiskekapaciteten till 
beståndssituationen en viktig roll. Utkast av fisk 
är ett utbrett problem och ett resursslöseri. En 
nyckelfaktor för att komma åt problemet med 
utkast är utvecklandet och nyttjandet av effek-
tiva fiskeredskap liksom förbättrad kontroll av 
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fisket. Viktiga beslut för att utveckla dessa fakto-
rer togs under 2009.  

Att redovisa resultat av svenska fiskeripoli-
tiska insatser är dock förknippat med svårig-
heter. Det beror dels på att den huvudsakliga 
indikatorn för uppnådda effekter är 
fiskbeståndens biologiska status och att ett fler-
tal faktorer förutom fiskeripolitiska åtgärder 
påverkar bestånden, dels på att fiskeriförvalt-
ningen använder sig av ett flertal olika 
förvaltningsåtgärder, vilket gör det svårt att här-
leda en viss insats till en viss effekt på beståndens 
utveckling. Regeringen bedömer dock att de 
åtgärder som har vidtagits under 2009, både på 
EU-nivå och nationellt, sammantaget förväntas 
påverka utvecklingen i positiv riktning. Flera 
åtgärder som beslutats om under 2009 såsom 
förbud mot high-grading, stängda områden bl.a. 
i Kattegatt samt en riktad användning av kW-
dagssystemet förväntas leda till minskade utkast 
av fisk och därutöver skapa ytterligare incita-
ment för näringen att utveckla och använda mer 
selektiva redskap och fiskemetoder. Dessutom 
har överlåtbara rättigheter införts i det pelagiska 
fisket för att långsiktigt reducera fisketrycket.  

Under det svenska ordförandeskapet för-
handlade regeringen fram flera viktiga beslut 
som kommer att förbättra situationen bl.a. i 
Östersjön. Fiskeministrarna runt Östersjön 
skrev under en deklaration som ledde till en plan 
för att eliminera utkasten i Östersjön fram till 
2012.  

Vidare beslutades i EU att förbättra selektio-
nen för de trålredskap som fångar torsk genom 
att höja maskstorlekarna samt att öka storleken 
på selektionsfönstret. Dessa åtgärder innebär 
bättre möjligheter för fisket att minska andelen 
utkast till en mycket marginell nivå. Besluten om 
TAC:er och fiskekvoter under det svenska 
ordförandeskapet följde vidare alla förvaltnings- 
och återhämtningsplaner för andra året i rad. 
Efter intensiva förhandlingar lyckades Sverige 
som ordförande också slutföra en ny och 
omfattande kontrollförordning. Kontrollrefor-
men kommer att stärka kontrollkapaciteten samt 
minska olagligt fiske. Regeringen har i skrivelsen 
Redovisning av fiskepolitiska insatser (skr. 
2009/10:187) till riksdagen redogjort för dessa 
åtgärder och dess effekter. 

 
Kvoter och kontroll 
Svenskt fiske hade under 2009 tillgång till 
57 kvoter. Kvoterna uppgick till 230 208 ton 

samt 86 758 laxar. Fiskeriverket administrerar 
byten av fiskemöjligheter med andra 
medlemsstater som en del av kvotförvaltningen. 
Under 2009 genomfördes 29 kvotbyten främst 
med Danmark och Nederländerna men även 
med Finland och Frankrike. Kvotbyten under 
året sker dels för att skapa bättre 
fiskemöjligheter genom att omfördela mellan 
områden, dels för att täcka mindre 
överskridanden. Under 2009 överskreds inga 
svenska kvoter men för 7 kvoter infördes 
fiskestopp. Förbrukningen av alla kvoter var i 
snitt 99 procent. 

 
Tabell 2.17 Överskridna kvoter och kvotutnyttjande 

År Antal överskridna kvoter Kvotutnyttjande i 
stoppade fisken i procent 

2005 0 99,6 

2006 0 97,0 

2007 0 98,0 

2008 0 98,6 

2009 0 99,0 
Källa: Fiskeriverket. 

 
I landningskontrollen har under 2009 andelen 
anmärkningar mer än halverats från 17,2 procent 
till 7,1 procent. Den positiva tendensen beror till 
stor del på ökad regelefterlevnad men också för-
ändrade kontrollrutiner. Fyra stickkontroller har 
genomförts i handelsledet och har syftat till att 
verifiera att de mängder per art som levereras till 
en handlare motsvarar de mängder per art som 
säljs vidare. Fiskeriverket har även under 2009 
hanterat införandet av EU: s nya import och 
exportkontroll som är förenat med motverkan-
det av internationell handel med illegalt fångad 
fisk (EG) nr 1005/2007.  

Under Sveriges ordförandeskap antogs i 
oktober 2009 togs beslut den nya kontroll-
förordningen,(EG) nr 1224/2009, av minister-
rådet. Vissa bestämmelser i förordningen träder i 
kraft senare än den 1 januari 2010. En del 
bestämmelser gäller inte förrän det finns 
tillämpningsföreskrifter till förordningen. Dessa 
antas av kommissionen i samråd med medlems-
staterna. Sådana föreskrifter beräknas kunna 
antas i slutet av2010. En viktig nyhet i för-
ordningen är att fiskerikontrollen ska utökas till 
alla handelsled och att det ska bli möjligt att 
spåra fisken från fångst till tallrik. Kommissio-
nen får också större möjligheter att agera mot 
medlemsstater som inte följer reglerna. Det kan 
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innebära indragning av ekonomiskt stöd eller 
indragning av fiskemöjligheter. 

Vid Fiskeriverket har handläggningen av 
administrativa sanktioner, vilket infördes under 
2008, fortsatt även under 2009. Antalet ärenden 
som hanterats straffrättsligt genom domstols-
förfarande har därigenom minskat betydligt. En 
annan orsak är att en särskild landningsavgift har 
införts. Målet är att minst 95 procent av upp-
täckta överträdelser ska leda till administrativa 
sanktioner eller fällande domar.  

Nationellt fortsatte Fiskeriverket och Kust-
bevakningen en nära samverkan inom ramen för 
den årliga tillsynsplanen. På operativ nivå har den 
internationella samverkan skett dels genom EU:s 
gemensamma inspektions- och övervaknings-
insatser (JDP) liksom med en stor insats inom 
EU:s arbete med utvecklingen av en standard för 
elektronisk rapportering. 
 
Analys och slutsatser 
Den gemensamma fiskeripolitiken ställer bin-
dande krav på förbättrad teknik och målupp-
fyllelse genom de beslutade förordningarna på 
fiskerikontrollens område. Myndigheterna 
arbetar tillsammans med att förbättra en lång-
siktig planering av fiskerikontrollen i Sverige 
med utgångspunkt i de krav som ställs. Imple-
menteringen av IUU-förordningen pågår och 
kommer att innebära att regeringen via myndig-
heterna fortsätter att bygga upp verksamhet för 
att hantera den import/exportkontroll som följer 
av förordningen. Förhandlingsarbetet avseende 
implementeringsförordningen till kontroll-
förordningen kommer att bedrivas under 2010 
och blir ett viktigt ramverk för medlemsländer-
nas fortsatta arbete. 

Åtgärder som genomförandet av EU:s för-
valtningsplan för torsk såväl i Nordsjön som i 
Östersjön och en effektivare kontroll har varit 
positiva för bestånden. Det finns nu förvalt-
ningsplaner för 14 av de kvoterade bestånden. 
Målet med att andelen anmärkningar inte över-
stiger 5 procent beräknas uppnås 2010. 

Utbildning och forskning  

Resultat 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildar och 
forskar om människans förvaltning och hållbara 
nyttjande av de biologiska naturresurserna.  

För perioden 2009–2011 har SLU ett utbild-
ningsuppdrag om minst 10 700 helårsstudenter. 
Under 2009 har 3 793 helårsstudenter presterats. 
SLU arbetar aktivt med rekrytering av nya stu-
denter. Flera utbildningsprogram har ett mycket 
gott söktryck såsom program med djuranknyt-
ning, landskapsarkitekt och jägmästare, medan 
andra program måste starta med färre än 
20 sökande. Vad gäller utbytesstudenter kan 
konstateras att antalet inresande studenter fort-
farande är klart fler än antalet utresande. 

Den forskning som bedrivs vid SLU har 
under året genomlysts genom den internatio-
nella utvärderingen ”Kvalitet och Nytta”. Utvär-
deringen har visat att forskningens vetenskapliga 
kvalitet generellt sett bedöms hög; 67 procent av 
forskargrupperna håller en standard som kan 
betecknas som internationellt erkänd varav 
7 procent bedöms vara världsledande inom sina 
områden. Även vad gäller kriteriet relevans och 
nytta ansågs majoriteten av forskargrupperna 
bedriva forskning av stor betydelse.  

Under 2009 undertecknades ett samarbets-
avtal mellan Norge och Sverige om samarbete 
mellan ländernas respektive artprojekt för att 
öka kunskapen och kompetensen om dåligt 
kända arter och artgrupper. 

Forskning inom Jordbruksdepartementets 
ansvarsområden är betydelsefull för de globala 
utmaningarna som t.ex. klimatförändringen, 
livsmedelsförsörjningen och smittsamma djur-
sjukdomar. För att bättre kunna möta dessa har 
SLU inrättat fyra tvärvetenskapliga plattformar; 
Framtidens skog, Framtidens lantbruk, Fram-
tidens djurhälsa och välfärd samt Människan i 
framtidens miljö. 

Den externa forskningsfinansieringen har 
ökat med 18 procent under 2009. Ökningen 
kommer huvudsakligen från nationella forsk-
ningsfinansiärer.  

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas) har ansvaret främst 
för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden 
inom miljöområdet och för de areella näringarna. 
En övergripande redovisning av forsknings-
politiken finns under utgiftsområde 16 Utbild-
ning och universitetsforskning. En resultatredo-
visning av den forskning som finansieras av 
Formas görs även under utgiftsområde 20 All-
män miljö- och naturvård. Cirka hälften av 
rådets forskningsmedel avser forskning inom 
områdena areella näringarna, djur och livsmedel. 
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Resterande medel fördelas inom områdena miljö, 
natur och samhällsbyggande.  

Formas lyfter i sin forskningsstrategi fram 
forskningsteman som är centrala för en hållbar 
utveckling. Inom dessa områden – bl.a. klimat 
och energi, förvaltning av naturresurser och 
miljö och stads- och landsbygdsutveckling – har 
Formas, bl.a. förutom den fria utlysningen, haft 
en särskild satsning på starka forskningsmiljöer. 
Formas har, tillsammans med Vinnova och 
näringslivet, haft en särskild utlysning för ett 
livsmedelsforskningsprogram omfattande totalt 
200 miljoner kronor under fem år. I samverkan 
med Stiftelsen lantbrukforskning, vars medel till 
största delen kommer från återföringen av skat-
ter på handelsgödsel, har ett program utlysts för 
icke-kommersiell växtförädling samt växtföräd-
ling och tillämpningar av växtbioteknik som kan 
höja konkurrenskraften i svensk vegetabilie-
produktion eller kan möta specifika miljömål för 
denna.  

 
Analys och slutsatser 
Utbildning och forskning inom Jordbruks-
departementets ansvarsområde utgör, till-
sammans med den fortlöpande miljöanalysen vid 
SLU, medel för att uppnå regeringens vision 
bruka utan att förbruka. Hög kompetens och nya 
forskningsrön är av högsta vikt för att visionen 
ska kunna uppnås. 

Regeringen bedömer att målen för utbildning 
och forskning inom Jordbruksdepartementets 
områden och regeringens förväntningar på verk-
samheten i stort sett är uppfyllda. Ansöknings-
siffror för SLU de senaste två åren pekar på ett 
ökat intresse för utbildning inom de gröna när-
ingarna. Flera utbildningar, angelägna för den 
nationella kompetensförsörjningen, är dock små 
och har fortfarande få sökande. De åtgärder SLU 
har vidtagit för att bli synligt och attrahera fler 
sökande har gett resultat.  

Mot bakgrund av de nationella miljömålen 
och de ökande kraven som ställs från EU av-
seende miljötillståndet i landet är utveckling av 
den fortlöpande miljöanalysen angelägen för att 
få tillförlitliga underlag. Genom de kraftigt 
ökade resurser som SLU anvisats för anpass-
ningsåtgärder inom området fortlöpande miljö-
analys i regeringens proposition En samman-
hållen klimat- och energipolitik – Klimat (prop. 
2008/09:162) kan bl.a. insamlingen av miljödata 
fortsätta att utvecklas och presenteras på ett 
mera överskådligt sätt. Vidare kan verksamheten 

utvecklas så att en större integration i både 
utbildning och forskning kan ske bl.a. i syfte att 
bibehålla och förnya kompetensen inom 
området.  

Det internationella samarbetet inom forsk-
ningen är viktigt och både SLU och Formas är 
aktiva och deltar på olika sätt både inom och 
utanför Europa. Enligt regeringens mening bör 
det dock finnas potential för en ökad forsk-
ningsfinansiering från internationella källor för 
de areella näringarna. 

Regeringen bedömer att utbildning och 
forskning inom de areella näringarna ligger väl i 
tiden för att möta de globala utmaningarna t.ex. 
klimatfrågan, livsmedelsförsörjningen, smitt-
samma djursjukdomar och det ökade behovet av 
en hållbar produktion av biomassa för energi och 
förnybara råvaror. 

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen 

Ett av de övergripande målen inom visionen 
bruka utan att förbruka är att de gröna näringarna 
är miljö- och resurseffektiva och har en nyckel-
roll i Sveriges energiproduktion. Ett flertal insat-
ser under 2009 har ingått i regeringens strävan 
att nå målet. 

Inom de gröna näringarnas klimatarbete 
genomfördes under 2009 en större förändring av 
landsbygdsprogrammet. 

Jordbrukets utsläpp av växthusgaser har 
minskat bl.a. genom åtgärder för att minska 
utsläppen av växtnäring. Jordbruket har bidragit 
till att delmålen för fosfor och kväve ska kunna 
nås. För delmålet om ammoniak, där jordbruket 
står för de huvudsakliga utsläppen, har målet 
uppnåtts. Under 2009 bedömdes dock ett antal 
andra delmål som svåra att nå i framtiden om 
inte ytterligare insatser vidtogs och ersättnings-
nivåer för befintliga insatser har därför höjts och 
fyra nya insatser beslutats. 

Landsbygdsprogrammet tillfördes ytterligare 
medel under 2009 i syfte att öka de areella när-
ingarnas produktion av förnybar energi och 
minska beroendet av fossil energi. Energi-
produktionen från biomassa har ökat ytterligare 
och satsningen på investeringsstöd för biogas-
produktion inom landsbygdsprogrammet har 
ökat intresset för att producera biogas på gårds-
nivå. Under våren 2010 infördes ett stöd till 
företag för en energikartläggning av deras verk-
samheter.  

40 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 23  

Den genomsnittliga tillväxten på produktiv 
skogsmark är högre än den genomsnittliga 
bruttoavverkningen. Skogsstyrelsens uppdrag att 
vidareutveckla arbetet med satellitbaserad 
röjningsinformation fortskrider och bör ge ett 
positivt resultat på sikt. Andelen godkända för-
yngringar har planat ut och skador i tallung-
skogar på grund av vilt är fortsatt hög. Skogs-
styrelsens uppföljning av miljöhänsyn vid 
föryngringsavverkning visar på fortsatta brister. 
På stora delar av de underkända föryngrings-
avverkningarna är tillräcklig mängd träd sparade 
men fel hänsyn, ur en kvalitativ bedömning, har 
prioriterats. Det finns fortsatt behov av tillsyn 
och rådgivning för ett hållbart skogsbruk. Sam-
verkansprogrammet Komet, mellan myndigheter 
och markägare, om kompletterande metoder för 
skydd av natur bör bidra till måluppfyllelsen. 
Informations- och bekämpningsinsatser, gynn-
samma väderleksförhållanden samt ett väl funge-
rande skogsskyddsarbete har haft en dämpande 
effekt på skadeutvecklingen av insekter i de 
stormdrabbade områdena i södra Sverige.  

Avseende ett resurseffektivt och miljömässigt 
hållbart fiske kan konstateras att endast för en 
mindre andel av EU:s gemensamma fiskbestånd 
kan nyttjandet anses vara hållbart och stora delar 
av yrkesfisket i Sverige har dålig lönsamhet. 
Viktiga beslut för att komma åt problemet med 
utkast av fisk togs under det svenska EU-ord-
förandeskapet då regeringen även förhandlade 
fram flera viktiga beslut som kommer att för-
bättra situationen bl.a. i Östersjön. Den nya och 
omfattande kontrollförordningen kommer att 
stärka kontrollkapaciteten och minska olagligt 
fiske. Implementeringen av IUU-förordningen 
har pågått och kommer att innebära att rege-
ringen via myndigheterna fortsätter att bygga 
upp verksamhet för att hantera den import-
/exportkontroll som följer av förordningen. 
Genomförandet av EU:s förvaltningsplan för 
torsk och en effektivare kontroll har varit posi-
tivt för bestånden. 

Inom utbildning och forskning gör SLU 
bedömningen att målet med utbildningsupp-
draget för perioden 2009–2011 kommer att ha 
uppnåtts vid periodens slut. På forskningsom-
rådet har SLU inrättat fyra tvärvetenskapliga 
plattformar. Formas m.fl. har utlyst ett livs-
medelsforskningsprogram under fem år. Rege-
ringen bedömer att målen för utbildning och 
forskning inom Jordbruksdepartementets om-

råden och regeringens förväntningar på verk-
samheten i stort sett är uppfyllda.  

Sammanfattningsvis bedömer regeringen att 
de redovisade insatserna under 2009 bidragit till 
ökad måluppfyllelse avseende att De gröna när-
ingarna är miljö- och resurseffektiva och har en 
nyckelroll i Sveriges energiproduktion. 

2.4.4 De gröna näringarna utmärks av 
omtanke, ansvarstagande och hög 
etik 

Indikatorer 
För att mäta måluppfyllelsen redovisas bl.a. föl-
jande indikatorer inom de olika delområdena 
under målet:  

- antal utbrott av smittsamma djursjuk-
domar, kalvdödlighet och antibiotikaresi-
stens i djurhållning, 

- hur många djurskyddskontroller som läns-
styrelserna genomfört och hur stor andel av 
dessa som var gjorda utifrån en riskvärde-
ring,  

- andel allvarliga avvikelser vid datorbaserade 
inspektioner. 

Indikatorerna avseende djurhälsa med behand-
lingsstatistik påvisar resultatet av regeringens 
förebyggande åtgärder. Genomförda djur-
skyddskontroller och andel av dessa gjorda 
utifrån en riskvärdering avspeglar måluppfyllelse 
inom djurskyddet. Livsmedelssäkerhet och kon-
sumentinformation mäts genom indikatorerna 
inom området. Flera indikatorer är nya för 2011 
och har utvecklats med avsikten att ge en tydli-
gare bild av uppnådda resultat.  

Sverige ska vara pådrivande för sund djurhållning 
och friska djur i EU 

Resultat 

Djurhälsa och folkhälsa 
Målen om sund djurhållning och friska djur är 
fullt uppfyllda eller i huvudsak uppfyllda, 
gällande djurhälsa och smittbekämpning samt 
tillgång till rikstäckande djurhälsovård.  

Vaccinationerna mot blåtunga fortsatte under 
2009 och utbrottet av blåtunga verkar nu vara 
under kontroll. Antalet utbrott av epizootiska 
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sjukdomar var under 2009 endast tre vilket är 
betydligt lägre än under de senaste åren. 

 
Tabell 2.18 Antal fall/besättningar med epizootisk sjukdom 
2005–2009 

Sjukdom 2005 2006 2007 2008 2009 

Tuberkulos, 
djurparksdjur 1 0 0 0 0 

Paratuberkulos, nöt 2 0 0 0 0 

Newcastlesjuka, 
fjäderfä 2 1 3 1 1 

Infektiös pankreas-
nekros, fisk 2 0 0 0 0 

BSE (galna 
kosjukan) 0 1 0 0 0 

Atypisk scrapie 
(NOR) 1 8 2 0 2 

Fågelinfluensa, 
fjäderfä 0 11 0 0 0 

PRRS 0 0 7 0 0 

Blåtunga 0 0 0 68 0 

Mjältbrand 0 0 0 1 0 

Totalt 8 11 12 70 3 

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, årsredovisning 2009. 
1 Avser viltfågel för utsättning. Ytterligare 63 fall noterades på vilda fåglar och 
ett fall på vild mink. 

 
Antalet utbrott av salmonella hos livsmedels-
producerande djur visar sedan flera år en ökande 
trend, som dock bröts 2009 (45 fall 2009 jämfört 
med 52 fall 2008). En annan indikator som pekar 
i positiv riktning är att anslutningen till frivilliga 
salmonellakontrollprogram ökar. Kontrollplanen 
för foder har uppfyllts. Endast ett fall av salmo-
nella har hittats i färdigt foder (fodret stoppades 
innan det nådde konsument). 

Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) 
och Jordbruksverkets kunskap och fördjupade 
analyser bidrar bl.a. till smittspårning vilket är en 
förutsättning för smittobekämpning. SVA har 
fokuserat extra på salmonellaarbetet under 2009 
genom att inrätta en samordnartjänst och att 
upprätta en salmonellaportal på hemsidan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.19 Salmonella i djurbesättningar och anläggningar 
2005–2009 

Salmonella påvisad i 
besättning 

2005 2006 2007 2008 2009 

Nötkreatur 13 9 15 21 19 

Svin 2 5 10 8 3 

Får 2 0 0 5 1 

Häst 1 3 2 4 8 

Broiler 0 7 11 7 3 

Värphöns 1 1 4 5 3 

Kalkon 0 0 1 2 2 

Gäss, ankor 0 2 5 0 6 

Totalt 19 27 38 52 45 

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, årsredovisning 2009. 

 
Kalvdödlighet är en ny indikator som valts efter-
som den på ett tydligt sätt speglar det över-
gripande hälsoläget i besättningarna. Uppgiften 
avser antalet levande födda kalvar som dör inom 
en månad. Dödligheten varierar mellan olika 
raser och kön. För 2009 var kalvdödligheten 
totalt 2,3 procent vilket är på samma nivå som 
närmast föregående fyra år då dödligheten varie-
rat mellan 2,1 och 2,2 procent. 

Övervakningen av antibiotikaresistens bland 
bakterier från djur och livsmedel visar att läget i 
Sverige är generellt gott och bättre än i de flesta 
andra länder. Exempelvis är det positivt att 
notera att inget fall av metithillinresistenta 
Staphylococcus aureus (gula stafylokocker, 
MRSA) påvisats hos livsmedelsproducerande 
djur. 

Ansvariga myndigheter har svarat för en aktiv 
omvärldsbevakning gällande antibiotikaresistens 
och smittryck från sjukdomar som finns i om-
givande länder alternativt har förekommit som 
enstaka fall i Sverige. Detta medverkar till en god 
beredskap.  

Rikstäckande djurhälsovård har funnits att 
tillgå. Den 1 januari 2010 infördes en ny organi-
sation för den veterinära servicen, med syfte att 
skapa en ökad konkurrens samtidigt som ett 
gott smitt- och djurskydd bibehålls i hela landet. 
Trenden med sjunkande andel behandlingar för 
lantbrukets djur fortsätter.  

Den 1 januari 2010 trädde en ny lag om verk-
samhet inom djurens hälso- och sjukvård i kraft 
som bl.a. innebär att fler yrken inom djurens 
hälso- och sjukvård behörighetsregleras. Den 
nya lagstiftningen syftar till att uppnå en god 
och säker vård och en god djurhälsa. Lagen ska 
också bidra till att samhällets krav på ett gott 
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djurskydd, ett gott smittskydd och säkra livs-
medel uppnås. 

En ny EU-förordning om hälsobestämmelser 
för animaliska biprodukter som inte är avsedda 
att användas som livsmedel, t.ex. kadaver och 
rester från slaktade djur, trädde i kraft den 
4 december 2009. Därigenom förenklas lagstift-
ningen gällande hela bearbetnings- och distribu-
tionskedjan för animaliska biprodukter, sam-
tidigt som en hög skyddsnivå för människors 
och djurs hälsa säkras.  
 
Djurskydd 
En lägre samlad måluppfyllelse än önskvärt har 
noterats under många år när det gäller djur-
skyddskontrollen. Med syfte att förbättra djur-
skyddet och öka likvärdigheten i kontrollen 
överfördes ansvaret för djurskyddskontrollen 
den 1 januari 2009 från kommunerna till läns-
styrelserna. Samtidigt ändrades finansieringen av 
kontrollen från att ske genom avgifter till att ske 
med allmänna medel. Regeringen bedömer att 
målen gällande överföringen av kontrollansvaret 
till länsstyrelserna i huvudsak är uppfyllda. 
Under 2009 har länsstyrelsernas arbete med 
djurskyddskontrollerna i hög utsträckning präg-
lats av att bygga upp den nya organisationen. 
Detta tillsammans med stora ingående ärende-
balanser från den tidigare kommunala kontrollen 
har hämmat länsstyrelsernas kontrollverk-
samhet. Instrument för att bedriva kontrollen 
riskbaserat är etablerade men har i praktiken 
ännu inte kunnat användas fullt ut. Länsstyrel-
serna uppger att 13 procent av kontrollerna 
gällde objekt som valts utifrån riskvärderings-
kriterier. Antalet genomförda kontroller 2009 
var omkring hälften av antalet de båda före-
gående åren. 

Ökade resurser i vårtilläggsbudgeten 2010 har 
bidragit till att lösa de akuta problemen. 

Forskningen inom djurskydd inklusive tek-
nikprovning och utveckling av alternativ till 
djurförsök har tillförts betydande resurser 2010. 
31 miljoner kronor har anvisats till Formas, 
Vetenskapsrådet och Jordbruksverket. Vid 
Sveriges lantbruksuniversitet har dessutom djur-
skyddsforskning bedrivits inom ramen för 
universitetets anslag.  

Flera viktiga framsteg för djurskyddet har 
gjorts inom EU. Rådet har i juni 2010 antagit en 
gemensam ståndpunkt om ett nytt direktiv om 
skydd av djur som används för vetenskapliga 
ändamål. Det nya direktivet innebär att djur-

skyddet för de djur som används som försöks-
djur inom EU stärks betydligt.  

Under 2009 har Sverige också arbetat aktivt 
inom EU för att få genomslag för vårt synsätt i 
samband med icke-kommersiella förflyttningar 
av sällskapsdjur. Det beslut som fattades våren 
2010 medger fortsatta övergångsregler för bl.a. 
Sverige så att vi kan behålla en hög skyddsnivå 
mot rabies och mot rävens dvärgbandmask 
(orsakar leverskada hos människa).  

På initiativ av det svenska ordförandeskapet 
anordnades under hösten en EU-konferens om 
djurskydd i Uppsala. Vid konferensen redo-
visades forskningsresultat om hur man kan mäta 
djurskydd med hjälp av objektiva indikatorer. 
Som uppföljning fick SLU regeringens uppdrag 
att stödja utvecklingen av en effektiv samord-
ning av djurskyddsarbetet inom EU . 

 
Analys och slutsatser 
Med utgångspunkt i bl.a. de indikatorer som 
valts drar regeringen slutsatsen att det goda 
djurhälsoläget bibehållits under 2009. Året har 
präglats av bekämpandet av idisslarsjukdomen 
blåtunga, i form av en konsekvent genomförd 
vaccinationskampanj. Betydande resurser har 
satsats på detta och därmed har mångdubbelt 
större kostnader kunnat förebyggas. Inga nya 
fall av blåtunga har påvisats under 2009 och 
vaccinationerna har därmed visat sig framgångs-
rika. 

På senare år har fallen av salmonella ökat 
vilket motiverat resursförstärkning till före-
byggande och bekämpande arbete. Detta är sär-
skilt angeläget eftersom salmonella smittar 
mellan djur och människa och stora utbrott 
snabbt kan medföra stora kostnader och lidande. 
Ökningen av antalet utbrott förefaller under 
2009 ha avstannat, men det är viktigt att få denna 
utveckling bekräftad. Det är därför motiverat att 
fortsätta att kraftfullt arbeta förebyggande och 
bekämpande för att hålla tillbaka salmonella-
utbrotten. 

Genom kunskap och medvetet arbete mins-
kade antibiotikaanvändningen kraftigt under 
1990-talet i Sverige och är nu tämligen konstant. 
Antibiotikaresistenta bakterier är trots detta ett 
växande problem inom humanmedicinen och 
medför ett ökat antal svårbehandlade infektio-
ner. Sådana resistenta bakterier kan också infek-
tera djur. För att motverka denna utveckling är 
det viktigt att vidareutveckla det goda sam-
arbetet mellan myndigheter som ansvarar för 
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folkhälsa och djurhälsa, t.ex. genom att utveckla 
riktlinjer för hanterandet av multiresistenta 
bakterier (MRSA) hos sällskapsdjur. 

Reformen av djurskyddskontrollen försenades 
under 2009 genom omställningsproblem samt 
att övergångskostnaderna var oväntat stora. De 
indikatorer som valts för att följa arbetet pekade 
också på flera allvarliga brister. Regeringen age-
rade aktivt under våren 2010 för att komma till 
rätta med svårigheterna, genom att tillförsäkra 
utökade resurser i tilläggsbudgeten.  

Arbetet inom EU stod i särskilt fokus under 
2009 genom att Sverige var ordförande det andra 
halvåret. På jordbruksområdet var djurskydd och 
djurhälsa prioriterade områden. Det kan kon-
stateras att arbetet var lyckosamt och att bety-
dande framsteg nåddes på viktiga områden, sär-
skilt rörande förflyttning av sällskapsdjur, 
djurskydd för försöksdjur samt hälsobestämmel-
ser för hantering av animaliska biprodukter. 

För att uppnå sund djurhållning och friska 
djur är det av stor vikt att samarbeta inom EU 
och internationellt eftersom frågorna ofta är av 
gränsöverskridande karaktär. 

Konsumenter ska ha verktyg och förutsättningar 
att välja 

Resultat 
Lagstiftningen inom livsmedelsområdet ålägger 
företagen ett långtgående ansvar för att de livs-
medel som släpps ut på marknaden är säkra. 
Livsmedlen ska även vara korrekt märkta och 
vara det de utges för att vara, denna senare del 
benämns redlighet i livsmedelshanteringen. I 
Livsmedelsverkets ansvarsområde ingår även att 
verka för goda matvanor i befolkningen. 

Kontrollen inom livsmedelskedjan ska bedri-
vas enligt principen från jord till bord. Den 
utförs av en rad olika myndigheter på lokal, 
regional och central nivå och ska vara 
riskbaserade. I vilken utsträckning riskbaserade 
kontroller genomförs varierar mellan kommu-
nerna. Antalet verksamma livsmedelsinspektörer 
understiger det faktiska behovet. Detta beror 
huvudsakligen på att det råder brist på utbildade 
livsmedelsinspektörer. Av kommunernas årliga 
rapportering till Livsmedelsverket framgår att 
det fortfarande råder stor brist på inspektörer. 
Trots att kontrollmyndigheterna anställde ytter-
ligare 43 inspektörer saknades fortfarande 
omkring 115 inspektörer vilket motsvarar 

17 procent av behovet. De senaste årens 
ökningstakt tycks ha avtagit. Antalet 
livsmedelsanläggningar har däremot ökat och nu 
är cirka 70 000. 

Sedan 2005 har en indikator för säker mat 
följts upp årligen som ett mått på livsmedels-
säkerheten i landet. Den utgörs av andelen 
allvarliga avvikelser av det totala antalet av de 
viktigaste kontrollpunkterna från kommunernas 
datorbaserade kontroller i detaljhandeln (restau-
ranger och andra storhushåll samt butiker). 
Resultatet, nio procent, är något lägre än vid den 
förra rapporteringen. Resultatet bör tolkas för-
siktigt på grund av stora variationer i antalet rap-
porterande kommuner och inspekterade 
kontrollpunkter mellan åren. Även kommuner-
nas inriktning av kontrollen varierar. Brister i 
dokumentationen av att olika rutiner följs är 
vanliga. Däremot var det ovanligt med anmärk-
ningar om smittorisk, sår, skadedjur eller 
allergener. 

 
Tabell 2.20 Antal allvarliga avvikelser vid offentlig kontroll 

 2006 2007 2008 2009 

Antal rapporterade 
inspekterade 
kontrollpunkter 

16 005 29 672 81 705 84 321 

Andel allvarliga 
avvikelser (%) 

10 14 11 9 

Källa: Livsmedelsverket. 

 
Ett annat sätt att få en uppfattning om säker-
heten hos livsmedlen är att studera den kemiska 
säkerheten. En källa till sådan information är hur 
ofta kontrollen finner att gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i frukt och grönt eller 
främmande ämnen i animaliska livsmedel 
överskrids. Endast i ett fåtal fall överskrids de 
fastställda gränsvärdena för främmande ämnen, 
medan gränsvärdena för bekämpningsmedels-
rester överskrids betydligt oftare. Vid över-
skridanden återkallas eller stoppas produkterna 
redan innan de når marknaden. I sådana fall är 
det också vanligare att beslut fattas om riktad 
kontroll av efterföljande partier. 

Maten i Sverige får bedömas som säker. Trots 
detta konstateras ibland problem med olika 
livsmedel. Exempel från 2009 är bl.a. melamin i 
mjölkprodukter från Kina, inblandning av mine-
ralolja i solrosolja från Ukraina och för höga 
halter av bekämpningsmedel i frukt och grön-
saker från flera länder. Genom ett välutbyggt 
samarbete inom EU med system för snabb 
informationsspridning mellan medlemsstaterna, 
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fungerande system hos företagen och kontroll 
från de svenska myndigheterna kan problem 
hanteras snabbt och korrekt så att produkterna 
kan avlägsnas från marknaden. 

För att konsumenterna ska ha möjlighet att 
göra medvetna val mellan olika livsmedel är det 
viktigt att märkningen av livsmedlen är korrekt 
och inte vilseleder konsumenten om varans 
beskaffenhet. Det kan gälla näringsinnehåll, 
sammansättning, produktinnehåll (t.ex. djurart), 
vikt och volym, ursprung, produktionssätt (t.ex. 
genmodifierade eller ekologiska livsmedel) eller 
hur livsmedlet exponeras i butiken. EU har 
gemensam lagstiftning för hur livsmedel ska 
märkas. I EU-arbetet deltar Sverige i rådets 
arbetsgrupper samt i kommissionens arbets-
grupper och kommittéer. Utifrån lagstiftningen 
har Livsmedelsverket utvecklat vägledningar till 
kontrollmyndigheter och information till före-
tag. Genom olika kartläggande undersökningar 
tar verket reda på om det finns brister i redlig-
heten. Resultatet används som underlag för rik-
tad, offentlig kontroll. Livsmedelsverket arbetar 
även i projektform tillsammans med kommuner 
och länsstyrelser för att kontrollera redligheten i 
livsmedelshanteringen.  

Sverige genomförde som ett ordföran-
deskapsinitiativ en konferens om Klimatsmart 
mat, hösten 2009 i Lund. Syftet var att på EU-
nivå identifiera kunskapsluckor, utbyta erfaren-
heter och ge goda exempel på åtgärder som 
minskar livsmedelskedjans klimatpåverkan. 
Konferensen har lett till flera konkreta resultat, 
bl.a. ett forskarnätverk för att minska livs-
medelssvinnet och ett policyinriktat nätverk av 
medlemsländer med särskilt intresse för mat och 
klimat. 

Ett annat område där det är angeläget med 
goda förutsättningar för medvetna val är de per-
sonliga matvanorna. Felaktiga kostvanor är en 
riskfaktor för många sjukdomar. Felaktiga kost-
vanor och de följdsjukdomar som kan uppstå är 
ett större folkhälsoproblem än förekomsten av 
gifter i maten. Många svenskar äter en kost som 
inte är i enlighet med näringsrekommenda-
tionerna. Både matvanor och hälsa är starkt 
kopplade till utbildningsnivå. Grupper med lägre 
utbildning har sämre matvanor och drabbas i 
större utsträckning av de stora folksjukdomarna 
hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer och 
fetma. Skillnaderna i hälsa mellan grupper med 
hög respektive låg utbildning har ökat under hela 
1990- och 2000-talet. Ökningen av fetma tycks 

dock ha avstannat hos både barn och vuxna, men 
ligger fortfarande på ohälsosamt höga nivåer. 
Livsmedelsverket har under senare år i vissa 
sammanhang kritiserats för sina kostråd. De 
kostråd Livsmedelsverket lämnar är baserade på 
vetenskaplig grund och bygger på de nordiska 
näringsrekommendationerna. Kostråden revide-
ras regelbundet och tas fram i samarbete med 
välrenommerade forskare. 

 
Analys och slutsatser 
Livsmedelskontrollen i Sverige bedöms tillfreds-
ställande men det finns vissa brister, företrädes-
vis på lokal nivå där kontrollernas utförande kan 
variera stort mellan kommunerna. Bristerna 
består främst i att kontrollen utförs på olika sätt 
av olika kontrollmyndigheter och att det i många 
kommuner finns för få livsmedelsinspektörer 
anställda. Arbetet med att likrikta och ytterligare 
riskbasera livsmedelskontrollen måste fortsätta 
för att upprätthålla det relativt höga förtroende 
som finns för livsmedlen i Sverige. 

Livsmedelsverkets stickprovskontroller av 
bekämpningsmedelsrester och främmande 
ämnen är riskbaserad och av betydelse för att 
säkerställa att de livsmedel som konsumeras i 
Sverige är säkra. 

Redlighetsfrågorna i livsmedelshanteringen 
blir allt viktigare i takt med att fler och fler 
produkter märks på olika sätt. Mot den bak-
grunden är det viktigt att de regler som finns 
inom området efterlevs och att konsumenterna 
inte vilseleds. 

De livsmedel som konsumeras i Sverige är i 
allmänhet säkra. Felaktiga kostvanor med följd-
sjukdomar är en betydligt större riskfaktor för 
befolkningen än förekomsten av gifter i maten. 
Många borde äta mer frukt och grönsaker än i 
dag och en betydligt mindre del av det dagliga 
energiintaget borde komma från så kallade ener-
gitäta livsmedel. Livsmedelsverkets kostråd är, 
och ska fortsatt vara, baserade på vetenskapligt 
underlag. För att skapa trovärdighet för råden 
bör transparensen i arbetet med kostråden öka 
samtidigt som den vetenskapliga basen inte får 
frångås. 

Global livsmedelsförsörjning  

Resultat 
Livsmedelskrisen och jordbrukets roll för att 
minska fattigdom diskuterades på högsta inter-
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nationella nivå under 2009, vilket ledde fram till 
FAO:s toppmöte om Global Livsmedelsförsörj-
ning 2009.  

Sverige ledde EU:s arbete under FAO:s 
konferens hösten 2009, där viktiga beslut togs 
om det fortsatta arbetet med FAO:s reform och 
reformen av Kommittén för Tryggad Livs-
medelsförsörjning.  

Vidare antogs beslut om rådsslutsatser om 
samstämmighet och global livsmedelsförsörj-
ning,. Inom FAO-samarbetet om genetiska 
resurser lyckades Sverige uppnå betydande fram-
steg genom att Kommissionen för genetiska 
resurser (CGRFA) vid sitt möte i oktober 2009 
antog ett detaljerat 10-årsprogram för gen-
resursbevarande samt antog en resolution 
gällande en internationell regim för tillträde och 
vinstdelning inom biodiversitetsområdet 
generellt. 

Jordbruksdepartementets deltog vidare aktivt 
i arbetet med internationella råvaruhandelsavtal 
samt inom ramen för WTO:s kommitté för 
sanitära och fytosanitära frågor eftersom handel 
är en viktig del i att öka den globala livsmedels-
försörjningen Ett ramavtal mellan Sverige och 
Vietnam inom bl.a. jordbruks- och djurområdet 
slöts i juni 2010 i kapacitetsuppbyggande syfte.  

Insatserna är en del av Sveriges bidrag till 
(genomförandet av) millenniemålen, som ska 
följas upp vid FN:s generalförsamling under 
hösten 2010. 

Med anledning av de svårigheter som uppstod 
på jordbruksområdet i samband med den 
ekonomiska krisen tog OECD:s jordbruks-
kommitté fram en strategi i syfte att förbättra 
möjligheterna att lösa svårigheterna. I anslutning 
till livsmedelsprisernas utveckling och ett ökat 
antal fattiga i världen inleddes på jordbruks-
området ett närmare samarbete med FAO. Den 
25–26 februari 2010 hölls det första jordbruks-
ministermötet inom OECD på 10 år, som hade 
till uppgift att identifiera de globala utmaningar 
som jordbruket står inför de kommande åren. 

 
Analys och slutsatser 
De kraftigt stigande livsmedelspriserna 2007–
2008 har bidragit till att antalet hungrande i 
världen ökade med cirka 150 miljoner under de 
senaste tre åren och nu uppgår till drygt en 
miljard enligt FAO. En sådan utveckling motive-
rar ett fortsatt starkt samarbete inom det inter-
nationella samfundet. 

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen 

Ett av de övergripande målen inom visionen 
bruka utan att förbruka är att De gröna näring-
arna utmärks av omtanke, ansvarstagande och 
hög etik. Ett flertal insatser under 2009 har 
ingått i regeringens strävan att nå målet. 

Genom myndigheternas förebyggande och 
bekämpande arbete har det goda djurhälso- och 
djurskyddsläget bibehållits. Betydande resurser 
har satsats på bekämpandet av idisslarsjukdomen 
blåtunga. Vaccinationerna har visat sig fram-
gångsrika, inga nya fall av blåtunga har påvisats 
under 2009, och därmed har än större kostnader 
kunnat undvikas. Fallen av salmonella har ökat 
på senare år vilket motiverat resursförstärk-
ningen av det förebyggande och bekämpande 
arbetet. Ökningen av antalet utbrott förefaller 
under 2009 ha avstannat. Antibiotikaanvänd-
ningen som minskade kraftigt i Sverige under 
1990-talet har förblivit tämligen konstant. 
Reformen av djurskyddskontrollen försenades 
under 2009 på grund av omställningsproblem 
och oväntat höga övergångskostnader. Rege-
ringen agerade aktivt under våren 2010 för att 
komma till rätta med dessa problem. 

De livsmedel som konsumeras i Sverige är i 
allmänhet säkra och det förekommer endast 
mycket begränsade mängder gifter i maten. 

Livsmedelskontrollerna i Sverige bedöms till-
fredsställande även om det finns vissa brister på 
framför allt lokal nivå där kontrollernas 
utförande kan variera stort mellan kommunerna. 
Livsmedelsverkets stickprovskontroller av 
bekämpningsmedelsrester och främmande 
ämnen är riskbaserade och av stor betydelse. En 
betydligt större riskfaktor för befolkningen än 
förekomsten av gifter i maten är felaktiga kost-
vanor. Mer frukt och grönsaker borde konsume-
ras och en betydligt mindre del av det dagliga 
energiintaget borde komma från så kallade 
energitäta livsmedel.  

Regeringen har haft gott genomslag för sina 
förslag i EU och andra internationella fora och 
tagit väl vara på de möjligheter till aktivt 
agerande som givits genom ordförandeskapet i 
EU under 2009. 

Sammanfattningsvis bedömer regeringen, 
baserat på dom indikatorer som valts och den 
rapportering som i övrigt lämnats av ansvariga 
myndigheter, att de redovisade insatserna 
bidragit till god måluppfyllelse för målet De 
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gröna näringarna utmärks av omtanke, ansvars-
tagande och hög etik. 

2.5 Revisionens iakttagelser 

Samtliga årsredovisningar för myndigheterna 
inom utgiftsområdet har av Riksrevisionen 
bedömts vara i allt väsentligt rättvisande. 

Granskningsrapporter 

I juni 2008 redovisade Riksrevisionen en gransk-
ningsrapport om tvärvillkorskontroller i EU:s 
jordbruksstöd (RiR 2008:11). Riksdagen 
behandlade framställan från Riksrevisionens 
styrelse (2008/09:RRS26) och beslutade den 
15 april 2009 att avslå framställan (bet. 
2008/09:MJU18). Regeringen och Jordbruks-
verket har efter Riksrevisionens granskning vid-
tagit åtgärder för att rätta till bristerna i tillämp-
ningen av EG:s bestämmelser om tvärvillkors-
kontroller, bl.a. har kontrollansvaret för samtliga 
tvärvillkor överförts till länsstyrelserna. Vidare 
har Regeringen, i enlighet med Riksrevisionens 
rekommendationer, förtydligat ansvaret för 
centrala myndigheter, andra än Jordbruksverket. 
För att förenkla och likrikta kontrollsystemet 
för tvärvillkoren har Regeringen även tagit bort 
rapporteringsskyldigheten för kommunerna, 
vilket gjorts genom en ändring i förordning 
(2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare 
(ändrad genom förordning 2009:1520). Änd-
ringen innebär att endast länsstyrelsernas 
kontroller utgör underlag för att pröva om tvär-
villkoren är uppfyllda. 

2.6 Politikens inriktning 

Regeringens övergripande mål är att skapa förut-
sättningar för fler jobb samt fler och växande 
företag i Sverige, för att därigenom bryta utan-
förskapet.  

De gröna näringarna och andra, ofta små, 
företag är betydelsefulla för Sveriges tillväxt och 
utveckling framför allt på landsbygden. Rege-
ringen vill därför inom ramen för ett hållbart 
nyttjande av naturresurserna skapa goda för-
utsättningar för livskraftiga företag i hela landet, 

såväl på landsbygden som i städer. Regeringen 
vill utnyttja den potential som finns för hållbar 
produktion av råvaror till energi-, skogs- och 
livsmedelsindustrin samt för utvecklingen av 
turism, friluftsliv, naturupplevelser, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Med de gröna 
näringarna avses jordbruk, skogsbruk, träd-
gårdsnäring, fiske och vattenbruk, rennäring 
med binäringar samt livsmedelskedjan. 

Visionen för politiken inom utgiftsområde 23 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel är att 
bruka utan att förbruka med tre övergripande 
mål: 

- Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt när-
ingsliv i hela landet som präglas av öppen-
het och mångfald. 

- De gröna näringarna är miljö- och resurs-
effektiva och har en nyckelroll i Sveriges 
energiproduktion. 

- De gröna näringarna utmärks av omtanke, 
ansvarstagande och hög etik. 

Goda företagsvillkor är grundförutsättningen för 
de tre övergripande målen men det är även vik-
tigt att kompetensförsörjning och kunskaps-
utveckling tryggas genom utbildning, forskning 
och innovation.  

Regeringens vision genomsyrar även det 
internationella arbete som bedrivs inom ramen 
för utgiftsområdet. Regeringens agerande i 
globala frågor såsom tryggad livsmedelsförsörj-
ning, ett hållbart brukande och bevarande av den 
biologiska mångfalden och naturresurserna samt 
klimatutmaningarna bidrar i förlängningen till 
att uppfylla visionen. 

2.6.1 Ett dynamiskt och 
konkurrenskraftigt näringsliv i hela 
landet som präglas av öppenhet och 
mångfald 

Regeringens ambition är att Sverige ska vara 
Europas bästa land att driva företag i. Det ska 
vara enkelt, självklart och lönsamt att starta och 
driva företag för både kvinnor och män.  

Företag inom de gröna näringarna utgör 
byggstenar för att skapa och upprätthålla en 
levande landsbygd och hållbar tillväxt i hela 
landet. Regeringens politik ska skapa förutsätt-
ningar för att företag på landsbygden ska kunna 
bli lönsamma och konkurrenskraftiga och att 
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landsbygden ska vara attraktiv för människor att 
bo och verka på. 

För att de gröna näringarna ska kunna 
utvecklas positivt är det viktigt att konkurrens-
förhållandena är likvärdiga gentemot mot-
svarande näringar i övriga EU.  

Det är centralt att EU:s gemensamma jord-
brukspolitik (GJP) reformeras så att en mer 
öppen och marknadsanpassad handel på jord-
bruks- och livsmedelsområdet kan uppnås. 
Sveriges allmänna och långsiktiga målsättning för 
framtida reformer av GJP är en avreglerad, 
marknadsorienterad och konkurrenskraftig 
jordbrukssektor styrd av konsumenters efter-
frågan och hänsyn till miljön, inklusive slopade 
utbudsbegränsningar och marknadsprisstöd och 
en utfasning av direktstöd. Inom ramen för 
väsentligt lägre utgifter för jordbrukspolitiken i 
Europa vill Sverige lägga ett ökat relativt fokus 
på miljöåtgärder inom landsbygdsprogrammet. 

De gröna näringarnas konkurrenskraft 

De gröna näringarna är viktiga för livsmedels-
produktion, sysselsättning, en levande lands-
bygd, biologisk mångfald och öppna landskap. 
Regeringen arbetar för ett dynamiskt och kon-
kurrenskraftigt näringsliv med ambitionen att de 
gröna näringarna ska ha likvärdiga konkurrens-
förhållanden inom EU. Livsmedelsindustrin är 
den fjärde största industrisektorn i Sverige sett 
till antalet sysselsatta och är utbredd över hela 
landet. En positiv utveckling av de gröna näring-
arna är avgörande även för att behålla och 
utveckla sysselsättning i efterföljande föräd-
lingsled och skapar jobb och tillväxt i hela landet. 
Det moderna lantbruksföretaget är mer kapi-
talintensivt och kräver större investeringar än 
tidigare. Den ekonomiska politiken är viktig för 
viljan att investera.  

Genom insatser inom ramen för landsbygds-
programmet finns förutsättningar för struktur-
omvandling och diversifiering som kan ge för-
bättrad konkurrensförmåga för de gröna näring-
arna med binäringar. Samtidigt ger landsbygds-
programmet förutsättningar för ett diversifierat 
och småskaligt företagande. 

Regeringen föreslår ett konkurrenskraftspaket 
för de gröna näringarna. Paketet bygger på två 
delar.  

- Ökad konkurrenskraft genom att näring-
arna blir mer klimat- och energieffektiva.  

- Ökad konkurrenskraft genom förenklingar 
för företagen och kostnadsminskningar.  

Utvecklingen med ett växande antal småskaliga 
slakterier har varit positiv. Småskaliga slakterier 
ska även fortsatt gynnas genom att den sänkta 
avgiften för köttkontroll bibehålls. Därtill före-
slås också förbättrad rådgivning till livsmedels-
företag, framför allt småskaliga företag med 
potential för tillväxt. Sådana företag är viktiga för 
att det ska finnas jobb på landsbygden.  

De nuvarande livsmedels- och energipriserna 
skapar både utmaningar och möjligheter för 
Sveriges lantbrukare. Efterfrågan på hållbara och 
närproducerade råvaror för livsmedel, energi och 
andra biobaserade produkter leder till nya 
utvecklingsmöjligheter för den svenska lands-
bygden och de näringar som verkar där. Rege-
ringen arbetar för stabila förutsättningar för att 
öka en hållbar produktion av biomassa. Ett vik-
tigt led i detta arbete är genomförandet av direk-
tivet för främjande av förnybar energi 
(2009/28/EG). Se vidare under avsnitt 2.6.2 De 
gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva 
och har en nyckelroll i Sveriges energiprodukion.  

Hanteringen av jordbruksstöd ska karakteri-
seras av effektivitet, snabbhet och noggrannhet. 
Regeringen har under de senaste åren satsat stora 
resurser på att uppdatera blockdatabasen, den 
databas med kartmaterial som används vid ansö-
kan och kontroll av stöd. Det är viktigt att upp-
rätthålla den höga kvaliteten i databasen. Rege-
ringen är mån om att de stöd jordbrukarna får 
ska betalas ut i tid. Avsikten är att gårdsstödet i 
så hög utsträckning som möjligt ska betalas ut 
den 1 december fr.o.m. 2010. 

För att säkerställa att det inte blir brist på 
skogligt utbildad arbetskraft bör Sveriges lant-
bruksuniversitet starta en ny skoglig behörig-
hetsgivande förutbildning. Därmed stärks skogs-
sektorns konkurrenskraft på sikt. 

Förenkling för företagen 

Regeringens arbete med förenklingar ska leda till 
en märkbar positiv förändring i vardagen för 
företagarna. Ambitionen är att ytterligare 
minska de administrativa kostnaderna för de 
gröna näringarna. Detta gör att företagarna kan 
fokusera på verksamheten och på utvecklingen 
av det egna företaget.  

Regeringens mål att minska företagens admi-
nistrativa kostnader till följd av statliga regler 
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med 25 procent till 2010 förlängs till 2012 (rskr. 
2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006–
2010). Jordbruksdepartementet arbetar vidare i 
syfte att åstadkomma en märkbar positiv föränd-
ring i de areella företagens vardag. Företagens 
administrativa kostnader på Jordbruksdeparte-
mentets ansvarsområden har minskat med drygt 
36 procent mellan 2006 och 2010 och arbetet 
fortskrider i syfte att ytterligare minska de 
administrativa kostnaderna. 

Regeringen driver aktivt frågan om förenk-
lingar av både den gemensamma jordbruks- och 
fiskeripolitiken i EU. För tiden fram t.o.m. 2011 
finns inom jordbrukslagstiftningen förslag som 
innebär att de administrativa kostnaderna kan 
förväntas minska ytterligare. Flera av förenk-
lingsförslagen är beroende av ändringar i EU:s 
regelverk, medan andra åtgärder kräver natio-
nella utvecklingsinsatser. 

För att ytterligare förenkla för de gröna när-
ingarna gör regeringen en satsning för att effek-
tivisera och förenkla kontakter med myndig-
heter när det gäller skogs- och jordbruks-
åtgärder. 

Inom livsmedelsområdet beror den upplevda 
förenklingen på vilken inriktning företagen har 
på sin verksamhet. Fortsatta förenklingar inom 
livsmedelsområdet är angelägna, inte minst för 
att uppnå regeringens vision Sverige – det nya 
matlandet. 

Även i regeringens arbete med att nå en 
effektiv fiskeriförvaltning nationellt och på EU-
nivå är regelförenkling centralt. Detta blir sär-
skilt viktigt att uppmärksamma i den reforme-
ringsprocess av den gemensamma fiskeripoliti-
ken som ska vara avslutad senast i slutet av 2012. 

Sverige – det nya matlandet 

Regeringen arbetar vidare med visionen Sverige – 
det nya matlandet. Det finns en stor potential i 
att utveckla och koppla samman livsmedels-
produktion och livsmedelsförädling med lands-
bygdens unika natur- och kulturmiljövärden, 
turism och måltidsupplevelser. Därmed främjas 
lokal och regional matkultur och skapas fler jobb 
och ökad tillväxt i hela landet. Av denna anled-
ning initierar regeringen en ny satsning på 
80 miljoner kronor årligen under fyra år. 
Satsningen består av fem olika delar; mat inom 
offentlig sektor, primärproduktion, vidareföräd-
ling av mat, matturism samt restaurang. En 

viktig utgångspunkt i visionen Sverige – det nya 
matlandet är att länka samman turism med 
upplevelser kopplade till mat och dryck. Det är 
viktigt att Sverige även utomlands presenterar 
svensk gastronomi för att visa vad Sverige har att 
erbjuda. Sverige ska tydligare förknippas med 
matupplevelser i världsklass.  

En stark, miljöanpassad, hållbar och kon-
kurrenskraftig primärproduktion är en förut-
sättning för förverkligandet av visionen. Rege-
ringen förfogar över flera verktyg som kan 
användas i arbetet för att nå visionen, inte minst 
genom ett bättre utnyttjande av landsbygdens 
resurser. Livsmedelsstrategin för hela Sverige 
och landsbygdsprogrammet är två centrala 
verktyg för att förverkliga visionen Sverige – det 
nya matlandet. 

Livsmedelsstrategin har givit goda resultat och 
kommer att fortsätta under de kommande åren. 
I strategin ingår insatser för att främja en ökad 
innovationsgrad och kompetensutveckling inom 
sektorn, insatser för mer utvecklade logistik-
lösningar för transport, insatser för export av 
livsmedel, samt för att öka dialogen mellan 
sektorns representanter. 

Det pågår en utredning med uppdrag att ta 
fram ett förslag till hur gårdsförsäljning av 
alkoholdrycker kan ske på ett sätt som är för-
enligt med EU:s lagstiftning liksom detalj-
handelsmonopolet och utan att det leder till 
negativa konsekvenser för folkhälsan. 

För att utveckla Sverige som matland behövs 
också åtgärder för att höja kvaliteten på maten i 
den offentliga sektorn inom t.ex. skolan och 
äldreomsorgen.  

En annan viktig del i arbetet med Sverige – det 
nya matlandet är att ta fram en kommunika-
tionsstrategi. Syftet med denna är att identifiera 
ett gemensamt angreppssätt, målgrupper och 
kanaler för att nå ut och sprida visionen. 

Ovannämnda insatser kompletterar varandra 
och stärker möjligheterna att använda den totala 
potential som finns för ökad tillväxt och fler 
jobb. Syftet är att uppnå regeringens långsiktiga 
vision om att Sverige ska bli det ledande mat-
landet i Europa.  

Samepolitiken 

Den moderna rennäringspolitiken ska bidra till 
ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv och 
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skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga 
rennäringsföretag med framtidstro.  

Rennäringen med jakt, fiske och duodji 
(sameslöjd) är en bärande del av det samiska 
kulturarvet. Regeringen eftersträvar en levande 
samisk kultur med en konkurrenskraftig ren-
näring som ger försörjning på ett långsiktigt 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt i 
enlighet med de samiska kulturvärdena.  

Konventionen om den gränsöverskridande 
renskötseln mellan Sverige och Norge beräknas 
kunna träda i kraft under 2011, vilket ger ett 
stabilt ramverk för rennäringen.  

Givet samernas ställning som urfolk har 
Sametinget och samerna en särskild ställning i 
samhället. Det är viktigt att de samiska språkens 
användning i samhället säkerställs och att det 
finns ett starkt och utvecklat samiskt konst- och 
kulturliv. Som urfolk har samerna rätt till själv-
bestämmande i ett antal frågor.  

Regeringen fortsätter arbetet med att utveckla 
samepolitiken genom närmare dialog med 
Sametinget och den parlamentariska kommittén 
om den framtida samepolitiken som Sametinget 
tillsatt.  

Stärkt utvecklingskraft i Sveriges landsbygder 

Landsbygder med stark utvecklingskraft är en 
resurs för hela Sveriges utveckling och tillväxt, 
inte minst i utmaningen att skapa ett hållbart 
samhälle.  

Landsbygdens unika natur- och kulturmiljöer 
ger bl.a. möjlighet till ett attraktivt permanent- 
och deltidsboende, rekreation och rehabilitering, 
ett rikt friluftsliv samt en utvecklad turism och 
företagande. 

Den svenska landsbygden är rik på biologisk 
mångfald och naturresurser. Dessa är viktiga för 
bl.a. energiutvinning, industriprocesser, livs-
medels- och läkemedelstillverkning. Det kom-
mer därför att finnas stora möjligheter att ytter-
ligare utveckla entreprenörskap och företagande 
med anknytning till dessa gröna näringar, inte 
minst inom energisektorn, upplevelse- och 
turistsektorn och genom fortsatt vidareförädling 
av produkter från jordbruk, skogsbruk, vatten-
bruk och fiske.  

Landsbygdens sociala och ekonomiska 
utveckling bygger i hög grad på ett samspel 
mellan privata, offentliga och ideella insatser. 
Det engagemang som finns hos enskilda männi-

skor, byalag, intresseföreningar, och organisa-
tioner skapar framtidstro och en grund för nya 
initiativ och nytt entreprenörskap.  

Mångfald ger möjligheter. Ett ökat före-
tagande, inte minst bland kvinnor och utrikes 
födda, bidrar till utvecklingspotential i alla delar 
av landet. Att ungdomars engagemang, intressen 
och kunskaper tas till vara är vidare centralt för 
att utvecklingen i olika landsbygder ska vara 
långsiktigt hållbar 

Den regionala tillväxtpolitiken och politiken 
för landsbygdens utveckling är hörnstenar och 
ger de grundläggande målen, prioriteringarna 
och en rad av verktygen för det strategiska 
arbetet med landsbygdsfrågor. Men det krävs 
insatser från politiken inom flera områden för att 
omvandla landsbygdernas resurser till tillväxt 
och sysselsättning. Landbygdsperspektivet bör 
där det är relevant införlivas som en naturlig del i 
flera politikområden. Regeringen anser även att 
samordningen mellan insatser för landsbygds-
utveckling och insatser för hållbar regional till-
växt behöver utvecklas på lokal och regional 
nivå. Politiken måste kunna hantera och främja 
ett ökat samspel mellan landsbygder, tätorter 
och städer, samt mellan offentlig sektor, när-
ingsliv och det civila samhället. 

Regeringen bedriver ett löpande strategiskt 
arbete med landsbygdsfrågor. Exempel på insat-
ser som stärker landsbygdens utvecklingskraft 
inom olika utgiftsområden redovisas i avsnittet 
politikens inriktning under utgiftsområde 19 
Regional tillväxt. 

Landsbygdsprogrammet 

Ett viktigt instrument för landsbygdsutveckling 
inom utgiftsområdet är Landsbygdsprogrammet 
för Sverige 2007–2013. Detta program stärker 
förutsättningarna för jobb på landsbygden, en 
hållbar produktion av livsmedel och bygger på 
grundläggande hänsyn till regionala och lokala 
förutsättningar. Landskapets natur- och kultur-
värden ska värnas och den negativa miljöpå-
verkan minimeras. Landsbygdsprogrammets 
åtgärder främjar ett hållbart nyttjande av 
naturresurser, företagande, förbättrad arbets-
miljö, ökad konkurrenskraft och tillväxt både 
inom de gröna näringarna och inom annat lands-
bygdsbaserat företagande, samt attraktiva 
miljöer för boende och besökande på lands-
bygden. En hög miljöambition ska bidra till att 
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flera av de nationella miljökvalitetsmålen om 
Sveriges internationella åtaganden ska kunna 
uppnås. Lokalt engagemang ska stödjas och ett 
brett deltagande från många grupper i arbetet för 
landsbygdens utveckling ska eftersträvas och 
uppmuntras.  

En helhetssyn på landsbygdens näringsliv är 
särskilt motiverad med hänsyn till de utmaningar 
som följer av stora geografiska avstånd. 

Målgrupper för åtgärder som syftar till att 
främja konkurrenskraft, innovation, tillväxt och 
fler jobb omfattar dels företag inom de gröna 
näringarna, livsmedelsförädling och turistnär-
ingen, dels mikroföretag i andra branscher på 
landsbygden och även grupper av företag, orga-
nisationer och föreningar.  

Regeringen har givit Sveriges lantbruksuniver-
sitet i uppdrag att genomföra en halvtidsutvär-
dering av programmet, vilken kommer att 
presenteras i slutet av 2010. Därefter kommer 
regeringen att överväga ytterligare behov av 
justeringar av de befintliga insatserna inom 
programmet samt behov av ytterligare insatser.  

Under 2010 har regeringen påbörjat arbetet 
med nästa landsbygdsprogram för perioden 
2014–2020. En översyn kommer att göras av den 
strategiska inriktningen inför nästa program-
period. Ett uppdrag kommer dessutom att ges 
till Jordbruksverket och Skogsstyrelsen om att 
utarbeta ett tekniskt underlag inför nästa 
programperiod. 

Fiskeprogrammet 

Målen för det svenska programmet för Euro-
peiska fiskerifonden under perioden 2007–2013, 
är att förbättra fiskbestånden, anpassa fiske-
flottans kapacitet till befintliga resurser och bidra 
till sysselsättning inom fiskesektorn. De projekt 
och åtgärder som kan finansieras genom 
programmet ska främja och komplettera övriga 
beslut och förändringar i en hållbar fiskeri-
förvaltning. Den lokala nivån stärks genom den 
s.k. Leader-metoden i form av fiskeområdes-
grupper i ett tiotal områden i landet. Såväl kust-
områden som områden med insjöfiske omfattas 
av arbetet. Även företrädare för mer fritidsfiske-
baserad verksamhet finns representerade. Mål-
gruppen för åtgärder i programmet är huvudsak-
ligen företag och organisationer med koppling 
till yrkesfisket, vattenbruket och berednings-
industrin. 

Regeringen anser att prioriterade åtgärder 
inom programmet är de som bidrar till förbätt-
ringar i havsmiljön såsom förbättrade förutsätt-
ningar för naturliga fiskbestånd, restaurering och 
utvecklingsarbete, särskilt avseende förbättrad 
redskapsselektivitet för att minska bifångster 
och utkast. Avgörande för främjandet av ett 
hållbart fiske och en lönsam fiskenäring är också 
att åtgärder för att minska fiskeflottans över-
kapacitet prioriteras. EU:s fiskepolitik måste 
förändras till att bygga på långsiktigt hållbara 
fiskebestånd. Sverige vill se en långsiktig minsk-
ning av stöden inom den gemensamma fiske-
politiken. 

Vattenbruk, fritidsfiske och fisketurism 

Sverige har mer än tvåhundra mil kust, tusentals 
mil av vattendrag och drygt hundratusen sjöar. 
Detta skapar stora möjligheter för såväl vatten-
bruk som fritidsfiske och fisketurism. Rege-
ringen ser en potential för vattenbruket i Sverige, 
särskilt inom musselodling och vissa fiskarter 
som röding och regnbåge. Musselodling har 
också en positiv betydelse för en renare havs-
miljö. Regeringen anser vidare att forskning 
liksom regelförenkling och metodutveckling är 
angeläget för ett effektivt och miljövänligt 
vattenbruk.  

I syfte att stimulera vattenbruksnäringen 
avsätter regeringen 8 miljoner kronor för att 
stärka framför allt den nationella medfinansie-
ringen till fiskeprogrammet under fyra år. 
Sammanlagt med den EU-finansierade delen av 
fiskeprogrammet möjliggörs därmed en för-
dubbling av de tillgängliga resurserna under 
2011–2014. Detta blir även ett led i arbetet med 
en mer riktad handlingsplan för vattenbruket i 
Sverige vilket bl.a. föreslagits i betänkandet Det 
växande vattenbrukslandet (SOU2009:26). 

Fritidsfiske är en utbredd och uppskattad 
friluftsaktivitet i Sverige enligt enkätundersök-
ningen som gjorts av Statistiska centralbyrån och 
Fiskeriverket 2009. Regeringen anser att det är 
angeläget att de ansvariga myndigheterna utifrån 
en långsiktig plan fortsätter att utveckla fritids-
fisket och fisketurismen där efterfrågan på ytter-
ligare fisketillfällen balanseras mot de problem 
som ett ökat fisketryck i populära vatten för 
fritidsfiske kan medföra. 

En fortsatt god och ändamålsenlig fiskeriför-
valtning och fiskevård i kustnära områden och i 
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inlandet stärker arbetet med att utveckla dessa 
landsbygdsnäringar och förutsättningarna för en 
god möjlighet till rekreation för allmänheten.  

En god jakt- och viltförvaltning möjliggör utökad 
turism och jaktupplevelser 

Regeringen anser att personer som är bosatta på 
landsbygden och som bedriver verksamhet där 
ska kunna göra det med goda förutsättningar 
även när rovdjursstammarna ökar. Ökningen av 
antalet rovdjur inklusive säl medför oönskade 
konsekvenser främst för rennäring, lantbruk och 
det småskaliga fisket. För att gagna fortsatt 
företagande behöver därför skador orsakade av 
rovdjur och säl förebyggas och kompenseras.  

En studie av björnens predation på ren har 
påbörjats i Norrbotten. Studien söker svar på 
när, var och hur samt i vilken omfattning detta 
sker och är därmed en utgångspunkt för att i 
framtiden kunna förebygga predation från björn 
på ren. Studien pågår som en förstudie under 
2010 och fortgår i två samebyar under 2011 och 
2012. 

En långsiktig plan för utvecklingen av bestån-
den av säl och skarv i olika områden bör utarbe-
tas så att såväl bevarande- som nyttjandein-
tressen kan tillgodoses på ett sätt som främjar en 
rik biologisk mångfald och bidrar till utveck-
lingen av en ekonomiskt bärkraftig levande kust- 
och skärgård. 

En god förvaltning av jaktbara vilda arter 
kännetecknas av en acceptabel balans mellan 
skador och nytta av vilt inom ramen för ett håll-
bart nyttjande. Strategiska beslut om förvaltning 
av vilt bör bygga på helhetsbedömningar av det 
komplexa samspelet mellan rovdjur och bytes-
djur samt viltets effekter på näringsverksamhet 
och biologisk mångfald. Regeringen vill genom 
att främja en utvecklad förvaltning av viltet öka 
förutsättningarna för framgångsrika och hög-
klassiga jaktupplevelser till gagn för såväl privat-
personer som turistnäring. Regeringen gör också 
bedömningen att det är lämpligt att undersöka 
möjligheten att med stöd av ett integrerat vilt-
övervakningssystem utveckla dagens viltförvalt-
ning. Naturvårdsverket och Statens veterinär-
medicinska anstalt har därför lämnat förslag till 
ett sådant system. 

Den illegala jakten på stora rovdjur är en 
kriminell verksamhet som bl.a. skapar stort 
lidande för djuren och försämrar möjligheterna 

till en förutsebar rovdjursförvaltning. Frågan om 
kriminalisering av försök och förberedelse till 
jaktbrott bereds inom Regeringskansliet. 

2.6.2 De gröna näringarna är miljö- och 
resurseffektiva och har en nyckelroll 
i Sveriges energiproduktion 

Regeringens målsättning är att Sverige ska vara 
en aktiv och ledande förebild med ett hållbart 
jord- och skogsbruk som är miljöanpassat och 
bygger på tillvaratagande av förnybara resurser. 
De gröna näringarna ska ge en uthålligt god 
avkastning genom att naturresurserna kan 
brukas utan att förbrukas.  

De gröna näringarna måste bli än mer miljö- 
och resurseffektiva samtidigt som beredskapen 
för att möta klimatförändringar måste förbättras. 
Svenskt företagande ska hålla en hög miljöprofil 
i ett internationellt perspektiv, samtidigt som 
näringarna ges förutsättningar att vara fortsatt 
konkurrenskraftiga. Ett modernt och hållbart 
jord- och skogsbruk samt fiskerinäring värnar 
den biologiska mångfalden samt minimerar 
negativ miljöpåverkan för att bidra till att upp-
satta miljökvalitetsmål nås. 

Det är viktigt att nyttjandet av naturresur-
serna fortsatt är hållbart och bidrar till att Sveri-
ges miljömål uppnås och att ekosystemets för-
måga att leverera olika ekosystemtjänster vid-
makthålles och stärks, inte minst i perspektivet 
av ett förändrat klimat.  

Utbildning och forskning har stor betydelse 
för de gröna näringarnas utveckling och bidrar 
till att utveckla kunskapen om de globala utma-
ningarna vad gäller klimat och miljö. För att 
stimulera och utveckla alternativ till kemiska 
bekämpningsmedel bör, enligt regeringens 
mening, ett samarbetsforum för biologisk 
bekämpning av skadeorganismer inrättas. Foru-
met ska se på både möjligheter och konsekven-
ser för miljön och produktionen.  

De gröna näringarnas klimatarbete  

Regeringen anser att en hög, stabil och hållbar 
tillväxt i skogen är en grundläggande utgångs-
punkt i arbetet med att tillvarata skogens möj-
ligheter i klimatarbetet. En hög skoglig tillväxt 
förbättrar möjligheten att ersätta fossila råvaror 
med råvara från skogen. Tillväxten motverkar 

52 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 23  

också klimatförändringarna genom ökad upplag-
ring av kol i växande skog och mark och i olika 
skogsprodukter samt genom ökad biobränsle-
produktion. Skydd av skogar kan bidra till ökad 
upplagring av kol i växande skog.  

Regeringen avser att på olika sätt arbeta för att 
åstadkomma en klimatomställning inom jord-
bruket genom minskade utsläpp av växthusgaser 
samt att skapa goda förutsättningar för produk-
tion av grön energi. Satsningar på kunskaps-
utbyggnad, utsläppsreducerande åtgärder och 
förnybar energi kommer att vara allt viktigare 
framöver.  

En ökad tillväxt i skogen bidrar också till jobb 
och tillväxt på landsbygden samt en konkurrens-
kraftig skogsnäring. Medelstilldelningen för 
skogsträdförädling har i princip varit konstant 
sedan 1990. Regeringen föreslår därför en 
gemensam satsning på förstärkt skogsträdföräd-
ling tillsammans med skogsnäringen. Det är en 
viktig åtgärd för att långsiktigt trygga råvaruför-
sörjningen i skogs-, pappers- och massa-
industrin. 

Klimatförändringen ställer också nya krav på 
kombinationer av egenskaper hos jordbruks-
grödorna. De nordliga förhållandena innebär 
speciella utmaningar. Ett samnordiskt initiativ 
tas nu för utveckling av nya, lämpliga sorter, i 
samarbete mellan stat och den privata växtföräd-
lingen. Dessutom stärks näringens konkurrens-
kraft. 

De gröna näringarna har en nyckelroll i Sveriges 
energiproduktion 

Mot bakgrund av de globala utmaningar som 
klimatförändringen utgör krävs, förutom ökade 
forskningsinsatser, dels en effektivare energi-
användning, dels en ökad produktion och 
användning av biomassa för energiändamål och 
som bioråvara till industrin. 

Det är viktigt att en ökad produktion kan 
uppnås samtidigt som miljömålen för biologisk 
mångfald och minskad övergödning nås. 

Den nya lagen om hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och flytande biobränslen som före-
slås i regeringens proposition Hållbarhetskrite-
rier för biodrivmedel och flytande biobränslen 
(prop. 2009/10:164) skapar incitament och för-
utsättningar för de gröna näringarna att till-
handahålla hållbart producerade biobränslen från 
jord- och skogsbruket. 

Potentialen för energieffektivisering i de 
gröna näringarna är stor. Regeringen verkar för 
att minska energianvändningen inom de gröna 
näringarna. Jord- och skogsbruket producerar 
grön energi, men är i sig en energikrävande 
sektor. För arbetsmaskiner inom jord- och 
skogsbruket saknas i dag reella alternativ till 
fossila bränslen. Med anledning av detta föreslår 
regeringen en omställningspremie för konver-
tering från fossila till icke-fossila bränslen i 
arbetsmaskiner som används inom jord- och 
skogsbruk. Som ett led i regeringens arbete med 
att Sverige ska bli oberoende av fossila bränslen 
har ett förslag till biogasstrategi tagits fram (ER 
2010:23) som nu kommer att beredas inom 
Regeringskansliet. 

De gröna näringarna har en viktig roll i 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Det är 
viktigt att se över vilka åtgärder som kan 
påskynda omställningen för att minska klimat-
påverkan och för att skapa fler jobb på lands-
bygden. 

Miljöarbete genom landsbygdsprogrammet 

Ett av de övergripande målen för landsbygds-
programmet 2007–2013 är att medverka till att 
bevara och utveckla ett attraktivt natur- och 
kulturlandskap och att stimulera omställningen 
till en resurseffektiv och hållbar produktion med 
minskad miljöpåverkan. Detta bidrar även till att 
öka landsbygdens attraktionskraft som boende-
miljö. Landskapet är också en betydelsefull 
resurs för utveckling av företag som kan bidra 
till arbete och tillväxt på landsbygden. Det är av 
mycket stor vikt att kontinuerligt arbeta för att 
bevara ekosystemtjänster och hållbart nyttja den 
biologiska mångfalden för att bidra till att upp-
fylla såväl nationella miljökvalitetsmål som 
internationella åtaganden. Genom åtgärder i 
landsbygdsprogrammet ges många landsbygds-
företag möjlighet att utveckla verksamhet inom 
t.ex. naturvårdsentreprenad och andra miljö-
relaterade verksamheter. Därigenom görs av-
görande insatser för att miljökvalitetsmålen som 
rör skogs- och odlingslandskapen ska kunna 
uppnås. Samtidigt läggs en grund för jobb och 
tillväxt i landsbygdens näringsliv. I programmets 
strategiska mål ingår att ett aktivt brukande av 
jordbruksmarken ska främjas i mindre gynnade 
områden, att produktionen av kollektiva nyttig-
heter såsom exempelvis ett varierat landskap och 
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biologisk mångfald, ska stimuleras och att 
utvecklingen av brukningsmetoder som minskar 
jordbrukets negativa miljöpåverkan ska stärkas. 

Jordbruket står för den största andelen av de 
samlade svenska utsläppen till havet. En 
reducering av jordbrukets tillförsel av närings-
ämnen är därför en framtida nyckelfråga för 
Östersjön. En lång rad åtgärder har vidtagits 
inom jordbrukssektorn men det finns behov av 
fler åtgärder för att minska utsläppen. Lands-
bygdsprogrammet är ett viktigt instrument för 
att genom riktade åtgärder åstadkomma nöd-
vändiga utsläppsminskningar samtidigt som för-
utsättningarna för ett konkurrenskraftigt jord-
bruk bibehålls.  

En skogspolitik i takt med tiden 

De av riksdagen beslutade skogspolitiska målen 
(prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 
1992/93:252) ligger i linje med regeringens 
vision bruka utan att förbruka. I En skogspolitik i 
takt med tiden (prop. 2007/08:108, bet. 
2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244) slår rege-
ringen och riksdagen fast att grunderna för 
skogspolitiken, med jämställda produktions- och 
miljömål, ska ligga fast och betonar att skogen är 
en förnybar resurs.  

Inom ramarna för skogspolitikens jämställda 
miljö- och produktionsmål anser regeringen att 
skogens tillväxt bör öka och att det finns en god 
potential för detta.  

Den svenska skogspolitiken ger skogsbruket 
stor frihet och stort ansvar för att nå de skogs-
politiska målen. Regeringen anser därför att en 
väl utvecklad statlig rådgivning, liksom en bra 
dialog mellan myndigheter och skogsägare är 
viktig. Regeringen bedömer också att tillsyn, 
uppföljning och utvärdering samt biotopskydd 
och naturvårdsavtal är fortsatt viktiga för att nå 
de skogspolitiska målen.  

Regeringen bedömer att skyddsformen natur-
vårdsavtal i många fall kan vara ett bra sätt att 
bevara skogsmiljöer med höga naturvärden. Den 
tar till vara markägarnas intresse, kunskap och 
egna förutsättningar på ett positivt sätt samtidigt 
som äganderätten lyfts fram. Regeringen bedö-
mer också att Kometprogrammet har förutsätt-
ningar att bidra positivt till såväl skogspolitikens 
mål som miljökvalitetsmålet Levande skogar. I 
detta program får markägaren större möjligheter 
att själv ta initiativ till åtgärder för bevarande av 

värdefull natur. Skydd av skogar behandlas även 
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård. 

Det är viktigt att Skogsstyrelsen fortsätter sitt 
analysarbete kring varför andelen godkända för-
yngringar inte längre ökar och att miljöhänsyn 
vid föryngringsavverkning visar på fortsatt brist 
samt att Skogsstyrelsen vidtar nödvändiga åt-
gärder i dialog med näringen. 

Regeringen kommer att verka för att det förs 
en god dialog mellan rennäring och skogsbruk 
och att renbruksplaner kan upprättas för samt-
liga samebyar. Dessa planer utgör ett bra under-
lag vid samrådsdiskussioner mellan olika mark-
användare.  

För en konkurrenskraftig skogsnäring med en 
verksamhet som karaktäriseras av mångfald är 
det viktigt att kvinnor och män har samma 
rättigheter och möjligheter att arbeta och driva 
företag inom skognäringen. Under andra halvan 
av 2010 pågår ett arbete med ta fram en jäm-
ställdhetsstrategi inom skogsbrukssektorn. 
Arbetet görs tillsammans med näringen. Rege-
ringen kommer framgent att verka för att 
jämställdhetsstrategin får ett genomslag inom 
näringen. 

Insektsövervakning och beredskap för even-
tuella statliga åtgärder i de stormfällda områdena 
i södra Sverige är fortsatt viktigt. Skogsstyrelsens 
uppdrag att övervaka och informera markägare 
om skadeinsektspopulationen kommer därför att 
förlängas under 2011. Skogsägaren har ett stort 
ansvar för att förhindra spridning av skade-
insekter.  

Tallvedsnematoden som har kommit in i 
södra Europa kan bli mycket kostsam att 
bekämpa om den kommer in och sprids i 
Sverige. På sikt skulle den kunna skada det 
svenska skogsbeståndet. Regeringen ser allvarligt 
på detta och omfördelar medel till att genomföra 
kontroller för att förhindra tallvedsnematodens 
spridning till Sverige. 

Regeringen anser att EU:s insatser på skogs-
området även fortsättningsvis bör vara begrän-
sade och att stöd till skogsproduktion ska mot-
verkas. För åtgärder inom gemenskapspolitiken 
som berör skog och skogsbruk är det viktigt att 
konsekvenser för skogsnäringen inkluderas i 
beslutsunderlag samt att subsidiaritetsprincipen 
respekteras och tillämpas.  
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Ett resurseffektivt och miljömässigt hållbart fiske  

Regeringens målsättning är att yrkesfisket, 
beredningsindustrin, vattenbruket och fritids-
fisket ska producera fisk och fiskprodukter som 
efterfrågas av konsumenterna och bidra till att 
skapa arbete, välfärd och levande kust- och insjö-
samhällen. Förutsättningen för att det ska lyckas 
är att allt fiske bedrivs resurseffektivt och 
miljömässigt hållbart.  

Endast för en mindre andel av EU:s gemen-
samma fiskbestånd kan dock nyttjandet anses 
vara hållbart och stora delar av yrkesfisket käm-
par med dålig lönsamhet. Inriktningen framöver 
är att fiskekapaciteten ska anpassas till bestånds-
situationen. Detta innebär bl.a. att fartyg behö-
ver skrotas, fiskeansträngningen minska och 
näringens eget ansvar tydliggöras. Stöden inom 
den gemensamma fiskepolitiken behöver lång-
siktigt minska. 

Det är viktigt att s.k. utkast av fisk inte ska 
förekomma och att bifångster av hotade arter 
och bestånd ska minska så att bestånden kan 
återhämta sig och förlust av viktig genetisk 
variation kan undvikas. Sverige är aktivt i arbetet 
med att motverka utkast och har ställt sig posi-
tivt till att utkastförbud införs inom EU. För att 
komma åt problemet är det dock nödvändigt 
med kompletterande åtgärder som ger effektiva 
selektiva redskap. Sverige ligger långt framme i 
arbetet avseende selektiva redskap och fortsätter 
vara drivande i EU:s arbete med att verka för 
mer skonsamma fiskeredskap, vilket under 2010 
redan resulterat i konkreta förbättrringar av-
seende trålfisket efter torsk i Östersjön.  

De satsningar på utveckling av skonsamma 
och selektiva redskap, genomförandet av den 
nationella planen för återhämtning av ålbestån-
det och förstärkning av medfinansieringen till 
fiskeprogrammet som regeringen gjorde för 
2009 och 2010 kommer att fortsätta även under 
2011 och 2012 i enlighet med regeringens 
skrivelse Åtgärder för levande hav (skr. 
2009/10:213). 

Dessa konkreta åtgärder ligger helt i linje med 
den förändring och utveckling av den gemen-
samma fiskeripolitiken som regeringen arbetar 
för i samband med reformen av denna som ska 
vara genomförd till 2013. Som reaktion på grön-
boken om den gemensamma fiskeripolitiken 
(KOM (2009)163) har regeringen i januari 2010 
skickat in en skrivelse till kommissionen som 
redogör för Sveriges syn på de viktigaste 

frågorna i en reform. Regeringen har betonat att 
en reform av den gemensamma fiskeripolitiken 
behöver vara genomgripande. I skrivelsen beto-
nar regeringen behovet av långsiktighet i för-
valtningen främst genom att långsiktiga planer 
tas fram för varje bestånd eller grupp av bestånd. 
Överkapaciteten i den europeiska flottan måste 
minska. En förändring bör också ske vad gäller 
beslutsstrukturerna så att Europeiska unionens 
råd och Europaparlamentet inte tar beslut om 
tekniska frågor på detaljnivå utan i stället fast-
ställer målen för fiskeripolitiken och fokuserar 
på principiella frågor.  

Arbetet med reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken kommer att fortgå fram till slutet 
av 2012. Därför är det också viktigt att ett konti-
nuerligt förbättringsarbete sker parallellt. 

Regeringen anser att en ökad kunskap inom 
fiskeriförvaltningen är nödvändig, i synnerhet 
för att ytterligare tillämpa ekosystemansatsen i 
förvaltningsbesluten. Sverige arbetar därför 
kontinuerligt för en förstärkning och utveckling 
av Internationella Havsforskningsrådet (ICES), 
vars vetenskapliga rådgivning utgör en grund för 
de politiska besluten.  

Förutom att nya förvaltningsplaner bör fast-
ställas för fler bestånd, anser regeringen att det är 
avgörande för politikens trovärdighet att befint-
liga förvaltningsplaner följs vid beslut om de 
årliga fiskemöjligheterna. 

Bestånden av lax och havsvandrande öring är 
under återuppbyggnad. Vattenkraftsutbyggnad, 
fysisk miljöförstöring och överutnyttjande har 
lett till att bestånden har blivit hotade. På senare 
år har laxen börjat återhämta sig, men för havs-
vandrande öring ser det fortfarande allvarligt ut. 
Dessa arter är av betydelse för såväl turism som 
arbetstillfällen, inte minst i norra Sverige. Det är 
viktigt att EU snarast utformar en långsiktig för-
valtningsplan för lax i Östersjön, liksom att 
arbetet med att underlätta vandring och förbättra 
uppväxtmöjligheterna för all vandringsfisk inklu-
sive havsöring fortsätter. 

Regeringen är positiv till ökad regional för-
valtning inom EU och aktiv i det fortsatta arbe-
tet med Östersjöstrategin, som kan komma att 
spela en viktig roll i den framtida fiskeriför-
valtningen i regionen.  

Fiskerikontrollen är en av hörnpelarna i den 
gemensamma fiskeripolitiken. Regeringen kom-
mer att fokusera på ett effektivt genomförande 
av denna kontroll. EU:s regelverk ställer 
tvingande krav på medlemsländerna avseende ny 

55 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 23  

teknik, ökad kontroll i hela leveranskedjan lik-
som avancerad bearbetning av data.  

2.6.3 De gröna näringarna utmärks av 
omtanke, ansvarstagande och hög 
etik 

Sverige är pådrivande för sund djurhållning och 
friska djur i EU 

Det är regeringens målsättning att de gröna 
näringarna utmärks av omtanke och ansvars-
tagande för miljö och djur och av hög etik. Som 
en del av detta fortsätter regeringen att arbeta 
aktivt nationellt, inom EU och internationellt 
för en god djur- och folkhälsa samt ett gott djur-
skydd.  

Utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdo-
mar kan i vissa fall innebära risker för folkhälsan 
och även orsaka mycket stora förluster för lant-
brukare i drabbade områden. Smittspridning är 
gränsöverskridande och för att Sverige ska kunna 
upprätthålla goda förhållanden inom landet är vi 
beroende av att andra regioner i EU och världen 
gör detsamma. Därför finns det ett europeiskt 
mervärde i att samarbeta i EU. Sverige ska bidra 
aktivt till den pågående översynen av EU:s djur-
hälsopolicy, med syftet att förenkla och effek-
tivisera lagstiftningen samt att se till att de eko-
nomiska resurserna används på bästa sätt.  

Inom landet verkar regeringen för att bevara 
det generellt goda djurhälsoläget. Sverige har ett 
mycket gott smittskydd, bl.a. därför att vi aktivt 
och långsiktigt arbetat med att förebygga och 
bekämpa smittsamma djursjukdomar. Genom 
förebyggande åtgärder undviker vi ett scenario 
som skulle inneburit mycket större kostnader 
för samhället. 

Om en sjukdom brutit ut är det viktigt med 
ett effektivt bekämpande. På senare år har kost-
naden för bekämpandet av smittsamma hus-
djurssjukdomar ökat i Sverige, bl.a. har sjuk-
domarna blåtunga, Newcastlesjuka och 
mjältbrand påvisats och salmonellaförekomsten 
har ökat. Salmonella kan smitta mellan djur och 
människa och det är därför mycket angeläget 
med snabb och effektiv bekämpning. Regeringen 
fortsätter under 2011 att arbeta för att hålla till-
baka salmonella och bekämpa andra smittsamma 
djursjukdomar.  

En fördjupad analys av dessa frågor görs i den 
utredning regeringen tillsatt om en bred översyn 

av lagstiftningen om djursjukdomar och zoono-
ser, däribland salmonella (dir. 2007:175). Utre-
darens förslag väntas senast den 31 december 
2010. 

Regeringen arbetar aktivt för att värna ett gott 
djurskydd i Sverige. Djurskyddslagstiftningen 
ses för närvarande över av en särskild utredare i 
syfte att modernisera och vidareutveckla den 
(dir. 2009:57). Utredarens förslag ska redovisas 
till regeringen senast den 31 maj 2011.  

Den 1 januari 2009 tog länsstyrelserna över 
ansvaret för djurskyddskontrollen från kommu-
nerna. Huvudsyftet med åtgärden var att åstad-
komma en kvalitetssäkrad och likvärdig djur-
skyddskontroll i hela landet. Situationen när det 
gäller djurskyddskontrollen är i flera av länen 
mycket ansträngd. Detta beror bl.a. på den stora 
mängd öppna ärenden länsstyrelserna fick ta 
över från kommunerna. Regeringen föreslår 
därför att länsstyrelsernas förvaltningsanslag 
tillförs 25 miljoner kronor 2011 för att säkra den 
genomförda reformen när ansvaret för djur-
skyddskontrollen flyttats till länsstyrelserna. För 
att ytterligare förstärka reformens genom-
förande tillförs Jordbruksverket 5 miljoner kro-
nor 2011. Medlen ska användas för att stödja 
länsstyrelsernas arbete. Ansvaret för hur djur-
skyddskontrollen ska genomföras regleras dels 
genom bindande EU-regler, dels genom natio-
nella bestämmelser. 

Regeringen ser stora fördelar med att det har 
inrättats ett nationellt centrum för djurvälfärd 
vid SLU i syfte att samla landets kompetens och 
samordna verksamheten inom djurskyddsom-
rådet. Centrumet ska inta en ledande roll på 
djurskyddsområdet och bl.a. svara för frågor vad 
gäller forsknings- och utbildningsverksamhet 
inom djurskydd. EU-arbetet är viktigt inom 
djurskyddsområdet. 

Regeringen har sedan tidigare ställt sig positivt 
till att inrätta ett centrum för djurskydd på EU-
nivå, under förutsättning att det finansieras inom 
befintliga ramar. Om planerna på ett EU-
centrum för djurskydd blir verklighet avser 
regeringen verka för att det förläggs till Sverige. 
Sverige har en hög vetenskaplig kompetens inom 
området. Djurvälfärd har under lång tid varit en 
politiskt prioriterad fråga som Sverige aktivt 
drivit i EU. 

I forskningspropositionen Ett lyft för forsk-
ning och innovation (prop. 2008/09:50) gjordes 
även särskilda satsningar på djurskydd och alter-
nativa metoder till djurförsök. 
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Konsumenten har verktyg och förutsättningar att 
välja  

De livsmedel som säljs ska vara sunda och säkra. 
Konsumenterna ska också kunna lita på att de 
livsmedel som de konsumerar är vad de utges för 
att vara. Redligheten i livsmedelshanteringen ska 
därför vara god, exempelvis när det gäller märk-
ning och hantering.  

Märkningen är ett viktigt redskap för att kon-
sumenten ska kunna välja bra, hälsosam och 
miljömässigt hållbar mat efter sina önskemål och 
behov. Inom EU pågår en översyn av det EU-
gemensamma regelverket om livsmedelsinfor-
mation till konsument. I de förhandlingarna 
arbetar Sverige för enkla, klara och tydliga märk-
ningsregler. 

Vid en översyn av EU-regelverket om livs-
medelshygien och kontroll och i arbetet med att 
utforma gemensamma tolkningar av reglerna är 
det en genomgående ambition från svensk sida 
att uppnå enklare och mindre kostsamma regler 
utan att livsmedlens säkerhet äventyras.  

Problematiken med ökad förekomst av över-
vikt och fetma och därtill relaterade följdsjuk-
domar i befolkningen leder både till stora kost-
nader för samhället och till lidande för enskilda 
individer. För att underlätta för befolkningen att 
i vardagen välja hälsosamma alternativ och vid 
behov ändra matvanorna, bedrivs ett informa-
tionsarbete riktat till både konsumenter och 
yrkesverksamma inom t.ex. restauranger, för-
skola och skola. Ytterligare åtgärder för att 
förbättra kunskapen om kostens och måltidernas 
betydelse ska genomföras rörande bl.a. måltider i 
skolan och inom äldreomsorgen. 

2.6.4 Internationellt samarbete 

Regeringens politik inom det internationella 
samarbetet på området syftar till att stödja de 
strategiska målen. Inom ramen för olika inter-
nationella organisationer driver regeringen en 
öppnare och mer marknadsanpassad handel på 
jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet, kli-
mathänsyn, en hållbar produktion i jordbruks-, 
fiske- och skogsnäringen och säkra livsmedel. 
Ett fortsatt starkt svenskt engagemang i inter-
nationella skogs- samt fiskefrågor är också 
viktigt liksom värnandet om växt- och husdjurs-
genetiska resurser på global nivå.  

Sverige har genom sin höga kunskapsnivå och 
långa skogliga tradition en hög trovärdighet 
internationellt vad gäller skogsbruket och 
skogens produktions- och miljövärden. Sverige 
ska fortsätta att förmedla kunskap om detta och 
exportera sitt teknologiska kunnande. Rege-
ringen avser även att upprätthålla Sveriges fram-
trädande roll avseende skogsfrågor på den euro-
peiska arenan liksom i det övriga internationella 
arbetet. 

Ett av regeringens prioriterade områden är att 
stärka FN-organisationernas och övriga inter-
nationella organisationers kapacitet för att 
minska risken för att livsmedelskriser, som den 
under 2007–2008, uppstår igen. Ett reformerat 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO) förutsätts spela en 
central roll för att uppnå en globalt tryggad livs-
medelsförsörjning och Sverige ska fortsatt aktivt 
delta i genomförandet av reformen.  

Det är av stor vikt att insatser görs för att nå 
FN:s första millenniemål. Regeringen kommer 
fortsätta arbeta inom ramen för de initiativ som 
togs under 2009 vid toppmötet om global livs-
medelsförsörjning vid FAO samt inom G8 och 
G20. Särskild vikt ska här fästas vid ökade och 
långsiktiga satsningar på jordbruk, skogsbruk, 
fiske och landsbygdsutveckling, bl.a. inom det 
internationella utvecklingssamarbetet för att 
skapa en hållbar livsmedelsproduktion, ekono-
miskt tillväxt och minskad fattigdom i utveck-
lingsländer.  

Sverige ska delta aktivt i det internationella 
arbete som nu pågår, bl.a. med det Globala Part-
nerskapet för jordbruk och tryggad livsmedels-
försörjning och verka för att Kommittén för 
tryggad livsmedelsförsörjning, placerad inom 
FAO, blir ett centralt organ för samordnande av 
insatser på området. Dessutom behöver jord-
brukspolitiken, främst i EU och USA, refor-
meras ytterligare och jordbruksmarknaden 
avregleras. 

För den långsiktiga konkurrenskraften för 
EU:s jordbrukare är globala jordbrukspolitiska 
reformer av stor vikt. Det kvarstår som en prio-
ritet för regeringen att avsluta Doharundan, dvs. 
att få fram ett nytt handelsavtal inom ramen för 
världshandelsorganisationen WTO. Ett fortsatt 
starkt engagemang i OECD:s arbete med fram-
tagande av analyser och utvecklande av politiska 
riktlinjer på relevanta områden förutses. Inom 
Nordiska ministerrådet för fiske och vattenbruk, 
jordbruk, livsmedel och skogsbruk fortsätter 
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arbetet med att profilera Norden som en global 
aktör för att möta de stora utmaningarna globa-
lisering och klimatförändringar. En viktig fråga 
är det nordiska samarbetet inom den gemen-
samma institutionen Nordiskt Genresurscenter 
(NordGen), placerad i Alnarp.  

Sverige kommer i det internationella sam-
arbetet, i linje med visionen, verka för att sam-
förstånd uppnås globalt om hur de genetiska 
resurserna ska bevaras och hållbart brukas. I en 
värld med ett förändrat klimat är anpassade växt-
sorter och djurraser ovärderliga för världens 
livsmedelsförsörjning. 
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3 Budgetförslag 

3.1 Budgetförslag 

3.1.1 1:1 Skogsstyrelsen 

Tabell 3.21 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
315 949 

 

   
Anslags- 
sparande 8 797

 
2010 

 
Anslag 

 
345 137 

 

1 
Utgifts- 
prognos 346 032

2011 Förslag 362 563     

2012 Beräknat 363 324 2  

2013 Beräknat 370 761 3  

2014 Beräknat 378 779 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 359 828 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 362 160 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 361 682 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Skogsstyrelsens förvalt-
ningskostnader. Anslaget får användas för att 
medfinansiera insatser enligt rådets förordning 
(EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 
om stöd för landsbygdsutveckling från Euro-
peiska jordbruksfonden för landsbygdsutveck-
ling (EJFLU). 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.22 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009  194 243 -49

Prognos 2010  192 244 -52

Budget 2011  175 160 15
 

Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 189 837 189 309 528

(varav tjänsteexport) (10 492) (10 267) (225)

Prognos 2010 168 273 170 259 -1 986

(varav tjänsteexport) (2 094) (2 044) (50)

Budget 2011 179 000  178 000 1 000

(varav tjänsteexport) (2 300) (2 250) ( 50)

 
Skogsstyrelsens offentligrättsliga verksamhet 
utgörs av avgifter som erhålls för handel med 
skogsodlingsmaterial (kontroll av frö- och 
planthandel) från statliga myndigheter och 
affärsverk. Skogsstyrelsen bedriver uppdrags-
verksamhet som i huvudsak finansieras genom 
avgifter. Undantag är vissa arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder.  

Avgiftsintäkterna får disponeras av Skogs-
styrelsen. 

Regeringens överväganden 

I enlighet med förslag i 2010 års ekonomiska 
vårproposition ska de ändamål och verksamheter 
som avser länsstyrelsens uppgifter avseende för-
söksverksamheten med vidgad samordnad läns-
förvaltning i Gotlands län återgå till Skogsstyrel-
sen fr.o.m. den 1 januari 2011. Mot bakgrund av 
detta föreslår regeringen att 5,5 miljoner kronor 
flyttas från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 
anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. till utgiftsområde 
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, 
anslag 1:1 Skogsstyrelsen samt att de anläggnings-
tillgångar som Länsstyrelsen i Gotlands län 
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övertog när försöksverksamheten startades 
återförs till Skogsstyrelsen till bokfört värde.  

För att ytterligare förenkla och minska de 
administrativa kostnaderna för skogsbruket och 
för att förbättra dialogen mellan rennäring och 
skogsbruk föreslår regeringen att anslaget tillförs 
9 miljoner kronor för 2011 och 2012 och 
11 miljoner kronor för 2013 och 2014. 

Anslaget minskas med 140 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 362 563 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Skogsstyrelsen för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 363 324 000 
kronor, för 2013 till 370 761 000 kronor och för 
2014 till 378 779 000 kronor. 

 
Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:1 Skogsstyrelsen 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 345 137 345 137 345 137 345 137

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 976 5 349 10 219 18 384

Beslut 14 546 11 424 13 583 13 895

Överföring 
till/från andra 
anslag -140 -141 -143 -147

Övrigt 3 1 044 1 555 1 965 1 510

Förslag/ 
beräknat 
anslag  362 563 363 324 370 761 378 779

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

 

3.1.2 1:2 Insatser för skogsbruket 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
321 522 

 

   
Anslags- 
sparande 228 863

 
2010 

 
Anslag 

 
204 222 

 

1 
Utgifts- 
prognos 396 344

2011 Förslag 223 070    

2012 Beräknat 224 737    

2013 Beräknat 224 868    

2014 Beräknat 226 373    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att täcka kostnader för 
statsbidrag enligt förordningen (1993:555) om 
statligt stöd till skogsbruket och finansierar 
bidrag till sådant ädellövskogsbruk som regleras 
särskilt i skogsvårdslagen (1979:429) och vissa 
natur- och kulturmiljövårdsåtgärder. Anslaget 
används också för att täcka kostnader för 
biotopskydd och naturvårdsavtal.  

Anslaget används vidare för att täcka kostna-
der för statsbidrag enligt förordning (2006:171) 
om bidrag till anläggning av skog på områden 
med stormfälld skog samt statliga insatser för att 
övervaka och bekämpa skadeinsektspopulatio-
nen i de stormdrabbade områdena i södra 
Sverige. 

Anslaget används även till att upprätta ren-
bruksplaner och till att medfinansiera skogs-
trädsförädling. 

Vidare får anslaget användas för vissa admi-
nistrationskostnader hos Skogsstyrelsen.  

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

I hanteringen av vissa bidrag och ersättningar till 
skogsägare och för att skapa goda förutsätt-
ningar för fleråriga naturvårdsprojekt behöver 
ekonomiska förpliktelser kunna ingås som 
medför utgifter under kommande år. Regeringen 
bör därför bemyndigas att under 2011 för ansla-
get 1:2 Insatser för skogsbruket ingå ekonomiska 
förpliktelser som, inklusive tidigare ingångna 
förpliktelser, medför behov av framtida anslag på 
högst 85 000 000 kronor under perioden 2012–
2015. 
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Tabell 3.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 25 862 14 178 65 000   

Nya åtaganden 6 858 61 822 46 250   

Infriade åtaganden -18 542 -11 000 -26 250 -37 800 -47 200 

Utestående åtaganden 14 178 65 000 85 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 30 000 65 000 85 000   

 
 
 

Regeringens överväganden 

I regeringens proposition Ersättning vid expro-
priation (prop. 2009/10:162) föreslår regeringen 
bl.a. att markägare ska få ett schablonpåslag på 
ersättningen vid bildandet av biotopskydds-
områden. Mot bakgrund av detta kan kostna-
derna för biotopskyddsområden till viss del för-
skjutas från 2010 till 2011. Outnyttjade medel 
2010 får föras över till 2011. 

I januari 2005 och 2007 drabbades södra 
Sverige av stormarna Gudrun och Per. Rege-
ringen följer utvecklingen noggrant i dessa 
stormdrabbade områden för att snabbt kunna 
vidta åtgärder inom befintliga anslag. Skogs-
styrelsens uppdrag att övervaka och informera 
markägare om skadeinsektspopulationen kom-
mer därför att förlängas under 2011. 

Regeringen föreslår att anslaget tillförs 
2 miljoner kronor per år för perioden 2011–2014 
till arbetet med att upprätta renbruksplaner. 

Regeringen föreslår en gemensam satsning 
med näringen för att förstärka skogsträdsföräd-
lingen. Anslaget bör därför ökas med 4,5 miljo-
ner kronor 2011, 5 miljoner kronor 2012 och 
2013 och med 6,5 miljoner kronor 2014. 

Anslaget bör minska med 3 miljoner kronor 
för att finansiera ökade utgifter under dels anslag 
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar, dels anslag 
1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer 
m.m. för 2011.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 223 070 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 224 737 000 kronor, 
för 2013 till 224 868 000 kronor och för 2014 till 
226 373 000 kronor. 

 
 
 
 

Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Insatser i skogsbruket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 219 222 219 222 219 222 219 222

Förändring till följd av:  

Beslut 5 500 7 000 7 000 8 500

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Övrigt 2 348 515 646 651

Förslag/ 
beräknat 
anslag  223 070 224 737 224 868 226 373

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 

3.1.3 1:3 Internationellt skogssamarbete 

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 1 439

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 1 397

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 366

2011 Förslag 1 397     

2012 Beräknat 1 397     

2013 Beräknat 1 397     

2014 Beräknat 1 397     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används bl.a. för det alleuropeiska 
skogssamarbetet, närområdessamarbete i skogs-
frågor inom Östersjöregionen samt nordiskt 
samarbete. FN:s skogssamarbete i form av 
främst FN:s skogsforum, skogens roll i klimat-
konventionen och FAO (FN:s jordbruks- och 
livsmedelsorganisation) belastar också anslaget.  
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 1 397 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:3 Internationellt skogssamarbete 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 1397 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Internationellt skogssamarbete 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 397 1 397 1 397 1 397

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 397 1 397 1 397 1 397

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.4 1:4 Statens veterinärmedicinska 
anstalt 

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
112 467 

 

   
Anslags- 
sparande 2 329

 
2010 

 
Anslag 

 
117 525 

 

1 
Utgifts- 
prognos 115 268

2011 Förslag 118 047    

2012 Beräknat 113 017 2 

2013 Beräknat 114 607 3 

2014 Beräknat 117 044 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 111 894 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 111 895 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 111 739 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Statens veterinär-
medicinska anstalts (SVA) förvaltningskost-
nader. SVA är veterinärmedicinskt expert- och 
serviceorgan åt myndigheter och enskilda och 
utreder bl.a. uppkomst, orsak och spridningssätt 
av sjukdomar hos djur.  

 
 
 
 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.31 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 203 733 202 463 1 270

(varav tjänsteexport) (5 875) (4 708) (1 167)

Prognos 2010 193 000 195 000 -2 000

(varav tjänsteexport) (5 000) (4 000) (1 000)

Budget 2011 184 500 186 200 -1 700

(varav tjänsteexport) (4 500) (3 800) (700)

 
Avgiftsintäkterna får disponeras av Statens 
veterinärmedicinska anstalt 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 118 047 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:4 Statens veterinär-
medicinska anstalt för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget till 113 017 000 kronor, för 2013 till 
114 607 000 kronor och för 2014 till 117 044 000 
kronor. 

 
Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 117 525 117 525 117 525 117 525

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 622 1 807 3 485 6 232

Beslut -6 214 -6 301 -6 444

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3  -164

Förslag/ 
beräknat 
anslag  118 047 113 017 114 607 117 044

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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3.1.5 1:5 Bidrag till veterinär 
fältverksamhet1 

Tabell 3.33 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
99 694 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
104 102 

 

2 
Utgifts- 
prognos 104 102

2011 Förslag 104 617     

2012 Beräknat 105 555 3  

2013 Beräknat 106 989 4  

2014 Beräknat 109 360 5  
1 Anslaget har bytt namn från Bidrag till distriktsveterinärorganisationen. 

2 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
3 Motsvarar 104 617 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 104 617 tkr i 2011 års prisnivå. 
5 Motsvarar 104 471 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för statens bidrag till veterinär 
fältverksamhet och för att minska avlägset 
boende djurägares veterinärkostnader avseende 
livsmedelsproducerande djur. Jordbruksverket är 
chefsmyndighet för distriktsveterinärerna. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.34 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009  4 393 4 393 0

Prognos 2010  6 200 6 200 0

Budget 2011 6 200 6 200 0

 
 
Tabell 3.35 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 503 541 515 686 -12 145

Prognos 2010 516 200 519 400 -3 200

Budget 2011 519 400 519 400 0

 
Av tabellerna framgår storleken på distrikt-
veterinärernas avgiftsbelagda verksamhet, vilken 
finansierar större delen av dess verksamhet.  

Jordbruksverket får disponera avgifts-
intäkterna. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 104 617 000 kronor an-
visas under anslaget 1:5 Bidrag till veterinär fält-
verksamhet för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
till 105 555 000 kronor, för 2013 till 106 989 000 
kronor och för 2014 till 109 360 000 kronor. 

 
Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Bidrag till veterinär fältverksamhet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 104 102 104 102 104 102 104 102

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 515 1 453 2 887 5 411

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -153

Förslag/ 
beräknat 
anslag  104 617 105 555 106 989 109 360

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen 

3.1.6 1:6 Djurhälsovård och 
djurskyddsfrämjande åtgärder 

Tabell 3.37 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 14 484

 

   
Anslags- 
sparande 161

 
2010 

 
Anslag 14 708

 

1 
Utgifts- 
prognos 14 380

2011 Förslag 12 933     

2012 Beräknat 12 933     

2013 Beräknat 12 933     

2014 Beräknat 14 708     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för djurhälsovård i form av 
förebyggande hälsokontroll och djursjukdata-
system. Insatser ska begränsa skadeverkningarna 
av djursjukdomar och förebygga spridning av 
smittsamma djursjukdomar som kan överföras 
till både djur och människor. 
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Regeringens överväganden 

De medel som tidigare fanns under detta anslag 
avseende stöd till biodling förs över till anslaget 
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, 
anslaget minskas därför med 1 775 000 kronor. 

Regeringen föreslår med anledning av ovan-
stående att 12 933 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfräm-
jande åtgärder för 2011. För 2012 beräknas ansla-
get till 12 933 000 kronor, för 2013 till 
12 933 000 kronor och för 2014 till 14 708 000 
kronor. 

 
Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 14 708 14 708 14 708 14 708

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -1 775 -1 775 -1 775

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  12 933 12 933 12 933 14 708

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
 

 

3.1.7 1:7 Bekämpande smittsamma 
djursjukdomar 

Tabell 3.39 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
288 611 

 

   
Anslags- 
sparande -13 656

 
2010 

 
Anslag 

 
257 349 

 

1 
Utgifts- 
prognos 233 193

2011 Förslag 124 349    

2012 Beräknat 124 349    

2013 Beräknat 124 349    

2014 Beräknat 124 349    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för bekämpande av och bered-
skap mot smittsamma husdjurssjukdomar varvid 
ersättning lämnas enligt epizootilagen 
(1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen 
om provtagning på djur m.m. (1992:1638) eller 
med stöd av i lagarna meddelade föreskrifter.  

Vidare används anslaget för bidrag till obduk-
tionsverksamhet, för utveckling och genom-
förande av sjukdomskontroller och för genom-
förande av EG-lagstiftningen om djurskydd, 
djurhälsa, foder och livsmedel. 

Anslaget används för nationell medfinansie-
ring av kontroller för TSE (BSE och scrapie) 
som Sverige enligt EU:s krav är skyldig att göra.  

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för 
ramanslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma hus-
djurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 2 500 000 kronor under 
2012. 

 
 

Tabell 3.40 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013–2014 

Ingående åtaganden 2 008 1 985 1 409   

Nya åtaganden 1 348 1 409 2 500   

Infriade åtaganden -1 371 -1 985 -1 409 -2 500  

Utestående åtaganden 1 985 1 409 2 500   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 4 500 4 500 2 500   
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Regeringens överväganden 

På senare år har kostnaden för salmonella-
bekämpningen ökat. Flera faktorer spelar in, bl.a. 
ökar antalet gårdar med stora djurbesättningar 
varför bekämpningsarbetet blir både dyrare och 
mer komplicerat.  

Obligatoriska TSE-kontroller som utförs vid 
normalslakt av nötkreatur har i en treårig sats-
ning 2008–2010 bekostats med allmänna medel. 
I och med att specialsatsningen avslutas minskas 
anslaget med 26 miljoner kronor. 

Regeringen föreslår att 124 349 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Bekämpande av smitt-
samma husdjurssjukdomar för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 124 349 000 
kronor för respektive år. 

 
Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 150 349 150 349 150 349 150 349

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -26 000 -26 000 -26 000 -26 000

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  124 349 124 349 124 349 124 349

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.8 1:8 Ersättningar för viltskador m.m. 

Tabell 3.42 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
112 233 

 

   
Anslags- 
sparande -9 040

 
2010 

 
Anslag 

 
56 322 

 

1 
Utgifts- 
prognos 45 849

2011 Förslag 47 778     

2012 Beräknat 47 778     

2013 Beräknat 37 778     

2014 Beräknat 37 778     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att förebygga skada av vilt 
och ersättning för sådan skada. Rätten till ersätt-
ning regleras i viltskadeförordningen (2001:724). 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 
4 miljoner kronor fr.o.m. 2011 för att tillföras 
anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m.  

Vidare minskas anslaget med 10 miljoner kro-
nor fr.o.m. 2013 då en tidigare tillfällig förstärk-
ning av anslaget upphör. 

Regeringen föreslår att 47 778 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Ersättningar för vilt-
skador m.m. för 2011. För 2012 beräknas ansla-
get till 47 778 000 kronor. För 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 37 778 000 kronor för 
respektive år. 

 
Tabell 3.43 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:8 Ersättningar för viltskador m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 51 778 51 778 51 778 51 778

Förändring till följd av:  

Beslut -10 000 -10 000

Överföring 
till/från andra 
anslag -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  47 778 47 778 37 778 37 778

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Viltvårdsfonden 
Jägare är enligt 49 § jaktförordningen (1987:905) 
skyldiga att betala viltvårdsavgift på 300 kronor 
per år till Viltvårdsfonden. Medlen ur fonden 
används för att främja viltvården och andra 
liknande ändamål som är förenliga med jakt-
lagens syfte. Jaktåret omfattar tiden den 1 juli–
den 30 juni. Merparten av viltvårdsavgifterna 
betalas till fonden i början av jaktåret medan 
utgifterna är fördelade över kalenderåret. 

Mot denna bakgrund föreslås att regeringen 
bemyndigas låta Kammarkollegiet ha tillgång till 
en särskild kredit för Viltvårdsfonden i Riks-
gäldskontoret på högst 5 000 000 kronor för 
2011. 
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3.1.9 1:9 Statens jordbruksverk 

Tabell 3.44 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
543 153 

 

   
Anslags- 
sparande -6 677

 
2010 

 
Anslag 

 
408 889 

 

1 
Utgifts- 
prognos 398 304

2011 Förslag 441 387    

2012 Beräknat 440 880 2 

2013 Beräknat 445 060 3 

2014 Beräknat 454 589 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 436 494 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 434 541 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 433 973 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Statens jordbruksverks 
förvaltningskostnader, Tullverkets särkostnader 
för exportbidragskontroller m.m.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.45 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentligrättslig  
verksamhet 

Intäkter 
som får 

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Tillsyn 

Utfall 2009 24 000 27 622 -3 622

Prognos 2010 25 500 25 800 -300

Budget 2011 29 600 27 300 2 300

Djur 

Utfall 2009 23 597 23 695 -98

Prognos 2010 23 800 24 900 -1 100

Budget 2011 23 200 24 000 -800

Växt 

Utfall 2009 12 428 13 938 -1 510

Prognos 2010 12 300 12 300 0

Budget 2011 12 000 12 000 0

Utsäde 

Utfall 2009 7 560 7 312 248

Prognos 2010 7 700 7 400 300

Budget 2011 7 800 7 700 100

 
Jordbruksverket får disponera intäkterna från 
avgifter inom områdena Tillsyn, Djur, Växt och 
Utsäde. 

 
 
 
 
 

Tabell 3.46 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Vatten 

Utfall 2009 13 262 11 970 1 292

Prognos 2010 11 700 12 000 -300

Budget 2011 14 000 13 800 200

Tillsyn  

Utfall 2009 4 206 4 206 0

Prognos 2010 4 900 4 900 0

Budget 2011 4 700 4 700 0

Utsäde 
Utfall 2009 23 463 22 806 657

Prognos 2010 25 900 24 500 1 400

Budget 2011 22 800 22 400 400

 
Jordbruksverket får disponera intäkterna från 
avgifter som utgörs av vattenhushållning, kött-
klassifiering, laboratorieundersökningar av 
utsäde, kvalitetsanalyser och andra undersök-
ningar av utsäde och växtsorter samt 
kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål.  

Regeringens överväganden 

För att ytterligare förenkla och minska de admi-
nistrativa kostnaderna för de gröna näringarna 
föreslår regeringen att anslaget ökas med 
14 miljoner kronor för 2011 och 2012 och med 
12 miljoner kronor för 2013 och 2014.  

Regeringen föreslår även att anslaget tillförs 
5 miljoner kronor 2011 för att stödja genom-
förandet av reformen av den offentliga djur-
skyddskontrollen, vilken utförs av länsstyrel-
serna. 

Vidare tillförs anslaget 5 miljoner kronor 2011 
för insatser inom energiområdet. 

Från och med den 1 juli 2011 kommer Jord-
bruksverket att överta ansvaret för hanteringen 
av strukturfonderna inom den gemensamma 
fiskeripolitiken samt frågor avseende främjande 
av fiskerinäringen, marknad, handel och konsu-
mentfrågor m.m. i samband med avvecklingen av 
Fiskeriverket. För de nya uppdragen ökas ansla-
get med 8,5 miljoner kronor 2011 och med 
17 miljoner kronor fr.o.m. 2012. 

Anslaget minskas med 200 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 441 387 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:9 Statens jordbruksverk 
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för 2011. För 2012 beräknas anslaget till 
440 880 000 kronor, för 2013 till 445 060 000 
kronor och för 2014 till 454 489 000 kronor. 

 
Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:9 Statens jordbruksverk 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 408 889 408 889 408 889 408 889

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 2 980 7 118 12 950 22 546

Beslut -6 873 -20 299 -22 584 -23 097

Överföring 
till/från andra 
anslag 34 300 43 060 43 663 44 656

Övrigt 3 2 091 2 112 2 142 1 595

Förslag/ 
beräknat 
anslag  441 387 440 880 445 060 454 589

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

3.1.10 1:10 Bekämpande av 
växtsjukdomar 

Tabell 3.48 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
5 000 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
8 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 7 821

2011 Förslag 8 000     

2012 Beräknat 5 000     

2013 Beräknat 5 000     

2014 Beräknat 5 000     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för kostnader för åtgärder mot 
växtskadegörare enligt växtskyddslagen 
(1972:318) samt för vissa förluster till följd av 
sådana åtgärder. Kostnader för beredskaps-
åtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknads-
kontroller, inventeringar m.m. mot karantän-
skadegörare finansieras också med detta anslag 
liksom undersökningar av växtprover som av 
Jordbruksverkets växtinspektion överlämnas för 
laboratoriemässig diagnostisering. Åtgärder för 

ett behovsanpassat växtskydd i ett förändrat 
klimat omfattas. Vidare belastar delar av kostna-
derna för växtinspektionens internationella 
engagemang anslaget. Slutligen används anslaget 
för kostnader för verifiering av de svenska skyd-
dade zonerna. 

Regeringens överväganden 

För att genomföra kontroller för att förhindra 
spridning av skogsskadegöraren tallvedsnematod 
föreslår regeringen att anslaget tillförs 2 miljoner 
kronor fr.o.m. 2011.  

Regeringen föreslår att 8 000 000 kronor an-
visas under anslaget 1:10 Bekämpande av växt-
sjukdomar för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 5 000 000 kronor respek-
tive år. 

 
Tabell 3.49 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 6 000 6 000 6 000 6 000

Förändring till följd av:  

Beslut -3 000 -3 000 -3 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 000 2 000 2 000 2 000

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  8 000 5 000 5 000 5 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.11 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag 
m.m. 

Tabell 3.50 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 6 970 453

 

   
Anslags- 
sparande 78 758

 
2010 

 
Anslag 8 174 757

 

1 
Utgifts- 
prognos 7 320 000

2011 Förslag 6 599 000     

2012 Beräknat 6 446 000     

2013 Beräknat 6 280 000     

2014 Beräknat 6 280 000     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
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Från anslaget utbetalas gårdsstöd, handjurs-
bidrag, stöd för kontrakterad stärkelsepotatis 
samt stöd för kvalitetscertifiering. Stöden är 
gemensamma för hela EU och finansieras helt 
från EU-budgeten. För att få gårdsstöd måste 
brukarna förutom att bruka marken även ha 
stödrätter för motsvarande areal jordbruksmark. 
Ett villkor för fullt utbetalt stöd är att de s.k. 
tvärvillkoren är uppfyllda. Bidragen är begrän-
sade i takbelopp i euro på nationell nivå. 

Anslaget används även för bidrag från EU för 
bekämpande av djursjukdomar.  

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

Regeringen bör bemyndigas att under 2011 av-
seende ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djur-
bidrag m.m. godkänna stöd som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 230 000 000 kronor under 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.51 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 167 904 176 006 181 300   

Nya åtaganden 176 006 181 300 230 000   

Infriade åtaganden -167 904 -176 006 -181 300 -230 000  

Utestående åtaganden 176 006 181 300 230 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 000 000 250 000 230 000   
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Regeringens överväganden 

De 1 225 miljoner kronor som tillfördes anslaget 
2010 på grund av förändringar i valutakursen 
(SEK/EUR) dras bort från anslaget fr.o.m 2011 
eftersom valutakursen har stabiliserats. 

Nivån på anslaget justeras ner fr.o.m. 2011 på 
grund av ny beräkningsmetod för anslaget som 
tar hänsyn till bl.a. förändringar i valutakursen. 

Regeringen föreslår att 6 599 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Gårdsstöd och djur-
bidrag m.m. för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
till 6 446 000 000 kronor. För 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 6 280 000 000 kronor för 
respektive år. 

 
Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 8 174 757 8 174 757 8 174 757 8 174 757

Förändring till följd av:  

Beslut 26 124 26 124 26 124 26 124

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -350 757 -503 757 -669 757 -669 757

Volymer   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt -1 251 124 -1 251 124 -1 251 124 -1 251 124

Förslag/ 
beräknat 
anslag  6 599 000 6 446 000 6 280 000 6 280 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.12 1:12 Intervention och exportbidrag 
för jordbruksprodukter 

Tabell 3.53 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 759 781

 

   
Anslags- 
sparande 277 886

 
2010 

 
Anslag 1 007 504

 

1 
Utgifts- 
prognos 566 098

2011 Förslag 342 374     

2012 Beräknat 291 530     

2013 Beräknat 263 000     

2014 Beräknat 262 500     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för kostnader för intervention, 
stöd i form av produktions-, konsumtions- och 
marknadsföringsbidrag, exportbidrag, fiber-
beredning samt omstruktureringsstöd för 
sockersektorn. Anslaget finansieras via EU-bud-
geten. Vissa s.k. tekniska kostnader till följd av 
offentlig lagring regleras dock under anslaget 
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.  

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

Regeringen bör bemyndigas att under 2011 av-
seende ramanslaget 1:12 Intervention och export-
bidrag för jordbruksprodukter godkänna stöd som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 125 000 000 
kronor under 2012 och högst 25 000 000 kronor 
under 2013. 

 
 

Tabell 3.54 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Ingående åtaganden 59 964 52 333 150 000   

Nya åtaganden 52 333 142 000 99 800   

Infriade åtaganden -59 964 -44 333 -99 800 -125 000 -25 000 

Utestående åtaganden 52 333 150 000 150 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 232 000 150 000 150 000   
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Regeringens överväganden 

Medelsbehovet är liksom tidigare svårt att för-
utse då utgiftsprognoserna är mycket osäkra 
gällande produktion, priser och svängningar i 
växelkursen gentemot euron. De medel som 
tidigare fanns under detta anslag avseende stöd 
till biodling förs över till 1:24 Från EU-budgeten 
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur. Anslaget minskas därför med 2,5 miljo-
ner kronor. 

Nivån på anslaget justeras ner fr.o.m. 2011 på 
grund av ny beräkningsmetod för anslaget som 
tar hänsyn till bl.a. förändringar i valutakursen. 

Regeringen föreslår att 342 374 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:12 Intervention och 
exportbidrag för jordbruksprodukter för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 291 530 000 kronor, 
för 2013 till 263 000 000 kronor och för 2014 till 
262 500 000 kronor. 

 
Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 007 504 1 007 504 1 007 504 1 007 504

Förändring till följd av:  

Beslut  

Övriga makro- 
ekonomiska 
förutsätt- 
ningar -662 630 -713 474 -742 004 -745 004

Volymer  

Överföring 
till/från andra 
anslag -2 500 -2 500 -2 500

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  342 374 291 530 263 000 262 500

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 

3.1.13 1:13 Finansiella korrigeringar m.m. 

Tabell 3.56 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
134 179 

 

   
Anslags- 
sparande 6 755

 
2010 

 
Anslag 

 
50 472 

 

1 
Utgifts- 
prognos 41 675

2011 Förslag 75 472    

2012 Beräknat 75 472    

2013 Beräknat 75 472    

2014 Beräknat 75 472    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för eventuella finansiella korri-
geringar och straffavgifter som Europeiska 
kommissionen kan komma att ålägga Sverige 
förknippade med granskning av Sveriges utnytt-
jande av EU:s jordbruksfonder och EU:s fiske-
fond. Vidare får anslaget användas för eventuella 
räntekostnader, rättegångskostnader, revisions- 
och kontrollkostnader förknippade med Jord-
bruksverkets inbetalningar till den europeiska 
gemenskapen. Anslaget får även användas till 
skadestånd. Dessutom får anslaget belastas med 
s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den 
mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten.  

Regeringens överväganden  

Medelsbehovet på anslaget kan variera mycket 
mellan olika år. Det beror huvudsakligen på de 
eventuella finansiella korrigeringar som beslutas 
av Europeiska kommissionen. 

Regeringen föreslår att 75 472 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:13 Finansiella korrige-
ringar m.m. för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 75 472 000 kronor för 
respektive år. 
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Tabell 3.57 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:13 Finansiella korrigeringar m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 75 472 75 472 75 472 75 472

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  75 472 75 472 75 472 75 472

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.14 1:14 Fiskeriverket 

Tabell 3.58 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
155 666 

 

   
Anslags- 
sparande -356

 
2010 

 
Anslag 

 
167 759 

 

1 
Utgifts- 
prognos 163 665

2011 Förslag 84 715     

2012 Beräknat 0   

2013 Beräknat 0   

2014 Beräknat 0   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för Fiskeriverkets förvalt-
ningskostnader. Anslaget får även användas för 
finansiering av kostnader i samband med 
avveckling av Fiskeriverket. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.59 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 40 943 41 050 -107

(varav tjänsteexport) (8 781) (8 875) (-94)

Prognos 2010 37 937 37 937 0

(varav tjänsteexport) (5 837) (5 837) (0)

Budget 2011 39 224 39 224 0

(varav tjänsteexport) (6 041) (6 041) (0)

 
Avgiftsintäkterna får disponeras av Fiskeri-
verket. 

Intäkterna i uppdragsverksamheten kommer 
från Fiskeriverkets undersökningsfartyg, utred-
ningskontor och laboratorier. 

Fiskeriverkets tjänsteexport hänförs till inter-
nationell konsultverksamhet, i första hand grun-
dat på ett avtal med Sida och s.k. twinning-
projekt inom ramen för EU:s förmedlemskaps-
strategi. 

Från och med den 1 juli 2011 föreslår rege-
ringen att den nya myndigheten för havs- och 
vattenmiljö (dir. 2010:68) får disponera de 
avgifter och bidrag som för närvarande dispone-
ras av Fiskeriverket. 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen har beslutat om inrättandet av en 
ny myndighet enligt direktivet för organisa-
tionskommittén Inrättande av en myndighet för 
havs- och vattenmiljö (dir. 2010:68). Myndig-
heten kommer att inleda sin verksamhet den 
1 juli 2011 under utgiftsområde 20 Allmän miljö- 
och naturvård. Merparten av Fiskeriverkets verk-
samhet kommer att ingå i den nya myndigheten 
varför Fiskeriverket kommer att avvecklas den 
30 juni 2011. Med anledning av detta överförs 
för 2011 från anslaget 8,5 miljoner kronor till 
anslaget 1:9 Statens jordbruksverk, 1,7 miljoner 
kronor till det under utgiftsområde 1 Rikets 
styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet 
samt 74,5 miljoner kronor till det under utgifts-
område 20 Allmän miljö och naturvård uppförda 
anslaget 1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten. 
Från och med 2012 är motsvarande belopp 
17 miljoner kronor till 1:9 Statens jordbruksverk, 
3,4 miljoner kronor till 4:1 Regeringskansliet 
m.m. och resterande medel på anslaget till 
1:17 Havs- och vattenmiljömyndigheten. 

Regeringen föreslår att 84 715 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Fiskeriverket för 
2011. Från och med 2012 upphör anslaget . 
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Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:14 Fiskeriverket 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 168 359 168 359 168 359 168 359

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 1 171 2 849 5 247 9 198

Beslut -16 781 -17 016 -17 403

Överföring 
till/från andra 
anslag -84 815 -154 427 -156 591 -160 154

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  84 715 0 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

3.1.15 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. 

Tabell 3.61 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
14 939 

 

   
Anslags- 
sparande 34 922

 
2010 

 
Anslag 

 
28 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 39 148

2011 Förslag 28 000    

2012 Beräknat 28 000    

2013 Beräknat 28 000    

2014 Beräknat 0    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
 

Anslaget används framför allt för nationellt stöd 
till åtgärder som medfinansieras av EU inom 
ramen för strukturåtgärder inom fiskerinäringen. 
Anslaget kan även användas för medfinansiering 
av andra projekt som ligger i linje med struktur-
programmen. 

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

Regeringen bör bemyndigas att under 2011 av-
seende anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. 
godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag på 
högst 16 000 000 kronor 2012 och högst 
3 000 000 kronor 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.62 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Ingående åtaganden 36 538 28 000 13 180   

Nya åtaganden 26 847 11 711 17 531   

Infriade åtaganden -35 385 -26 531 -11 711 -16 000 -3 000 

Utestående åtaganden 28 000 13 180 19 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 28 000 23 000 19 000   
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Regeringens överväganden 

Det svenska programmet för fiskerinäringen av-
seende perioden 2007–2013, Europeiska fiskeri-
fonden, EFF, började genomföras under 2008. 
Finansieringen från EFF uppgår till totalt när-
mare 55 miljoner euro. Över sjuårsperioden blir 
den genomsnittliga årliga budgetramen cirka 
7,8 miljoner euro. För att få hela Sveriges till-
delning från EU-budgeten måste nationell med-
finansiering med motsvarande belopp, dvs. 
50 procent nationell offentlig medfinansiering, 
tillföras programmet, vilket ger programmet en 
total årlig budget på cirka 140 miljoner kronor. 

Regeringen föreslår att 28 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket 
m.m. för 2011. För 2012 och 2013 beräknas 
anslaget till 28 000 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 3.63 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:15 Strukturstöd till fisket m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 28 000 28 000 28 000 28 000

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   -28 000

Förslag/ 
beräknat 
anslag  28 000 28 000 28 000 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.16 1:16 Från EU-budgeten 
finansierade strukturstöd till fisket 
m.m. 

Tabell 3.64 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 68 158

 

   
Anslags- 
sparande 133 845

 
2010 

 
Anslag 70 000

 

1 
Utgifts- 
prognos 132 270

2011 Förslag 70 000     

2012 Beräknat 70 000     

2013 Beräknat 70 000     

2014 Beräknat 0     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslagets ändamål är att finansiera det belopp 
som motsvarar EU:s medfinansiering av struk-
turstöd till fisket m.m. som redovisas under 
anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. Sverige 
har tilldelats närmare 55 miljoner euro från 
Europeiska fiskerifonden under program-
perioden 2007–2013. 

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

Regeringen bör bemyndigas att under 2011 av-
seende anslaget 1:16 Från EU-budgeten finan-
sierade strukturstöd till fisket m.m. godkänna stöd 
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 42 000 000 
kronor 2012 och högst 23 000 000 kronor under 
2013. 

 
 

Tabell 3.65 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Ingående åtaganden 51 987 74 385 70 403   

Nya åtaganden 91 368 50 922 45 519   

Infriade åtaganden -68 970 -54 904 -50 922 -42 000 -23 000 

Utestående åtaganden 74 385 70 403 65 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 95 000 97 000 65 000   
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Regeringens överväganden 

Nationell medfinansiering sker under anslaget 
1:15 Strukturstöd till fisket m.m. 

Regeringen föreslår att 70 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:16 Från EU-budgeten 
finansierade strukturstöd till fisket m.m. för 2011. 
För 2012 och 2013 beräknas anslaget till 
70 000 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 3.66 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket 
m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 70 000 70 000 70 000 70 000

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -70 000

Förslag/ 
beräknat 
anslag  70 000 70 000 70 000 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.17 1:17 Fiskevård 

Tabell 3.67 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
27 838 

 

   
Anslags- 
sparande -201

 
2010 

 
Anslag 

 
24 832 

 

1 
Utgifts- 
prognos 24 081

2011 Förslag 12 416    

2012 Beräknat 0    

2013 Beräknat 0    

2014 Beräknat 0    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för bl.a. bildande av fiske-
vårdsområden, fisketillsyn, främjande av den 
biologiska mångfalden och biotopvård, insatser 
för bevarandet av hotade arter samt utsättning av 
fisk.  

Anslaget används även till fiskevård främst i 
allmänna och enskilda vatten med fritt handred-
skapsfiske i kustområden och i sjöarna Vänern, 
Vättern, Hjälmaren, Mälaren samt Storsjön i 
Jämtland. 

Allmän fiskevård finansieras för närvarande 
delvis av anslaget för fiskevård men också av 
vattenavgiftsmedel i enlighet med vattendomar. 

Regeringens överväganden 

Regeringen har beslutat om inrättandet av en ny 
myndighet enligt direktivet för organisations-
kommittén Inrättande av en myndighet för havs- 
och vattenmiljö (dir. 2010:68). Myndigheten 
kommer att inleda sin verksamhet den 1 juli 
2011 under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård varvid anslaget 1:17 Fiskevård flyttas 
till detta utgiftsområde. Med anledning av detta 
överförs 12,4 miljoner kronor 2011 och 
24,8 miljoner kronor per år fr.o.m. 2012 till det 
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och 
naturvård uppförda anslaget 1:12 Åtgärder för 
havs- och vattenmiljö. 

Regeringen föreslår att 12 416 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:17 Fiskevård för 2011. 
Från och med 2012 upphör anslaget. 

 
Tabell 3.68 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1.17 Fiskevård 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 24 832 24 832 24 832 24 832

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -12 416 -24 832 -24 832 -24 832

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  12 416 0 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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3.1.18 1:18 Livsmedelsverket 

Tabell 3.69 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
190 437 

 

   
Anslags- 
sparande 4 159

 
2010 

 
Anslag 

 
200 292 

 

1 
Utgifts- 
prognos 199 886

2011 Förslag 205 017     

2012 Beräknat 199 660 2  

2013 Beräknat 202 458 3  

2014 Beräknat 206 809 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 197 733 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 197 733 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 197 479 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Livsmedelsverkets för-
valtningskostnader. Livsmedelsverket ska som 
central förvaltningsmyndighet för livsmedels-
frågor i konsumenternas intresse arbeta aktivt 
för säkra livsmedel, redlighet i livsmedels-
hanteringen och bra matvanor.  

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.70 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt – 
kostnad) 

Utfall 2009  180 340 191 319 -10 979

Prognos 2010  192 855 194 995 -2 140

Budget 2011  194 000 197 000 -3 000
 
 
Tabell 3.71 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 11 234 9 867 1 367

(varav tjänsteexport) (3 103) (2 955) (148)

Prognos 2010 8 508 9 081 -573

(varav tjänsteexport) (3 099) (3 042) (57)

Budget 2011 8 600 8 700 -100

(varav tjänsteexport) (3 200) (3 100) 100

 
Avgiftsintäkterna får disponeras av Livsmedels-
verket. 

Regeringens överväganden 

Som en del av regeringens prioritering av Sverige 
– det nya matlandet fortsätter satsningen med 
nedsatta avgifter för köttkontroll vid främst 
småskalig slakt. För detta föreslås att anslaget 
tillförs 12 miljoner kronor från 2011. Regeringen 
föreslår vidare att anslaget ökas med 2 miljoner 
kronor för rådgivning till livsmedelsföretag. Från 
2012 tillförs anslaget 2,5 miljoner kronor för att 
fortsätta satsningen på landsgodkännande vid 
livsmedelsexport. 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 205 017 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:18 Livsmedelsverket för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 199 660 000 
kronor, för 2013 till 202 458 000 kronor och för 
2014 till 206 809 000 kronor. 

 
Tabell 3.72 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:18 Livsmedelsverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 200 292 200 292 200 292 200 292

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 284 2 239 5 077 9 760

Beslut 4 541 -2 770 -2 809 -2 873

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3  -266

Förslag/ 
beräknat 
anslag  205 017 199 660 202 458 206 809

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 
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3.1.19 1:19 Livsmedelsstatistik 

Tabell 3.73 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
23 992 

 

   
Anslags- 
sparande 328

 
2010 

 
Anslag 

 
24 935 

 

1 
Utgifts- 
prognos 25 090

2011 Förslag 23 287    

2012 Beräknat 23 537 2 

2013 Beräknat 23 875 3 

2014 Beräknat 24 371 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 23 286 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 23 287 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 23 254 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för statistik inom jordbruks-
området, inklusive kostnader för en statistisk 
årsbok inom jordbruks- och livsmedelsområdet 
samt sammanställningar av statistik i senare led i 
livsmedelskedjan. I anslaget ingår även fram-
tagandet av statistik över prisutvecklingen i kon-
sument- och producentleden på jordbruks-
produkter.  

Regeringens överväganden 

Som det föreslogs i budgetpropositionen för 
2010 minskas anslaget med 2 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 för att tillföras anslaget 1:28 Främ-
jande av rennäringen. 

Regeringen föreslår att 23 287 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:19 Livsmedelsstatistik för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 23 537 000 
kronor, för 2013 till 23 875 000 kronor och för 
2014 till 24 371 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.74 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:19 Livsmedelsstatistik 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 24 935 24 935 24 935 24 935

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 352 624 990 1 566

Beslut -2 000 -2 022 -2 050 -2 096

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -34

Förslag/ 
beräknat 
anslag  23 287 23 537 23 875 24 371

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.1.20 1:20 Jordbruks- och 
livsmedelsstatistik från EU-
budgeten 

Tabell 3.75 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
6 500 

 

   
Anslags- 
sparande 1 077

 
2010 

 
Anslag 

 
7 356 

 

1 
Utgifts- 
prognos 7 192

2011 Förslag 7 356    

2012 Beräknat 7 356    

2013 Beräknat 7 356    

2014 Beräknat 7 356    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för EU:s finansiering av jord-
bruks- och livsmedelsstatistik och EU:s årliga 
bokföringsundersökning och strukturstatistik. 
Enligt rådets förordning (EG) nr 1166/2008 av 
den 19 november 2008 ska i varje medlemsland 
särskilda gemenskapsundersökningar om före-
tagsstrukturen i jordbruket genomföras 2010, 
2013 och 2016. 
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Regeringens övervägande 

Regeringen föreslår att 7 356 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:20 Jordbruks- och livsmedels-
statistik finansierad från EU-budgeten för 2011. 
För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
7 356 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 3.76 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EU-
budgeten 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 7 356 7 356 7 356 7 356

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  7 356 7 356 7 356 7 356

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.21 1:21 Konkurrenskraftig 
livsmedelssektor 

Tabell 3.77 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
39 569 

 

   
Anslags- 
sparande 15 839

 
2010 

 
Anslag 

 
53 980 

 

1 
Utgifts- 
prognos 61 144

2011 Förslag 103 410     

2012 Beräknat 88 410     

2013 Beräknat 88 410     

2014 Beräknat 88 410     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 

Anslaget används för åtgärder inom livsmedels-
området, främst för att främja exporten av 
svenska livsmedel och för regional utveckling av 
livsmedelsförädling. Anslaget används även till 
stöd för marknadsföring och deltagande i mässor 
samt stöd till projektverksamhet med syfte att 
öka kompetens och utveckla produkter, proces-
ser, teknik och logistiklösningar med anknytning 
till livsmedelsförädling enligt förordningen 
(2008:80) om stöd till insatser på livsmedels-
området. Anslaget finansierar åtgärder inom 
ramen för Sverige – det nya matlandet. Vidare får 
anslaget användas för kommunikationsinsatser 
och för satsningar på mat inom offentlig sektor.  

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

Regeringen bör bemyndigas att under 2011 för 
ramanslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedels-
sektor besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 2 000 000 kronor under 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.78 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 10 406  8 860 6 635   

Nya åtaganden 8 860 6 635 2 000   

Infriade åtaganden -10 406 -8 860 -6 635 -2 000  

Utestående åtaganden 8 860 6 635 2 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 17 000 10 000 2 000   
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Regeringens överväganden 

År 2011 ökas anslaget med 66 miljoner kronor, 
2012–2014 ökas anslaget med 63,5 miljoner kro-
nor som en del av satsningen Sverige – det nya 
matlandet. 

Regeringen föreslår att 103 410 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:21 Konkurrenskraftig 
livsmedelssektor för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 88 410 000 kronor, 
för respektive år. 

 
Tabell 3.79 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 53 980 53 980 53 980 53 980

Förändring till följd av:  

Beslut 49 430 34 430 34 430 34 430

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  103 410 88 410 88 410 88 410

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.22 1:22 Bidrag till vissa internationella 
organisationer m.m. 

Tabell 3.80 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
47 528 

 

   
Anslags- 
sparande 1 550

 
2010 

 
Anslag 

 
43 866 

 

1 
Utgifts- 
prognos 43 360

2011 Förslag 42 866    

2012 Beräknat 41 866    

2013 Beräknat 41 866    

2014 Beräknat 41 866    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslagets ändamål är huvudsakligen att finan-
siera kostnader för medlemskap i internationella 
organisationer inom Jordbruksdepartementets 
ansvarsområde. Den dominerande posten är 
kostnaden för Sveriges medlemskap i FAO, 
FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation. 

Anslaget används även för kostnader i sam-
band med obligatoriskt deltagande i vissa inter-
nationella möten och konferenser. En del av 

anslaget avser kostnader för EU:s regionala råd-
givande nämnder inom fiskeripolitiken, nordiskt 
samarbete samt bilateralt forskarutbyte med 
länder i Central- och Östeuropa, utvecklings- 
och Newly Industrialised Countries-länder.  

Regeringens överväganden 

Avgiften till FAO har ökat till följd av beslut 
inom organisationen att öka medlemsavgiften 
från sina medlemmar. Dessutom påverkas kost-
naderna för avgiften av rådande valutakurser. 
Regeringen föreslår därför att anslaget tillförs 
1 miljon kronor 2011. 

Regeringen föreslår att 42 866 000 kronor an-
visas under anslaget 1:22 Bidrag till vissa inter-
nationella organisationer m.m. för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
41 866 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 3.81 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 43 866 43 866 43 866 43 866

Förändring till följd av:  

Beslut -1 000 -2 000 -2 000 -2 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  42 866 41 866 41 866 41 866

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.23 1:23 Åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur 

Tabell 3.82 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
2 414 236 

 

   
Anslags- 
sparande 2 129 401

 
2010 

 
Anslag 

 
2 952 431 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 771 098

2011 Förslag 3 380 698    

2012 Beräknat 3 133 451    

2013 Beräknat 2 555 018    

2014 Beräknat 2 912 009    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
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Anslaget används för nationell medfinansiering 
av åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygds-
program 2007–2013 inklusive kvarvarande utbe-
talningar från programperioden 2000–2006. 

Anslaget används för det nationella stödet till 
jordbruket i norra Sverige enligt förordningen 
(1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i 
norra Sverige. Skatt på handelsgödsel och 
bekämpningsmedel från 2009 återförs och finan-
sieras inom anslaget. Slutligen används anslaget 
för medfinansiering av EU:s program för stöd 
till biodling. Kommande period gäller för 2011–
2013. 

En mindre del av anslaget används för upp-
följning, utvärdering, administration och 
kontroll av verksamheten under anslaget. 

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

Huvuddelen av åtgärderna som finansieras under 
anslaget är ersättningsformer som bygger på 
fleråriga förpliktelser om utbetalningar. Det 
innebär att staten åtar sig framtida ekonomiska 
förpliktelser som inte ryms inom ramen för de 
av riksdagen årligen anvisade anslagsmedlen. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2010 för ramanslaget 1:23 Åtgärder för lands-
bygdens miljö och struktur besluta om bidrag som 
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför 
behov av framtida anslag på högst 2 041 415 000 
kronor under 2012, högst 1 000 000 000 kronor 
under 2013 och högst 660 585 000 kronor under 
perioden 2014–2015. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.83 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 4 196 835 3 574 826 4 000 000   

Nya åtaganden 1 355 964 2 408 277 1 783 368   

Infriade åtaganden 1 977 973 1 983 103 2 081 368 -2 041 415 -1 660 585 

Utestående åtaganden 3 574 826 4 000 000 3 702 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 4 000 000 4 000 000 3 702 000   
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Regeringens överväganden 

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling tilldelats totalt knappt 
2 miljarder euro för landsbygdsprogrammet för 
perioden 2007–2013. Växelkursen i programmet 
är fastlagd till 9 kronor/euro. Landsbygds-
programmet medfinansieras nationellt inom 
ramar som anges i EU:s landsbygdsförordning 
och som preciseras i programmet.  

I anslagsberäkningen ingår att skatterna på 
handelsgödsel och bekämpningsmedel kommer 
att återföras under 2011. Regeringen föreslår att 
dessa skatter används för ändamål som främjar 
en hållbar ekonomisk och miljömässig utveck-
ling av svenskt jordbruk.  

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden 
tilldelats totalt cirka 730 000 euro för stöd för 
biodling för perioden 2011–2013. Programmet 
medfinansieras till hälften nationellt.  

Regeringen avser att fr.o.m. budgetåret 2011 
förändra principen för budgetering av fleråriga 
EU-relaterade verksamheter med anslag på 
statsbudgeten. Detta berör anslag 1:23 Åtgärder 
för landsbygdens miljö och struktur avseende 
medfinansiering av landsbygdsprogrammet. 
Programmen har i flera fall kommit igång senare 
än beräknat vilket förskjuter utgifterna framåt i 
tiden med stora anslagsbehållningar som följd. 
Regeringen föreslår nu att denna budgeterings-
princip ersätts med att riksdagen istället anvisar 
medel för att täcka de utgifter som bedöms bli 
redovisade mot anslaget. Förändringarna är av 
teknisk karaktär och förväntas inte påverka verk-
samhetens villkor eller omfattning. 

Regeringen föreslår att 3 380 698 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:23 Åtgärder för lands-
bygdens miljö och struktur för 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 3 133 451 000 kronor, för 
2013 till 2 555 018 000 kronor och för 2014 till 
2 912 009 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.84 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 965 931 2 965 931 2 965 931 2 965 931

Förändring till följd av:  

Beslut -200 000 -200 000 1 928 162

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 775 1 775 1 775

Övrigt 412 992 365 745 -212 688 -1 982 084

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 380 698 3 133 451 2 555 018 2 912 009

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.24 1:24 Från EU-budgeten 
finansierade åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur 

Tabell 3.85 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 724 143 

 

   
Anslags- 
sparande 2 134 652

 
2010 

 
Anslag 

 
2 654 546 

 

1 
Utgifts- 
prognos 2 587 055

2011 Förslag 3 242 895    

2012 Beräknat 2 985 447    

2013 Beräknat 2 780 043    

2014 Beräknat 2 499 468    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för åtgärder inom ramen för 
Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 mot-
svarande EU:s finansiering av detta program. 
Finansiering sker via Europeiska jordbruks-
fonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). 
Anslaget används även för EU:s program för 
stöd till biodling. Programmet finansieras av 
Europeiska jordbruksfonden. 
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Tabell 3.86 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor  

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013– 

Ingående åtaganden 3 784 923 3 657 536 4 322 000   

Nya åtaganden 1 451 964 2 723 071 1 747 416   

Infriade åtaganden 1 579 351 2 058 607 2 269 416 -2 134 014 -1 665 986 

Utestående åtaganden 3 657 536 4 322 000 3 800 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 4 000 000 4 322 000 3 800 000   

 
 

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

Huvuddelen av åtgärderna som finansieras under 
anslaget är ersättningsformer som bygger på 
fleråriga förpliktelser om utbetalningar. Detta 
innebär att staten åtar sig framtida ekonomiska 
förpliktelser som inte ryms inom ramen för de 
av riksdagen årligen anvisade anslagsmedlen. 
Regeringen bör därför bemyndigas att under 
2010 för ramanslaget 1:24 Från EU-budgeten 
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 2 134 014 000 kronor under 
2012, högst 1 000 000 000 kronor under 2013 
och högst 665 986 000 kronor under perioden 
2014–2015. 

Regeringens överväganden 

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling tilldelats totalt knappt 
2 miljarder euro för landsbygdsprogrammet för 
perioden 2007–2013. Växelkursen i programmet 
är fastlagd till 9 kronor/euro. 

Sverige har från Europeiska jordbruksfonden 
tilldelats totalt cirka 730 000 euro för stöd för 
biodling för perioden 2011–2013.  

Regeringen avser att fr.o.m. budgetåret 2011 
förändra principen för budgetering av fleråriga 
EU-relaterade verksamheter med anslag på 
statsbudgeten. Detta berör anslag 1:24 Från EU-
budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens 
miljö och struktur. Programmen har i flera fall 
kommit igång senare än beräknat vilket förskju-
ter utgifterna framåt i tiden med stora anslags-
behållningar som följd. Regeringen föreslår nu 
att denna budgeteringsprincip ersätts med att 
riksdagen istället anvisar medel för att täcka de 
utgifter som bedöms bli redovisade mot ansla-

get. Förändringarna är av teknisk karaktär och 
förväntas inte påverka verksamhetens villkor 
eller omfattning. 

Regeringen föreslår att 3 242 895 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:24 Från EU-budgeten 
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och 
struktur för 2011. För 2012 beräknas anslaget till 
2 985 447 000 kronor, för 2013 till 2 780 043 000 
kronor och för 2014 till 2 499 468 000 kronor. 
 
Tabell 3.87 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för 
landsbygdens miljö och struktur 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 654 546 2 654 546 2 654 546 2 654 546

Förändring till följd av:  

Beslut -81 359 -3 387 946

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 500 2 500 2 500 

Övrigt 585 849 328 401 204 356 3 232 868

Förslag/ 
beräknat 
anslag  3 242 895 2 985 447 2 780 043 2 499 468

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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3.1.25 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i 
jordbruket 

Tabell 3.88 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
24 204 

 

   
Anslags- 
sparande 4 338

 
2010 

 
Anslag 

 
22 830 

 

1 
Utgifts- 
prognos 22 320

2011 Förslag 26 830    

2012 Beräknat 30 330    

2013 Beräknat 29 330    

2014 Beräknat 27 830    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för försöks- och utvecklings-
verksamhet i syfte att styra utvecklingen inom 
jordbruket och trädgårdsnäringen mot minskat 
växtnäringsläckage, minskad ammoniakavgång, 
säkrare och minskad användning av växt-
skyddsmedel, bevarande av biologisk mångfald 
och tillvaratagande av kulturvärden, för ekolo-
giskt jordbruk samt för klimatinsatser och insat-
ser för effektivare energianvändning inom de 
areella näringarna. Anslaget får likaså användas 
för uppföljning och utvärdering av den gemen-
samma jordbrukspolitiken liksom för effekterna 
av de verksamheter som finansieras under 
anslaget. 

Regeringens överväganden 

Resultaten från verksamheten ligger bl.a. till 
grund för rådgivning, information och utbild-
ning riktad till jordbrukare, lagstiftning på 
området samt framtagande och utveckling av 
insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet. 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
3 miljoner kronor 2011 och 5 miljoner kronor 
2012–2014 för en omställningspremie från 
fossila till icke-fossila bränslen i jord- och skogs-
brukets arbetsmaskiner. Vidare föreslår rege-
ringen att anslaget ökas med 1 miljoner kronor 
2011, 2,5 miljoner kronor 2012 och 1,5 miljoner 
konor 2013 för energieffektivisering inom de 
areella näringarna.  

Regeringen föreslår att 26 830 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:25 Miljöförbättrande 
åtgärder i jordbruket för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget till 30 330 000 kronor, för 2013 till 
29 330 000 kronor och för 2014 till 27 830 000 
kronor. 

Tabell 3.89 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 22 830 22 830 22 830 22 830

Förändring till följd av:  

Beslut 4 000 7 500 6 500 5 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  26 830 30 330 29 330 27 830

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.26 1:26 Stöd till jordbrukets 
rationalisering m.m. 

Tabell 3.90 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
4 116 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
4 116 

 

1 
Utgifts- 
prognos 4 116

2011 Förslag 2 616    

2012 Beräknat 2 616    

2013 Beräknat 2 616    

2014 Beräknat 2 616    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Från anslaget betalas bidrag till jordbrukets yttre 
och inre rationalisering enligt förordningen 
(1978:250) om statligt stöd till jordbrukets 
rationalisering (omtryckt 1988:999). Från och 
med 2006 disponeras anslaget helt för vissa 
omarronderingsprojekt i Dalarnas, Västra Göta-
lands samt delar av Värmlands län. 

Regeringens överväganden 

Som det föreslogs i budgetpropositionen för 
2010 minskas anslaget med 1,5 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011 för att tillföras anslaget 1:28 Främ-
jande av rennäringen m.m..  

Regeringen föreslår att 2 616 000 kronor an-
visas under anslaget 1:26 Stöd till jordbrukets 
rationalisering m.m. för 2011. För 2012, 2013 och 
2014 beräknas anslaget till 2 616 000 kronor för 
respektive år. 
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Tabell 3.91 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 4 116 4 116 4 116 4 116

Förändring till följd av:  

Beslut -1 500 -1 500 -1 500 -1 500

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  2 616 2 616 2 616 2 616

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.27 1:27 Stöd till innehavare av 
fjällägenheter m.m. 

Tabell 3.92 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 529 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
1 529 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 529

2011 Förslag 1 029     

2012 Beräknat 1 029     

2013 Beräknat 1 029     

2014 Beräknat 1 029     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används i huvudsak för bidrag till 
underhåll, upprustning och investeringar i bygg-
nader och andra fasta anläggningar på fjällägen-
heter. Vidare ska anslaget dessutom täcka 
avvecklingsbidrag och avträdesersättning till 
arrendatorer m.m. 

Frågor om nedläggning av fjällägenheter 
prövas av Jordbruksverket medan upplåtelser 
beslutas av länsstyrelsen.  

Regeringens överväganden 

Som det föreslogs i budgetpropositionen för 
2010 minskas anslaget med 500 000 kronor 
fr.o.m. 2011 för att tillföras anslaget 1:28 Främ-
jande av rennäringen m.m. 

Regeringen föreslår att 1 029 000 kronor an-
visas under anslaget 1:27 Stöd till innehavare av 
fjällägenheter m.m. för 2011. För 2012, 2013 och 

2014 beräknas anslaget till 1 029 000 kronor för 
respektive år. 

 
Tabell 3.93 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 529 1 529 1 529 1 529

Förändring till följd av:  

Beslut -500 -500 -500 -500

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 029 1 029 1 029 1 029

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.28 1:28 Främjande av rennäringen 
m.m. 

Tabell 3.94 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 55 446  
Anslags- 
sparande -4 227

2010 Anslag 105 371 1 
Utgifts- 
prognos 102 109

2011 Förslag 117 915   

2012 Beräknat 107 915 2  

2013 Beräknat 107 915 3  

2014 Beräknat 107 915 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används även till åtgärder för att främja 
rennäringen i form av: 

- underhåll eller rivning av vissa riksgräns-
stängsel och renskötselanläggningar som 
staten har underhållsansvar för, 

- statens del av kostnaderna för redovisning 
av markanvändningen, riksintressen och 
marker som är värdefulla för renskötseln, 
natur- och kulturmiljövården, 

- utveckling av företagsregistret för ren-
näringen, 

- bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen 
(1993:384), 

- prisstöd till rennäringen enligt förord-
ningen (1986:255) om pristillägg på ren-
kött, 
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- ersättning till följd av Tjernobylolyckan 
enligt förordningen (1994:246) om ersätt-
ning för vissa merkostnader och förluster 
med anledning av Tjernobylolyckan, 

- kostnader för medling m.m. i tvister mellan 
samebyar och jordbrukare när det gäller 
konflikter på grund av renbetning på åker-
mark, 

- katastrofskadeskydd enligt 35 a § ren-
näringsförordningen, 

- åtgärder för anpassning till ändrade klimat-
förhållanden samt 

- övriga åtgärder för främjande av ren-
näringen. 

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

En viss del av den verksamhet som finansieras av 
anslaget är åtgärder i form av projektstöd och 
medel till speciella satsningar för främjande av 
rennäringen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att 
riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 
för ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen 
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 5 000 000 kronor under 2012 och 
högst 3 300 000 kronor 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.95 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Ingående åtaganden 5 350 7 433* 5 749   

Nya åtaganden 16 629 1 500 8 801   

Infriade åtaganden -13 986 -3 185 -6 250 -5 000 -3 300 

Utestående åtaganden 8 908 5 749 8 300   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 4 000 7 000 8 300   
* Ingående nyttjande av bemyndiganderamen har reviderats med 1 475 tkr. 
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Regeringens överväganden 

Som det föreslogs i budgetpropositionen för 
2010 tillförs anslaget 4 miljoner kronor 2011–
2016 för kostnader som uppkommer till följd av 
den nya renbeteskonventionen. Vidare tillförs 
anslaget 4 miljoner kronor årligen från anslaget 
1:8 Ersättningar för viltskador m.m. för bl.a. fort-
satt studie av rovdjurens predation på ren. 

Regeringen föreslår att 117 915 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:28 Främjande av ren-
näringen m.m. för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 107 915 000 kronor för 
respektive år. 

 
Tabell 3.96 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:28 Främjande av rennäringen m.m. 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 109 915 109 915 109 915 109 915

Förändring till följd av:  

Beslut 4 000 -6 000 -6 000 -6 000

Överföring 
till/från andra 
anslag 4 000 4 000 4 000 4 000

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  117 915 107 915 107 915 107 915

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.29 1:29 Sveriges lantbruksuniversitet 

Tabell 3.97 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 502 882 

 

   
Anslags- 
sparande 60

 
2010 

 
Anslag 

 
1 624 236 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 624 296

2011 Förslag 1 653 413     

2012 Beräknat 1 637 068 2  

2013 Beräknat 1 656 392 3  

2014 Beräknat 1 691 459 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 621 018 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 617 577 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 615 333 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för att finansiera högskole-
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och 
forskarnivå, forskning, och fortlöpande miljö-
analys. Verksamheten bedrivs utifrån en sektors-
roll som preciseras av fem ansvarsområden och 

där varje ansvarsområde omfattar hela kedjan, 
från råvaruproduktion till färdig produkt på 
marknaden: 

- kvalitet i livsmedelskedjan, 

- djurhållning, djurhälsa och djurskydd, 

- skog, skogsbruk och förädling av skogs-
råvaran, 

- landsbygdsutveckling, rekreation och fritid 
samt 

- landskapsplanering och markanvändning i 
tätorter och tätortsnära miljöer. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
bedrivs inom ett 50-tal olika utbildnings-
program. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.98 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt –
kostnad) 

Utfall 2009 470 000 470 000  0

(varav tjänsteexport) (9 000) (9 000) (0)

Prognos 2010 484 000 484 000 0

(varav tjänsteexport) (9 000) (9 000) (0)

Budget 2011 499 000 499 000 0

(varav tjänsteexport) (9 000) (9 000) (0)

 
Avgiftsintäkterna disponeras av SLU. Avgifts-
intäkterna avser bl.a. forskningsuppdrag samt 
djursjukvård.  

Regeringens överväganden 

I enlighet med regeringens proposition Ett lyft 
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, 
bet. 2008/09: UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås 
anslaget för 2011 öka för forskning och forskar-
utbildning dels för strategiska forsknings-
områden med 2,3 miljoner kronor, dels som en 
förstärkning av basresursen med 13,2 miljoner 
kronor. Anslaget föreslås dessutom minska med 
1,7 miljoner kronor som en följd av omfördel-
ning mellan lärosätena baserat på kvalitetsindi-
katorerna externa medel samt vetenskapliga 
publikationer och citeringar. Anslaget föreslås 
således öka för forskning och forskarutbildning 
med 13,8 miljoner kronor. 
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Av medlen till strategiska forskningsområden 
i ovan nämnd proposition beräknas anslaget för 
2012 öka med ytterligare 11,3 miljoner kronor 
för strategiska forskningsområden.  

Enligt regeringens mening är det angeläget att 
utveckla biologisk bekämpning av skadeorga-
nismer som ett alternativ till kemisk bekämpning 
samt att främja och sprida information om sådan 
bekämpning. Regeringen föreslår att 3 miljoner 
kronor anvisas för 2011 under anslaget för att 
inrätta ett samarbetsforum för forskare och 
intressenter för utveckling av alternativ till 
kemiska bekämpningsmedel. Fr.o.m. 2012 bör 
5 miljoner kronor anvisas för ändamålet. Sam-
arbetsforumet finansieras genom att medel 
överförs från anslaget 1:30 Forskningsrådet för 
miljö, areella näringar och samhällsbyggande: 
Forskning och samfinansierad forskning. 

Ett samnordiskt initiativ tas för utveckling av 
nya växtsorter som lämpar sig för ett förändrat 
nordiskt klimat. Utvecklingen ska ske i sam-
arbete mellan stat och växtförädlingsnäring. 
Regeringen föreslår att 1,5 miljoner kronor per 
år under 2011–2014 avsätts för den svenska, 
statliga delen av samarbetsprojektet. SLU an-
svarar nationellt för insatsen och tillser att den 
sker i samklang med övrig växtförädlingsforsk-
ning inom universitetet. 

Regeringen föreslår vidare att anslaget ökas 
med 1 miljon kronor 2012 och med 2 miljoner 
kronor 2013 och 2014 för inrättandet av en 
skoglig behörighetsgivande förutbildning. För 
utbildningen ska bestämmelserna i förordningen 
(2007:432) om behörighetsgivande förutbildning 
vid universitet och högskolor tillämpas. 

Anslaget beräknas minska med 4,5 miljoner 
kronor 2013 som en följd av införandet av stu-
dieavgifter för utomeuropeiska studenter. 

Anslaget minskas med 280 000 kronor till 
följd av ändrad finansiering av verksamhets-
stödet för den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 1 653 413 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:29 Sveriges lantbruks-
universitet för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
till 1 637 068 000 kronor, för 2013 till 
1 656 392 000 kronor och för 2014 till 
1 691 459 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 3.99 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:29 Sveriges lantbruksuniversitet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 624 236 1 624 236 1 624 236 1 624 236

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 9 121 25 293 48 315 86 096

Beslut 8 817 -23 812 -27 668 -28 293

Överföring 
till/från andra 
anslag 12 973 13 101 13 284 13 584

Övrigt 3 -1 734 -1 751 -1 776 -4 165

Förslag/ 
beräknat 
anslag  1 653 413 1 637 068 1 656 392 1 691 459

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.1.30 1:30 Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning och 
samfinansierad forskning 

Tabell 3.100 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
380 602 

 

   
Anslags- 
sparande 1 843

 
2010 

 
Anslag 

 
399 130 

 

1 
Utgifts- 
prognos 392 021

2011 Förslag 401 758    

2012 Beräknat 416 733 2 

2013 Beräknat 351 219 3 

2014 Beräknat 358 159 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 412 450 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 342 938 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 342 457 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslagets används för stöd till forskning om de 
areella näringarna samt projektrelaterade kostna-
der i anslutning till sådan forskning som utvär-
deringar, beredningsarbete, konferenser, vissa 
resor och seminarier samt informationsinsatser. 
Anslaget används också till att finansiera med 
näringen samfinansierad forskning som omfattar 
jordbruksteknisk forskning, viss skogsforskning,
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trädgårdsforskning samt växtförädling. Förvalt-
ningsanslaget redovisas under utgiftsområde 20 
Allmän miljö- och naturvård under anslaget 2:1 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader och 
anslaget för forskning inom områdena miljö och 
samhällsbyggande redovisas under anslaget 2:2 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning under samma 
utgiftsområde. En samlad resultatredovisning för 
politikområdet återfinns under politikområdet 
Forskningspolitik under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning.  

Särskilt bemyndigande om ekonomiska 
åtaganden 

För att underlätta planering, utlysning och 
genomförande av långsiktiga forskningsprojekt 
bör regeringen bemyndigas att under detta 
anslag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive 
tidigare gjorda åtaganden medför behov av 
framtida anslag på högst 450 000 000 kronor 
under 2012, högst 400 000 000 kronor under 
2013 och högst 350 000 000 kronor under perio-
den 2014–2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.101 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat 
2013– 

Ingående åtaganden 520 172 699 960 1 100 000   

Nya åtaganden 474 245 740 588 500 000   

Infriade åtaganden -294 457 -340 548 -400 000 -450 000 -750 000 

Utestående åtaganden 699 960 1 100 000 1 200 000   

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 150 000 1 200 000 1 200 000   
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 
3 miljoner kronor för 2011 och fr.o.m. 2012 med 
5 miljoner kronor för att tillföras anslaget 1:29 
Sveriges lantbruksuniversitet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 401 758 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande: Forskning och 
samfinansierad forskning för 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 416 733 000 kronor, för 
2013 till 351 219 000 kronor och för 2014 till 
358 159 000 kronor. 

 
Tabell 3.102 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 399 130 399 130 399 130 399 130

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 5 628 9 831 15 402 24 187

Beslut -3 000 7 772 -63 313 -64 655

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -502

Förslag/ 
beräknat 
anslag 401 758 416 733 351 219 358 159

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.1.31 1:31 Bidrag till skogs- och 
lantbruksakademien 

Tabell 3.103 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
1 427 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
1 427 

 

1 
Utgifts- 
prognos 1 427

2011 Förslag 1 427    

2012 Beräknat 1 427    

2013 Beräknat 1 427    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens 
(KSLA) uppgift är att med stöd av vetenskap 
och praktisk erfarenhet till samhällets gagn 
främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 
knuten verksamhet. 

Anslaget används för att finansiera kostnader 
för akademiens ordinarie tjänstemän, ersättning 
åt skoglig expertis, bidrag till bibliotek, semina-
rier m.m. samt vissa kostnader för utländskt 
forskarutbyte och utländska forskarkontakter. 

Regeringens överväganden 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) 
fungerar som diskussionsplattform för ledande 
företrädare inom den gröna sektorn. Under året 
har KSLA bedrivit en omfattande konferens- 
och seminarieverksamhet inom för de areella 
näringarna angelägna områden. Akademien fyller 
en viktig funktion som länk mellan forskning, 
näringsliv, övriga samhällsorgan och ideella 
organisationer.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår rege-
ringen att 1 427 000 kronor anvisas under ansla-
get 1:31 Bidrag till Skogs- och lantbruksaka-
demien för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 1 427 000 kronor för 
respektive år. 

 
Tabell 3.104 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:31 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 1 427 1 427 1 427 1 427

Förändring till följd av:   

Beslut   

Överföring till/från 
andra anslag   

Övrigt   

Förslag/beräknat anslag  1 427 1 427 1 427 1 427
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.1.32 Sametinget 

Sametingets förvaltningsanslag redovisas under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget 3:1 
Sametinget. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. godkänner regeringens förslag att Akade-

miska Hus AB:s organisation kan inrättas 
utan beaktande av vad som anges om lokala 
bolag i riksdagens tidigare riktlinjer (avsnitt 
3.6.1), 

2. godkänner regeringens förslag om ny kon-
cernstruktur för Teracom AB och bemyn-
digar regeringen att vidta därför behövliga 
åtgärder, innefattande att förvärva ett aktie-
bolag som ska ta över ansvaret för den 
verksamhet som riksdagen tidigare beslutat 
för Teracom med de förtydliganden som 
regeringen föreslår samt överföra aktierna i 
Teracaom AB till detta bolag genom ett 
aktieägartillskott (avsnitt 3.6.2), 

3. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:2 Verket för innovationssy-
stem: Forskning och utveckling besluta om 
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtagan-
den medför behov av framtida anslag på 
högst 2 000 000 000 kronor under 2012–
2016 (avsnitt 3.8.2), 

4. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. 
besluta om bidrag, som inklusive tidigare 
gjorda åtaganden medför behov av framtida 
anslag på högst 450 000 000 kronor under 
2012–2014 (avsnitt 3.8.5), 

5. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:8 Sveriges geologiska under-
sökning: Geologisk undersökningsverksamhet 
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidi-
gare gjorda åtaganden medför behov av 

framtida anslag på högst 6 000 000 kronor 
under 2012–2014 (avsnitt 3.8.8), 

6. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska under-
sökning: Geovetenskaplig forskning besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 9 300 000 kronor under 2012–
2014 (avsnitt 3.8.9), 

7. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta 
om bidrag som inklusive tidigare gjorda 
åtaganden medför behov av framtida anslag 
på högst 340 000 000 kronor under 2012–
2017 (avsnitt 3.8..15), 

8. bemyndigar regeringen att under 2011 för 
ramanslaget 1:25 Avgifter till internationella 
organisationer besluta om bidrag som inklu-
sive tidigare gjorda åtaganden medför be-
hov av framtida anslag på högst 
1 600 000 000 kronor under 2012–2017 
(avsnitt 3.8.25), 

9. bemyndigar regeringen att under 2011 be-
sluta om statliga kreditgarantier till företag i 
fordonsklustret för upptagande av lån i 
Europeiska investeringsbanken för omställ-
ning till grön teknologi m.m. intill ett be-
lopp av 20 000 000 000 kronor mot fullgoda 
säkerheter och med marknadsreglerande 
avgifter under normalt marknadsläge 
(avsnitt 3.8.27), 

10. bemyndigar regeringen att under 2011 
ikläda staten betalningsansvar intill ett be-
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lopp av högst 500 000 000 000 kronor för 
exportkreditgarantier (avsnitt 4.7.7), 

11. bemyndigar regeringen att under 2011 
ikläda staten betalningsansvar intill ett be-
lopp av högst 10 000 000 000 kronor för in-
vesteringsgarantier(avsnitt 4.7.7),  

12. bemyndigar regeringen att under 2011 be-
sluta att Exportkreditnämnden får obegrän-
sad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för 
skadeutbetalning (avsnitt 4.7.7), 

13. bemyndigar regeringen att under 2011 be-
sluta om lån till AB Svensk Exportkredit 
(SEK) intill ett belopp av högst 
100 000 000 000 kronor (avsnitt 4.7.7), 

14. bemyndigar regeringen att under 2011 be-
sluta om kreditgaranti för upplåning till AB 
Svensk Exportkredit (SEK) intill ett  be-
lopp av högst 250 000 000 000 kronor 
(avsnitt 4.7.7), 

15. bemyndigar regeringen att avskaffa grund-
fondsförbindelsen till AB Svensk Export-
kredit (avsnitt 4.7.7), 

16. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 
utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande 
uppställning: 

 

 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 24  

11 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader Ramanslag 143 009

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling Ramanslag 1 938 133

1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. Ramanslag 468 231

1:4 Tillväxtverket Ramanslag 358 942

1:5 Näringslivsutveckling m.m. Ramanslag 641 009

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Ramanslag 78 748

1:7 Turistfrämjande Ramanslag 140 035

1:8 
Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet 
m.m. Ramanslag 180 334

1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning Ramanslag 5 673

1:10 
Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanlägg-
ningar, m.m. Ramanslag 8 501

1:11 Patentbesvärsrätten Ramanslag 18 250

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer Ramanslag 7 952

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet Ramanslag 4 190

1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader Ramanslag 24 481

1:15 Rymdverksamhet Ramanslag 257 977

1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien Ramanslag 8 327

1:17 Konkurrensverket Ramanslag 127 826

1:18 Konkurrensforskning Ramanslag 14 344

1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen Ramanslag 19 910

1:20 
Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 
m.m. Ramanslag 42 950

1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag Ramanslag 1 000

1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer Ramanslag 17 780

1:23 Finansiering av rättegångskostnader Ramanslag 10 000

1:24 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m. Ramanslag 110 000

1:25 Avgifter till internationella organisationer Ramanslag 442 518

1:26 Bolagsverket Ramanslag 1 100

2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet Ramanslag 22 759

2:2 Kommerskollegium Ramanslag 79 920

2:3 Exportfrämjande verksamhet Ramanslag 193 889

2:4 Investeringsfrämjande Ramanslag 58 863

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer Ramanslag 15 417

2:6 Bidrag till standardiseringen Ramanslag 31 512

Summa  5 473 580
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2 Näringsliv 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområde Näringsliv omfattar 
näringspolitik samt utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande. 

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv 
Miljoner kronor 

 Utfall
2009 

Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat
2014 

Näringspolitik 5 769 8 016 7 853 5 071 5 086 5 053 5 124

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande 455 419 434 402 404 407 411

Äldreanslag  340 216 214 0 0 0 0

Totalt för utgiftsområde 24 Näringsliv 6 565 8 651 8 501 5 474 5 491 5 460 5 536
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
Regeringen föreslår att 5 474 miljoner kronor 
anvisas till utgiftsområde 24 Näringsliv för 2011. 
Den högre anslagsnivån för 2010 förklaras 
främst av att anslaget 1:21 Kapitalinsatser i 
statliga bolag inom området Näringspolitik har 
tillförts nya medel under året, prop. 2009/10:121 
Nyemission i SAS AB (publ), och föreslås 
tillföras medel i regeringens proposition 
Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2). 

För 2012 beräknas anslagsnivån till 5 491 
miljoner kronor, för 2013 till 5 460 miljoner 
kronor och för 2014 till 5 536 miljoner kronor. 

I tabell 2.2 redovisas förändringen av 
anslagsnivån för perioden 2011–2014 jämfört 

med statsbudgeten för 2010 fördelat på olika 
komponenter. Den årliga pris- och 
löneomräkningen av anslagen för 
förvaltningsändamål som görs för att 
kompensera myndigheterna för pris- och 
löneökningar utgör en del av den föreslagna 
anslagsförändringen. 
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014. 
Utgiftsområde 24 Näringsliv 
Miljoner kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 5 499 5 499 5 499 5 499

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 43 93 152 237

Beslut -94 -121 -227 -227

Överföring 
till/från andra 
utgiftsområden 9 3 -2 -8

Övrigt 3 16 17 21 17

Ny ramnivå  5 474 5 491 5 460 5 536
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. 
 
Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets ram för 
2011 realekonomiskt fördelad på transfereringar, 
verksamhetskostnader samt investeringar. 
 
Tabell 2.3 Ramnivån 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 24 Näringsliv 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar 1 3 107 

Verksamhetskostnader 2 2 356 

Investeringar 3 10 

Summa ramnivå 5 474 

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2009 samt kända förändringar 
av anslagens användning. 
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från 
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller 
någon direkt motprestation. 
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i 
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster. 
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom 
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar. 

2.3 Skatteutgifter 

Samhällets stöd till företag och hushåll inom 
utgiftsområde 24 Näringsliv redovisas i 
huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid 
sidan av dessa stöd finns det även stöd på 
budgetens inkomstsida i form av avvikelser från 
en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. 
Avvikelser från en likformig beskattning utgör 
en skatteförmån om t.ex. en viss grupp av 
skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i 
förhållande till en likformig beskattning och som 
en skattesanktion om det rör sig om ett 
”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna 
har införts, mer eller mindre uttalat, som medel 
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, 
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. 
Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens 
saldo och kan därför jämställas med stöd på 
budgetens utgiftssida. En utförlig redovisning av 
skatteutgifterna har redovisats i regeringens 
skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2010 
(skr. 2009/10:195). 

I tabellen nedan redovisas de nettoberäknade 
skatteutgifterna som är att hänföra till 
utgiftsområde 24 Näringsliv. 
 
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 24 Näringsliv, 
netto 
Miljoner kronor 

 Prognos 
2010 

Prognos 
2011 

Näringspolitik 17 023 18 373 

Utrikeshandel, handels- och investerings-
främjande 0 0 

Totalt för utgiftsområdet 17 023 18 373 
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3 Näringspolitik 

3.1 Omfattning 

Inom näringspolitiken ryms företagsutveckling, 
främjande av entreprenörskap, 
innovationsutveckling, regelförenkling, 
konkurrensfrämjande arbete, turistfrämjande 
samt immaterial- och associationsrättsliga frågor. 
Vidare ingår undersökning av och information 
om landets geologi och mineralhantering samt 
tillstånd och tillsyn enligt minerallagen (1991:45) 
samt miljösäkring. Därutöver ingår bidrag till 
forskning och utveckling inom bl.a. metrologi, 
bidrag till rymdverksamhet, bidrag till svenska 
standardiseringsorganisationen samt ansvar för 
säkerhetsfrågor inom elområdet. 

Myndigheter som verkar inom 
näringspolitiken är Verket för 
innovationssystem (Vinnova), Tillväxtverket, 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser, Sveriges geologiska undersökning 
(SGU), Patentbesvärsrätten (PBR), Patent- och 
registreringsverket (PRV), Bolagsverket, 
Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, 
Rymdstyrelsen och Revisorsnämnden. 
Dessutom har Patentombudsnämnden inrättats 
den 1 september 2010. 

Statligt ägda bolag och stiftelser m.m. som 
berörs i det följande är ALMI Företagspartner 
AB (ALMI), VisitSweden AB, AB Göta 
kanalbolag, RISE - Research Institutes of 
Sweden, Innovationsbron AB samt Sveriges 
Standardiseringsråd (SSR), Stiftelsen 
Industrifonden och Stiftelsen Svensk 
Industridesign (SVID). 
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3.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Näringspolitik 
Miljoner kronor Utfall

2009 
Budget
2010 1 

Prognos
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013 

Beräknat
2014 

Näringspolitik   

1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader 134 143 139 143 144 146 150

1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 1 859 1 904 1 830 1 938 2 015 2 041 2 077

1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. 355 468 468 468 474 480 490

1:4 Tillväxtverket 261 368 357 359 363 368 374

1:5 Näringslivsutveckling m.m. 530 617 558 641 622 585 585

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser 54 78 76 79 80 79 82

1:7 Turistfrämjande 110 150 150 140 142 92 93

1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk 
undersökningsverksamhet m.m. 174 179 175 180 182 185 189

1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig 
forskning 6 6 6 6 6 6 6

1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av 
oljelagringsanläggningar, m.m. 3 8 9 9 9 14 14

1:11 Patentbesvärsrätten 17 18 18 18 19 19 19

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer 11 8 9 8 8 8 8

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet 4 4 4 4 4 4 4

1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 25 24 23 24 25 25 26

1:15 Rymdverksamhet 699 687 668 258 174 176 178

1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 5 5 5 8 8 8 8

1:17 Konkurrensverket 121 127 125 128 129 131 133

1:18 Konkurrensforskning 13 13 13 14 13 14 14

1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och 
drift av kanalen 20 20 20 20 20 20 20

1:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av 
statligt ägda företag m.m. 53 23 73 43 43 43 43

1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag 1 298 3 101 3 063 1 1 1 1

1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer 8 7 6 18 18 18 18

1:23 Finansiering av rättegångskostnader 9 10 10 10 10 10 10

1:24 Bidrag till kommersialisering av kunskap och 
innovation m.m. 50 49 110 136 138 139

1:25 Avgifter till internationella organisationer 0 0 443 443 443 443

1:26 Bolagsverket 0 0 1 0 0 0

Summa Näringspolitik 5 769 8 016 7 853 5 071 5 086 5 053 5 124

Äldreanslag   

2010 1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft 209 200 196 0 0 0 0

2010 1:26 Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och 
Glesbygdsverket 26 16 18 0 0 0 0

2009 1:4 Verket för Näringslivsutveckling: 
Förvaltningskostnader 85 0 0 0 0 0

2009 1:6 Institutet för tillväxtpolitiska studier: 
Förvaltningskostnader 20 0 0 0 0 0

Summa Äldreanslag 340 216 214 0 0 0 0

Totalt för område Näringspolitik 6 109 8 232 8 067 5 071 5 086 5 053 5 124
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 
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För 2010 prognostiseras de totala utgifterna för 
området uppgå till 8 067 miljoner kronor, vilket 
är något mindre jämfört med tilldelade medel. 

Regeringens förslag till anslag 2011 för 
näringspolitiken innebär att 5 071 miljoner 
kronor anvisas. Den högre anslagsnivån för 2010 
förklaras främst av att anslaget 1:21 
Kapitalinsatser i statliga bolag har tillförts nya 
medel under året, prop. 2009/10:121 
Nyemission i SAS AB (publ), och föreslås 
tillföras nya medel i regeringens proposition 
Hösttilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2). 

För 2012 beräknas anslagsnivån till 5 086 
miljoner kronor, för 2013 till 5 053 miljoner 
kronor och för 2014 till 5 124 miljoner kronor. 

3.3 Skatteutgifter 

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 24 
Näringsliv samt en definition av begreppet 
redovisas i avsnitt 2.3. I tabell 3.2 nedan följer en 
redovisning av de nettoberäknade skatteutgifter 
som kan hänföras till näringspolitikens område. I 
anslutning till tabellen ges en kortfattad 
beskrivning av respektive skatteutgift. 

 
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom näringspolitiken, netto 
Miljoner kronor 

 Prognos 
2010 

Prognos 
2011 

Schablonberäknad kapitalavkastning i 
fåmansaktiebolag 

- - 

Löneunderlaget i fåmansaktiebolag - - 

Kapitalvinst på kvalificerade andelar - - 

Arbetsgivarens kostnader för arbetstagarens 
pension 

- - 

Underskott i aktiv verksamhet m.m. 10 20 

Sjöinkomstavdrag 160 160 

Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner 170 170 

Utjämning av småföretagares inkomst - - 

Matching-credit-klausuler i olika 
dubbelbeskattningsavtal 

- - 

Koncernbidragsdispens - - 

Rabatter och liknande från ekonomiska 
föreningar 

- - 

Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoterade 
bolag 

1 170 1 180 

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier 3 718 3 901 

Utdelning av aktier - - 

Utdelning och kapitalvinst på aktier i oäkta 
bostadsrättsföreningar  

- - 

Ersättning skiljemannauppdrag - - 

Avskaffad särskild löneskatt för egenföretagare 
som fyllt 65 år men är födda 1938 eller senare 

210 220 

Avskaffad särskild löneskatt för egenföretagare 
som fyllt 65 år men är födda 1937 eller tidigare 

80 80 

Avskaffad särskild löneskatt för anställda som 
fyllt 65 år men är födda 1938 eller senare 

1 700 1 770 

Avskaffad särskild löneskatt för anställda som 
fyllt 65 år men är födda 1937 eller tidigare 

300 220 

Transport i skidliftar 209 209 

Rumsuthyrning 1 110 1 160 

Bränsleförbrukning för uppvärmning inom 
industrin 

808 1 412 

Elförbrukning inom industrin 12 018 12 434 

Program för energieffektivisering inom industrin 150 150 

Generell nedsättning av koldioxidskatt för indu-
strin 

3 611 3 280 

Särskilt nedsatt koldioxidskatt för naturgas som 
drivmedel 

38 30 

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för 
industrin 

10 7 

Skattereduktion för sjöinkomst 80 80 

Fastighetsskatt på lokaler -4 547 -4 614 

Fastighetsskatt på industri- och elproduktions-
enheter 

-3 982 -3 496 

Totalt för näringspolitik 17 023 18 373 

Schablonberäknad kapitalavkastning i 
fåmansaktiebolag 

Aktiva ägare till kvalificerade andelar i 
fåmansaktiebolag kan ta ut ersättning i form av 
både kapital- och tjänsteinkomst. Skattesatserna 
för dubbelbeskattad tjänste- och 
dubbelbeskattad kapitalinkomst skiljer sig åt. 
Därför förebyggs skatteplanering genom regler 
som schablonmässigt begränsar hur stor del av 
inkomsten som får tas ut i inkomstslaget kapital. 

För företag med hög kapitalavkastning 
medför dessa s.k. 3:12-regler att en del av 
kapitalinkomsten beskattas som tjänsteinkomst. 
För övriga beskattas i stället en del av 
tjänsteinkomsten som kapitalinkomst. I den 
mån den senare gruppen dominerar, medför 
detta en skatteutgift. 

Utdelningsutrymmet för kapitalbeskattning 
(gränsbeloppet) beräknas enligt antingen 
förenklingsregeln eller huvudregeln. Vid 
tillämpning av huvudregeln beräknas 
utdelningsutrymmet genom att en s.k. 
klyvningsränta multipliceras med ett 
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kapitalunderlag som är tänkt att motsvara det 
insatta aktiekapitalet. Klyvningsräntan uppgår 
till summan av statslåneräntan den sista 
november föregående år och nio procentenheter. 
Enligt förenklingsregeln får ägare till 
kvalificerade andelar gemensamt ta ut ett 
schablonbelopp som uppgår till högst 2,5 
inkomstbasbelopp i inkomstslaget kapital. 

En skatteutgift uppkommer i den mån regeln 
tillämpas, såvida den schablonberäknade 
kapitalavkastningen överstiger den faktiska 
kapitalavkastningen. Skatteutgiften avser skatt 
på inkomst av tjänst och särskild löneskatt. 
Skatteutgiften består av skillnaden i skattesats 
mellan tjänste- och kapitalinkomst. Denna 
skillnad ökar till följd av att endast 2/3 av 
utdelningen i inkomstslaget kapital tas upp till 
beskattning medan tjänsteinkomsten tas upp i 
sin helhet. 

Löneunderlaget i fåmansaktiebolag 

Vid tillämpning av huvudregeln tillkommer ett 
utdelningsutrymme baserat på företagets 
lönesumma, utöver den schablonavkastning som 
baseras på den s.k. klyvningsräntan och aktiernas 
anskaffningsvärde. Detta gäller endast om det 
s.k. lönekravet är uppfyllt. 

En skatteutgift uppkommer i den mån 
huvudregeln tillämpas och lönekravet är uppfyllt, 
såvida det lönebaserade utrymmet resulterar i att 
avkastning på arbete beskattas i inkomstslaget 
kapital. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av 
tjänst och särskild löneskatt. Skatteskillnaden 
består av skillnaden mellan dubbelbeskattad 
tjänste- och dubbelbeskattad kapitalinkomst. 

Kapitalvinst på kvalificerade andelar 

Kapitalvinst på kvalificerade andelar som 
överstiger gränsbeloppet tas upp till beskattning 
i inkomstslaget tjänst. Under beskattningsåret 
och föregående fem beskattningsår ska dock 
högst 100 inkomstbasbelopp beskattas som 
tjänsteinkomst. Ytterligare kapitalvinst beskattas 
som kapitalinkomst. Den del av kapitalvinsten 
som överstiger gränsbeloppet men som p.g.a. 
begränsningsregeln ändå beskattas som 
kapitalinkomst medför en skatteutgift som avser 
skatt på inkomst av tjänst. Skatteutgiften består i 

skillnaden i skattesats mellan tjänste- och 
kapitalinkomst. 

Arbetsgivarens kostnader för arbetstagarens 
pension 

Arbetsgivarens kostnader ska inte tas upp till 
beskattning hos arbetstagaren om kostnaderna 
avser tryggande av utfästelse om pension genom 
till exempel betalning av premie för 
pensionsförsäkring på visst sätt och inom vissa 
ramar. Utfästelsen utgör en ersättning för utfört 
arbete som inte är förmånsgrundande i 
socialförsäkringssystemen och ligger därför till 
grund för särskild löneskatt. Skatteutgiften för 
skatt på inkomst av tjänst är beroende av 
skillnaden i marginalskatt vid avsättning och 
utbetalning av pensionen. 

Underskott i aktiv verksamhet m.m. 

Underskott av aktiv näringsverksamhet får dras 
av som allmänt avdrag under vissa 
förutsättningar (maximalt under 5 års tid med 
högst 100 000 kronor per år; restriktionerna 
gäller dock inte litterär, konstnärlig eller 
liknande verksamhet). Normen är annars att 
underskottet får sparas och kvittas mot senare 
överskott i den aktiva näringsverksamheten. Den 
tidigarelagda kvittningen är en skattekredit. 
Skatteutgiften utgörs av räntan på skattekrediten 
och avser inkomst av tjänst. 

Sjöinkomstavdrag 

Sjömän som har haft s.k. sjöinkomst medges 
sjöinkomstavdrag som uppgår till 36 000 kronor 
per år om fartyget till övervägande del går i 
fjärrfart och 35 000 kronor per år om det går i 
närfart. Om man inte har arbetat ombord hela 
året, ska avdrag medges till 1/365 av 
sjöinkomstavdraget för varje dag som 
sjöinkomst uppbärs. Skatteutgiften avser skatt 
på inkomst av tjänst. 

Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner 

Vissa förmåner och ersättningar till utländska 
experter, forskare och andra nyckelpersoner kan 
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undantas från beskattning. För skattefrihet krävs 
beslut av Forskarskattenämnden. 25 procent av 
lönen undantas från beskattning. Vissa 
ersättningar för utgifter är också undantagna 
från skatteplikt. Undantagen gäller under högst 
tre år. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av 
tjänst och särskild löneskatt. 

Utjämning av småföretagares inkomst 

I småföretag bidrar inkomstutjämnande 
åtgärder, t.ex. avsättningar till skogskonto och 
periodiseringsfond samt överavskrivningar, till 
skatteutgiften i den mån åtgärderna medför att 
ägarens marginalskatt blir olika vid avsättning 
och uttag. Skatteutgiften avser skatt på inkomst 
av tjänst. 

Matching-credit-klausuler i olika 
dubbelbeskattningsavtal 

I vissa fall kan en skattskyldig få avräkning för 
den skatt som skulle ha utgått i det andra 
avtalslandet även om sådan skatt inte har erlagts. 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av 
näringsverksamhet. 

Koncernbidragsdispens 

Regeringen kan i vissa fall medge att avdrag får 
göras för lämnade bidrag trots att reglerna för 
koncernbidrag inte är uppfyllda. Detta 
förutsätter dels att avdraget redovisas öppet, dels 
att den verksamhet som bedrivs av berörda 
företag ska vara av samhällsekonomiskt intresse. 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av 
näringsverksamhet. 

Rabatter och liknande från ekonomiska 
föreningar 

Ekonomiska föreningar får göra avdrag för 
rabatter, utdelningar m.m. trots att dessa inte är 
skattepliktiga hos mottagaren. Skatteutgiften 
avser skatt på inkomst av näringsverksamhet. 

Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoterade 
bolag 

Kapitalinkomster för delägare i onoterade bolag 
beskattas med den lägre skattesatsen 25 procent 
istället för 30 procent, vilket är normen för 
kapitalinkomster. Den lägre skattesatsen ger 
upphov till en skatteutgift som avser skatt på 
inkomst av kapital. 

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier 

För den del av utdelningen på kvalificerade 
andelar som understiger gränsbeloppet tas 
fr.o.m. inkomståret 2006 endast 2/3 upp till 
beskattning. Den effektiva skatten på 
kapitalavkastningen blir således 20 procent, 
vilket är lägre än normen för kapitalinkomster. 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av kapital. 

Utdelning av aktier 

Beskattning av aktieutdelning i form av aktier 
skjuts i vissa fall upp till dess att mottagaren 
säljer aktierna (den s.k. lex Asea). Räntan på 
denna skattekredit är en skatteutgift. 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av kapital. 

Utdelning och kapitalvinst på aktier i oäkta 
bostadsrättsföreningar 

Andelar i oäkta bostadsrättsföreningar omfattas 
av lättnadsregler till och med utgången av 2011. 
Lättnadsreglerna motsvarar de regler som gällde 
för utdelning och kapitalvinst på andelar i 
onoterade bolag före inkomstår 2006. 
Lättnadsreglerna medför en skattelättnad. 70 
procent av statslåneräntan multiplicerat med ett 
speciellt definierat underlag (i princip 
anskaffningsvärdet för bostadsrätten) undantas 
från beskattning i inkomstslaget kapital. 
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av kapital. 

Ersättning skiljemannauppdrag 

Ersättning för skiljemannauppdrag ingår inte i 
underlaget för socialavgifter om parterna är av 
utländsk nationalitet. Skatteutgiften avser 
särskild löneskatt. 
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Avskaffad särskild löneskatt för egenföretagare 
som fyllt 65 år men är födda 1938 eller senare 

Den särskilda löneskatten för vissa 
förvärvsinkomster (SLF) på 16,16 procent 
slopades den 1 januari 2007 och enbart 
ålderspensionsavgiften, på 10,21 procent, betalas 
för egenföretagare som har fyllt 65 år. 
Nedsättningen omfattar endast enskilda 
näringsidkare som är födda 1938 eller senare, 
dvs. näringsidkare som omfattas av det 
reformerade ålderspensionssystemet. 

Avskaffad särskild löneskatt för egenföretagare 
som fyllt 65 år men är födda 1937 eller tidigare 

Den särskilda löneskatten för vissa 
förvärvsinkomster (SLF) på 24,26 procent 
slopades den 1 januari 2008 för egenföretagare 
som har fyllt 65 år. Nedsättningen omfattar 
endast enskilda näringsidkare som är födda 1937 
eller tidigare, dvs. näringsidkare som omfattas av 
det gamla ålderspensionssystemet. 

Avskaffad särskild löneskatt för anställda som 
fyllt 65 år men är födda 1938 eller senare 

Den särskilda löneskatten för vissa 
förvärvsinkomster (SLF) på 16,16 procent 
slopades den 1 januari 2007 och enbart 
ålderspensionsavgiften, på 10,21 procent, betalas 
för anställda som har fyllt 65 år. Nedsättningen 
omfattar endast anställda som är födda 1938 eller 
senare, dvs. personer som omfattas av det 
reformerade ålderspensionssystemet. 

Avskaffad särskild löneskatt för anställda som 
fyllt 65 år men är födda 1937 eller tidigare 

Den särskilda löneskatten för vissa 
förvärvsinkomster (SLF) på 24,26 procent 
slopades den 1 januari 2008 för anställda som har 
fyllt 65 år. Nedsättningen omfattar endast 
anställda som är födda 1937 eller tidigare, dvs. 
personer som omfattas av det gamla 
ålderspensionssystemet. 

Transport i skidliftar 

Skattesatsen är nedsatt till 6 procent. Den 
nedsatta skattesatsen ger upphov till en 
skatteutgift avseende mervärdesskatt. 

Rumsuthyrning 

Skattesatsen är nedsatt till 12 procent. Den 
nedsatta skattesatsen ger upphov till en 
skatteutgift avseende mervärdesskatt. 

Bränsleförbrukning för uppvärmning inom 
industrin 

Industrisektorn är energiskattebefriad för 
användning av fossila bränslen i 
tillverkningsprocesser. Normen för alla fossila 
bränslen utgörs av full energiskattesats på 
eldningsolja, 7,9 öre/kWh. Riksdagen har 
beslutat att från och med 2011 ta ut energiskatt 
motsvarande 30 procent av full energiskatt på 
eldningsolja, vilket motsvarar 2,4 öre/kWh. 
Därmed minskar skatteutgiften från och med 
2011. 

Elförbrukning inom industrin 

El som används i tillverkningsprocesser inom 
industrisektorn beskattas med 0,5 öre/kWh. 
Normen utgörs av normalskattesatsen på el. 

Program för energieffektivisering inom industrin 

För energiintensiva industriföretag, som deltar i 
program för energieffektivisering medges 
befrielse från energiskatten på el. Detta innebär 
en ytterligare skattenedsättning från den tidigare 
nedsatta skattesatsen för el inom industrisektorn 
på 0,5 öre/kWh. Den ytterligare skatteutgiften 
uppgår till 0,5 öre/kWh. 

Generell nedsättning av koldioxidskatt för 
uppvärmning inom industrin 

För industrin utanför EU:s system för handel 
med utsläppsrätter medges en nedsättning med 
79 procent av koldioxidskattesatsen för all 
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användning av fossila bränslen för uppvärmning. 
Normen utgörs av full koldioxidskattesats, dvs. 
105 öre/kg koldioxid. Riksdagen har beslutat att 
nedsättning endast medges med 70 procent från 
och med 2011 och med 40 procent från och med 
2015. 

Särskilt nedsatt koldioxidskatt för naturgas och 
gasol som drivmedel 

För naturgas och gasol som drivmedel är 
skattesatsen nedsatt jämfört med för 
uppvärmning. Nedsättningen motsvarar 41 
procent av koldioxidskattesatsen för naturgas 
och 48 procent för gasol. Normen utgörs av full 
koldioxidskattesats. Riksdagen har beslutat att 
nedsättningen för både naturgas och gasol ska 
motsvara 30 procent 2011, 20 procent 2013 och 
0 procent 2015. Därmed upphör skatteutgiften 
2015. 

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för 
uppvärmning inom industrin 

För energiintensiva industriföretag medges 
nedsättning utöver den generella nedsättningen 
om koldioxidskatten överstiger 0,8 procent av 
det enskilda företagets försäljningsvärde. För det 
överskjutande beloppet sätts skatten ned till 24 
procent. EU:s minimiskattesatser måste dock 
alltid respekteras. Normen utgörs av full 
koldioxidskattesats. Riksdagen har beslutat att 
fasa ut begränsningsnivån i två steg. Det första 
steget tas 2011 genom att begränsningsnivån 
höjs från 0,8 till 1,2 procent av det enskilda 
företagets försäljningsvärde. Därefter slopas 
begränsningsnivån från och med 2015. Därmed 
upphör denna skatteutgift. 

Skattereduktion för sjöinkomst 

Utöver sjöinkomstavdrag har den som har haft 
sjöinkomst rätt till skattereduktion med 14 000 
kronor per år om fartyget till övervägande del 
gått i fjärrfart och med 9 000 kronor per år om 
det gått i närfart. Om man inte har arbetat 
ombord hela året, ska reduktion medges med 
1/365 av dessa belopp för varje dag som 
sjöinkomst uppbärs. Skatteutgiften avser skatt 
på inkomst av tjänst och särskild löneskatt. 

Fastighetsskatt på lokaler samt industri- och 
elproduktionsenheter 

Skatten på dessa fastigheter är en objektskatt 
som enbart träffar fastighetskapital. Eftersom 
intäkterna beskattas som inkomst av 
näringsverksamhet utgör fastighetsskatten (som 
är avdragsgill mot intäkterna), till den del den 
inte reducerar inkomstskatten, en 
skattesanktion. Se även Reviderade skatteutgifter 
nedan. 

Reviderade skatteutgifter 

Fastighetsskatt på industri- och 
elproduktionsenheter 

Skälet till att den redovisade beräkningen för 
fastighetsskatt på industri- och 
elproduktionsenheter 2011 skiljer sig från den 
som redovisades i regeringens skrivelse 
Redovisning av skatteutgifter 2009/10:195 är att 
fastighetsskatten på vattenkraftverk höjs till 2,8 
procent från och med den1 januari 2011. 

3.4 Resultatredovisning 

3.4.1 Mål 

Målet för näringspolitiken är att stärka den 
svenska konkurrenskraften och skapa 
förutsättningar för fler jobb i fler och växande 
företag, för att därigenom bryta utanförskapet. 

De näringspolitiska insatserna ska även bidra 
till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi 
för tillväxt och sysselsättning. 

3.4.2 Omvärldsanalys 

Efter en relativt lång period med god ekonomisk 
utveckling förändrades det makroekonomiska 
läget i omvärlden och i Sverige snabbt till det 
sämre under hösten 2008. Under 2009 fortsatte 
den svaga utvecklingen och BNP i OECD-
området föll med 3,3 procent och i Euroområdet 
med 4,1 procent. Under början av 2010 har 
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utvecklingen förbättrats något och under 2010 
väntas tillväxten i OECD-området bli 2,7 
procent och i Euroområdet 1,2 procent.1 Under 
2010 förväntas den svenska exporten att tillta. 
Även om ekonomierna i omvärlden förväntas 
växa under 2010 så är den förväntade tillväxten 
inte större än att nivåerna fortfarande kommer 
att ligga lägre än innan den ekonomiska krisen. 

Den svaga utvecklingen i omvärlden har haft 
negativ inverkan på den svenska ekonomin och i 
synnerhet för svenska exportföretag. Under 
2009 var BNP-tillväxten i Sverige -5,1 procent. 

Den tendens till återhämtning av den 
makroekonomiska utvecklingen som vi nu ser i 
många länder har stimulerats kraftigt av att både 
penningpolitiken och finanspolitiken har varit 
påtagligt expansiv. Centralbankerna har hållit 
styrräntorna på historiskt mycket låga nivåer i 
över ett års tid. Samtidigt har finanspolitiken i de 
flesta länder varit expansiv. I flera länder har 
finanspolitiken varit så expansiv att det medfört 
stora underskott i de offentliga finanserna. Dessa 
underskott är på sina håll så omfattande att det 
fortfarande råder stor osäkerhet om 
utvecklingen i vår omvärld trots att de finansiella 
marknaderna stabiliserats under det senaste året. 

Internationell konkurrenskraft 

Kraftig nedgång i utrikeshandeln 
Den gynnsamma utvecklingen av svensk export 
efter 1990-talskrisen har brutits i och med den 
internationella recessionen med en kraftig 
nedgång i den internationella efterfrågan på 
varuexport. Under 2009 minskade den 
sammantagna svenska exporten med 12,5 
procent jämfört med 2008. Varuexporten som 
utgör 68 procent av den totala exporten föll med 
17,1 procent och tjänsteexporten med 0,9 
procent mellan åren 2008 och 2009 i fasta priser.2 

Genom en svag utveckling av den inhemska 
efterfrågan och hög grad av importinnehåll i den 
svenska exportindustrin, så föll även den svenska 
importen kraftigt 2009. Den sammantagna 
importen föll med 13,3 procent 2009 jämfört 
med året innan. Den svaga exportutvecklingen 
 
 
                                                      
1 Källa: OECD, Economic outlook, No 87, May 2010. 
2 År 2009 uppgick den totala exporten till 1 507 miljarder kronor vilket 

motsvarade 48,4 procent av BNP. Andelen varuexport uppgick till 67,8 

procent och tjänsteexporten till 32,2 procent av total export. Källa: SCB. 

har medfört att kapacitetsutnyttjandet fallit 
kraftigt och stora personalneddragningar har 
genomförts. I industrin minskade antalet 
arbetade timmar med 11,5 procent 2009 jämfört 
med 2008 vilket kan jämföras med den 
sammantagna nedgången i arbetade timmar i 
näringslivet som uppgick till 3,6 procent under 
samma tidsperiod. Under första halvåret 2010 
har den svenska exporten återhämtat sig och 
under det andra kvartalet ökar exporten med så 
mycket som 13,5 procent jämfört med samma 
period 2009.3 Under resterande delen av 2010 
och under 2011 väntas både export och import 
fortsätta växa, om än i en lägre takt än under 
första halvan av 2010. 

Världsmarknadsandelar och bytesförhållande – 
nära oförändrade på kort sikt 
Sett över en längre tid har Sveriges sammanlagda 
marknadsandel av världens export minskat, från 
2,1 procent 1970 till 1,2 procent 2009. Den har 
legat ungefär på denna lägre nivå sedan 2000.4 
Den kraftiga nedgången i den svenska exporten 
under 2009 har inte medfört någon stor 
minskning av Sveriges världsmarknadsandel då 
även världens totala export minskade påtagligt 
under förra året. Under de senaste tio åren har 
Sveriges andel av världens tjänsteexport ökat från 
1,4 till 1,8 procent. Tjänsteexporten har vuxit 
snabbare än varuexporten under senare år och 
står nu för omkring 32 procent av den svenska 
exporten. 

Under den senaste tioårsperioden har Sveriges 
bytesförhållande haft en negativ utveckling. 
Under åren 2000–2009 försämrades 
bytesförhållandet i genomsnitt med 0,5 procent 
per år. Fallande priser på teleprodukter 
tillsammans med snabbt stigande oljepris är 
betydande faktorer bakom denna utveckling. 
Produktiviteten i exportindustrin har samtidigt 
ökat i förhållandevis hög takt vilket verkat 
kompenserande för det försämrade 
bytesförhållandet. Under 2009 har 
bytesförhållandet förstärkts något jämfört med 
året innan. Kvoten mellan de sammanvägda 
export- och importpriserna ökade med 0,4 
procent.5 

 
 
                                                      
3 National räkenskaperna, 2010-07-30. 
4 Handelsstatistik från WTO, Statistics database 2010-05-10. 
5 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars 2010. 
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Utvecklingen av den relativa 
enhetsarbetskostnaden har stor betydelse för 
möjligheterna att konkurrera på 
exportmarknaderna.6 Den relativa 
enhetsarbetskostnaden har minskat i Sverige de 
senaste 15 åren. Minskningen beror inte i första 
hand på att lönekostnaderna ökat långsammare 
än i andra länder utan främst på ökad 
produktivitet och en försvagad växelkurs.7 

Under åren 2007–2008 ökade emellertid den 
relativa enhetsarbetskostnaden relativt kraftigt. 
Fallande produktivitet medförde stigande 
kostnadstryck i näringslivet. Under 2009 
fortsatte produktiviteten i Sverige att försämras 
samtidigt som arbetskostnaden steg. En svag 
produktivitetsutveckling i övriga OECD-länder 
och en försvagad krona medförde dock att den 
relativa enhetsarbetskostnaden minskade något 
under 2009. Under 2010 och 2011 förväntas 
enhetsarbetskostnaden sjunka snabbt då 
arbetskostnaden ökar långsammare och 
produktiviteten återhämtar sig påtagligt. 
Därmed dämpas de senaste årens höga 
kostnadstryck.8 

Rapporter rörande Sveriges konkurrenskraft med 
koppling till näringspolitiken 

Under 2009 och innevarande år har ett antal 
betydelsefulla rapporter från bl.a. OECD, EU 
och Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser publicerats som kan 
kopplas till det näringspolitiska området. Nedan 
omnämns några av dessa rapporter som direkt 
eller indirekt behandlar Sveriges 
konkurrenskraft. 

I OECD:s senaste Economic outlook bedöms 
det makroekonomiska läget nu som relativt 
gynnsamt, med en starkare tillväxt än föregående 
bedömning men samtidigt med en hög grad av 
osäkerhet i återhämtningen.9 Flertalet stora 

 
 
                                                      
6 Utvecklingen av den relativa enhetsarbetskostnaden speglar den 

sammantagna utvecklingen av produktivitet, lönekostnader och växelkurs 

i förhållande till de viktigaste konkurrentländerna. En minskande relativ 

enhetsarbetskostnad medför att det blir lättare att konkurrera med andra 

länder då arbetskostnaden relativt andra länder sjunker. 
7 Näringsdepartementet, Sveriges företagande och konkurrenskraft – 

Internationell benchmarking (Ds 2007:37). 
8 Källa: Konjunkturläget i mars 2010, Konjunkturinstitutet. 
9 Källa: OECD, Economic outlook, No 87, May 2010. 

OECD-länder redovisar en ökad tillväxt och den 
internationella handeln växer igen. För EU-
området innebär dock krisen i Grekland och 
situationen i ett antal andra Euroländer att den 
europeiska återhämtningen är osäker. USA:s 
ekonomi visar tecken på återhämtning och 
utvecklingen i Kina och Indien är fortsatt stark. 
OECD påtalar att de flesta OECD-länderna den 
närmaste tiden behöver införa åtgärder som 
leder till stabila statsfinanser, efter finanskrisens 
stimulansåtgärder, utan att detta samtidigt 
riskerar att hämma tillväxten. För Sverige 
bedöms ekonomi återhämta sig väl men 
arbetslösheten förväntas vara fortsatt hög. 

I OECD:s rapport Going for Growth 2010 
betonas åtgärder för att stimulera ekonomierna. 
OECD lyfter också fram behovet av att 
successivt minska krisåtgärderna. För att nå 
gynnsamma tillväxteffekter i ekonomin pekas 
bl.a. på betydelsen av effektiv beslutsprocess, 
effektiva regleringar och att konkurrens kan 
uppnås men OECD belyser också den betydelse 
som satsningar på infrastrukturen kan ha på den 
långsiktiga tillväxten.10 I rapporten kommenterar 
OECD också att Sverige är ett av de länder som 
infört en rad av de åtgärder som OECD 
förordar. 

Under 2010 publicerades också en rad 
internationella rapporter där innovationsklimat, 
konkurrenskraft och näringslivsklimat 
analyseras. Sverige hamnar genomgående mycket 
högt i dessa internationella jämförelser, bl.a. 
hamnar Sverige främst bland EU-länderna när 
det gäller att uppnå målen med 
Lissabonstrategin11 och Sverige anses också ha 
det mest gynnsamma innovationsklimatet inom 
EU12. 

I rapporten Svensk konkurrenskraft – Utfall 
och förslag till metod för framtida analys från 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser sammanfattas Sveriges utveckling 
för några vanligt förekommande mått på 
konkurrenskraft. Här visas bl.a. att inkomst per 
person i arbetsför ålder (med avseende på real 
BNI) i Sverige har varit något lägre i förhållande 
till 14 konkurrentländer sedan 1992. Efter 2001 
har den utvecklingen brutits och Sverige kom 

 
 
                                                      
10 Källa: OECD, Going for growth 2009. 
11 Källa: WEF, The Lisbon Review 2010. 
12 European innovation scoreboard, EU 2010. 
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2007 upp i samma inkomstnivå som aggregatet 
av konkurrentländer. Under 2008 har 
utvecklingen dock vänt nedåt igen. 

3.4.3 Entreprenörskap och företagande 

Regeringen arbetar för att förbättra 
förutsättningarna för entreprenörskap och 
företagande. Under utgiftsområde 24 Näringsliv 
sker det bl.a. genom generella insatser för 
kapitalförsörjning, information och rådgivning 
samt olika riktade åtgärder. I 
resultatredovisningen för detta område ingår 
även geologisk verksamhet under Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). 

Entreprenörskapsinsatser genomförs också i 
stor utsträckning inom ramen för det regionala 
tillväxtarbetet. För resultatet av dessa, se avsnitt 
2.5 under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. 

Den statliga kapitalförsörjningen genom 
ALMI Företagspartner AB (ALMI) och 
Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) 
syftar till att, tillsammans med bl.a. 
Innovationsbron AB (se avsnitt 3.4.4) bidra till 
en god kapitalförsörjning för företag i alla delar 
av Sverige. 

Informations- och rådgivningsinsatserna sker 
bl.a. via ALMI och Tillväxtverket. 

De riktade åtgärderna omfattar t.ex. insatser 
för att främja kvinnors företagande och stärka 
kunskapen och forskningen om detta, insatser 
för att öka möjligheterna för små företag att 
utveckla sina varor och tjänster, insatser för att 
fler små och medelstora företag ska få nytta av 
elektronisk affärshantering samt privata 
företagsinkubatorer. Härutöver ingår bl.a. 
åtgärder för företagande inom kulturella och 
kreativa näringar, för att stödja unga innovatörer, 
för att stimulera entreprenörskap inom vård och 
omsorg, för att främja företagande bland 
personer med utländsk bakgrund, ökat 
entreprenörskap på högskolor och universitet, 
nystartskontor och kooperativt företagande 
samt arbete med turistfrågor och turiststatistik. 

Resultat 

Regeringen redovisar resultat av arbetet med att 
förbättra förutsättningarna för entreprenörskap 
och företagande då särskild information finns 
tillgänglig, t.ex. i form av uppföljningar och 

utvärderingar. För vissa insatser är det ännu för 
tidigt att redovisa resultat. Regeringen avser att 
återkomma med redovisningar av resultat från 
dessa insatser. 

Kapitalförsörjning 

ALMI ska främja utvecklingen av små och 
medelstora företag. Målet för ALMIs 
verksamhet är att fler livskraftiga företag startas 
och utvecklas och att fler företag ökar sin 
konkurrenskraft och tillväxt samt att fler 
innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt. 

Kapitaltillskottet på två miljarder kronor, de 
utökade lånemöjligheterna till hela segmentet 
små och medelstora företag, samt möjligheten 
att finansiera en större andel av kapitalbehovet 
(prop. 2008/09:73, bet. 2008/09:FiU17, rskr. 
2008/09:47) medförde att utlåningen från ALMI 
ökade kraftigt under 2009. Utlåningen uppgick 
till 3 231 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
ökning med 88 procent jämfört med 2008. 

Totalt har cirka 5 100 företag beviljats lån 
under året. En stor del av den ökade utlåningen 
skedde till etablerade företag, från cirka 796 
miljoner kronor till cirka 2 158 miljoner kronor. 
Utlåningen låg på en hög nivå under hela 2009, 
men efterfrågan fick en annan karaktär i slutet av 
året då låneansökningar för 
expansionsinvesteringar och förvärv ökade. 

ALMIs utlåning sker huvudsakligen 
tillsammans med banker. Under 2009 har 
utlåningen från ALMI bidragit till att banker och 
andra finansiärer beviljat lån för ytterligare cirka 
7 159 miljoner kronor, vilket innebär att för varje 
krona ALMI lånat ut har företagen fått låna 
ytterligare 2,5 kronor från andra finansiärer. 

Utlåningen i form av s.k. mikrolån ökade 
kraftigt under 2009, från cirka 76 miljoner 
kronor 2008 till cirka 108 miljoner kronor 2009. 
Av mikrolånen beviljades 49 procent till företag 
som ägs eller leds av kvinnor. 

Det totala antalet företag som ägs eller leds av 
kvinnor och som beviljades lån ökade med 30 
procent 2009 jämfört med 2008, från 1 241 till 
1 610. Av det totala antalet beviljade lån 2009 
beviljades 32 procent till företag som ägs eller 
leds av kvinnor. Det kan jämföras med att cirka 
22 procent av alla företag i Sverige, med upp till 
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50 anställda drivs av kvinnor.13 Av de företag 
som startades 2009 leddes 61 procent av män 
och 33 procent av kvinnor. Resterande företag (6 
procent) leddes av män och kvinnor 
gemensamt.14 

Lånebeloppet för företag som ägs eller leds av 
kvinnor är i genomsnitt lägre än för företag som 
ägs eller leds av män. En förklaring är att 
kvinnor, i högre utsträckning än män, startar och 
driver vissa typer av tjänsteföretag som ofta har 
lägre kapitalbehov än andra företag. Under 
finanskrisen 2009 var det ökande behovet av 
krediter från ALMI som störst inom traditionell 
tillverkningsindustri, vilken domineras av företag 
som ägs eller leds av män. 

Antalet lån som beviljades till företag som leds 
av personer med utländsk bakgrund uppgick 
2009 till 849. Detta är en ökning med 11 procent 
jämfört med 2008 då antalet lån var 766. Av det 
totala antalet beviljade lån under 2009 har knappt 
17 procent lämnats till företag som leds av 
personer med utländsk bakgrund. 
Uppskattningsvis drivs cirka 11 procent av alla 
företag i Sverige, med upp till 50 anställda, av 
utlandsfödda. De utlandsfödda beräknas stå för 
cirka 17 procent av nyföretagandet.15 

ALMI Invest AB, som består av sju regionalt 
baserade riskkapitalfonder, etablerade 
verksamhet under 2009. ALMI Invest AB har ett 
kapital på drygt 1 000 miljoner kronor och är 
finansierat till omkring hälften via beslut om 
EU-medel (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden) inom de åtta regionala 
strukturfondsprogrammen, se även avsnitt 2.5 
under utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Övriga 
finansiärer är ALMI Företagspartner AB och ett 
antal aktörer i länen. Det är vidare ett krav att 
varje enskild investering medfinansieras till 
minst hälften av en privat investerare. 

Inom ramen för verksamheten vid ALMI 
Invest AB har 21 investeringar om totalt cirka 
140 miljoner kronor genomförts, varav ALMI 
Invest AB står för cirka 49 miljoner kronor. 

Statistiska centralbyrån genomför årligen på 
uppdrag av ALMI en uppföljning av tillväxten 
hos ALMIs kundföretag. I undersökningen 2009 
mättes effekter i företag som blev kunder under 

 
 
                                                      
13 Källa: Tillväxtverket, Kvinnors och mäns företagande 2009. 
14 Källa: www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/nystartade_foretag/2009. 
15 Källa: Tillväxtverket, Utlandsföddas företagande i Sverige 2008. 

2005. Undersökningen visar att ALMIs 
kundföretag växer mer än företag i en jämförbar 
kontrollgrupp. Omsättningen i dessa 
kundföretag har ökat med 62 procent under 
perioden 2004–2008, vilket motsvarar i 
genomsnitt 3,9 miljoner kronor per företag. I en 
jämförbar kontrollgrupp var 
omsättningsökningen lägre, 26 procent. 
Resultatet för ALMIs kundföretag är även bättre 
sett till sysselsättningsökning. Antalet anställda i 
kundföretagen ökade med 32 procent, vilket 
motsvarar 7 800 personer. För kontrollgruppen 
uppgick ökningen till nio procent. 

Statens avkastningskrav på ALMI, att över 
tiden hålla lånefonden nominellt intakt, har 
uppnåtts. 

Industrifondens verksamhet riktar sig till små 
och medelstora företag som vill växa. 
Industrifonden tillhandahåller kapital, 
kompetens och nätverk. Under verksamhetsåret 
2008/09 har fonden tecknat 46 avtal om 
investeringar i företag, främst i form av aktier, 
om totalt cirka 273 miljoner kronor, varav cirka 
185 miljoner kronor avser följdinvesteringar. 

Verksamhetsåret resulterade i en förlust på 
cirka 243 miljoner kronor. Det beror främst på 
att lågkonjunkturen föranlett nedskrivningar av 
värdet av fondens portföljbolag och vissa 
extraordinära insatser för att säkra vissa bolags 
framtid. Värdet av fondens engagemang i form 
av ägande i företag uppgick vid verksamhetsårets 
slut till 1 593 miljoner kronor i 136 bolag. 

Tillväxtverket har haft i uppdrag att 
genomföra en ettårig pilotsatsning om 10 
miljoner kronor för att stödja privata 
företagsinkubatorer. Syftet har varit att bredda 
och komplettera det mer traditionella utbudet 
hos befintliga inkubatorer. Avsikten med 
pilotsatsningen har i huvudsak varit att se om 
typ av ägande, privat eller offentligt, har relevans 
för de resultat som uppnås i 
inkubatorverksamhet. 

Uppföljningen av pilotsatsningen visar att 
nästan hälften av företagarna gör bedömningen 
att deras deltagande i inkubatorn har varit till 
stor nytta för företaget. Vidare anger de berörda 
inkubatorerna att stödet har gett dem möjlighet 
att arbeta med nya branscher och mer intensivt 
med de branscher som normalt omfattas av 
inkubatorns verksamhet, att de har kunnat 
bredda och fördjupa sig i förhållande till 
deltagande företag samt att de haft mer tid att nå 
fler verksamheter och i ett tidigare skede. 
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Uppföljningen indikerar också att inkubatorerna 
i projektet har nått fler kvinnor och personer 
med utländsk bakgrund än en kontrollgrupp 
med offentliga inkubatorer. Samtliga inkubatorer 
anger att stödet har gjort det möjligt att arbeta 
med tjänstesektorn samt att de har fått möjlighet 
att arbeta mer innovativt. Vidare har det bidragit 
till att inkubatorerna har kunnat arbeta med fler 
entreprenörer och företag. 

Uppföljningen riktad till de deltagande 
entreprenörerna och företagarna indikerar en 
positiv utveckling för företagen. Samma 
bedömning gör också inkubatorerna själva. 
Inkubatorerna bedömer att mer än hälften av 
företagen har ökat sin omsättning under året i 
inkubatorn. 

Information och rådgivning 

ALMI hade drygt 47 000 kundkontakter under 
2009, varav 26 000 var inom rådgivning. Antalet 
kundkontakter är inte jämförbart med 
föregående år eftersom formerna för att följa 
upp kundkontakterna har förändrats. Vid en 
jämförelse med 2008, enligt det nya sättet att 
följa upp, har antalet kundkontakter ökat med 
7 000 till 2009. Under 2009 fick 4 500 kunder 
fördjupade rådgivningsinsatser, dvs. mer än fyra 
timmars rådgivning. Detta är en ökning med 20 
procent jämfört med 2008. Kunderna återfinns 
inom alla branscher, dock utgör företagare inom 
tillverkningsindustrin den största kundgruppen 
(23 procent). Av kunderna var 43 procent 
kvinnor och 57 procent män. Cirka 16 procent 
utgjordes av personer med utländsk bakgrund. 

IFS Rådgivning, som är ett särskilt 
kompetensområde inom ALMI, erbjuder 
rådgivning till personer med utländsk bakgrund. 
Verksamheten har bidragit till att 1 364 nya 
företag startats under 2009, vilket är en ökning 
med 16 procent jämfört med 2008. 

Även under 2009 har ALMI drivit 
programmet ”Mentor Eget Företag” i samarbete 
med Jobs and Society NyföretagarCentrum. 
Antalet mentorpar ökade med 18 procent 
jämfört med 2008. Totalt deltog 1 135 
mentorpar i programmet under 2009, varav 509 
mentorpar med en adept som var blivande 
företagare och 626 mentorpar med en adept som 
redan drev företag. 

Under 2009 var drygt 60 procent av adepterna 
respektive drygt 30 procent av mentorerna 

kvinnor. Motsvarande siffra för män var 40 
respektive 70 procent. Cirka 18 procent av 
adepterna bland de blivande företagarna 
respektive 9 procent av adepterna bland 
befintliga företagare var födda utomlands. Av 
mentorerna var cirka 5 procent födda utomlands. 

Undersökningar som gjorts inom ramen för 
programmet visar att adeptföretagen utvecklas 
mycket väl under och efter avslutad 
mentorprocess. Cirka 95 procent av deltagarna, 
såväl adepter som mentorer kan rekommendera 
programmet till andra. 

Genom rådgivningsinsatser och finansiering 
medverkade ALMI till att cirka 4 700 företag 
startades under 2009. 

Tillväxtverket genomför informationsinsatser 
för att förenkla processen att starta och driva 
företag. Myndigheten samverkar med flera olika 
myndigheter kring att utveckla informations- 
och vägledningstjänster till blivande och nya 
företagare. Informations- och 
vägledningsinsatserna bedrivs bl.a. i from av 
Starta företag dagar, informationstjänsten 
Startlinjen, webbportalen verksamt.se och 
nystartskontor. Tillväxtverket stödjer också 
rådgivningsinsatser inom flera olika program och 
verksamheter. Dessa utgörs bl.a. av riktade 
åtgärder för kooperativ utveckling, kvinnors 
företagande, produktutveckling och företagare 
med utländsk bakgrund. Startlinjens syfte är att 
ge information och vägledning till nya 
företagare. Under 2009 besvarades cirka 4 400 
samtal. Av användarna 2009 var 51 procent 
kvinnor och 49 procent män. 

Under 2009 fasades Företagarguiden ut, till 
förmån för den nya webbportalen verksamt.se. 
Antalet unika besökare på Företagarguiden 
under 2009 sjönk därför till cirka 430 300 
personer, jämfört med 589 000 besökare 2008. 
Den nya webbportalen verksamt.se har 
utvecklats gemensamt av Tillväxtverket, 
Bolagsverket och Skatteverket. Från juni till 
december 2009 hade verksamt.se cirka 30 800 
besökare. 

Under 2009 avsatte Tillväxtverket 38 miljoner 
kronor till kooperativ utveckling, varav 34 
miljoner kronor fördelades som 
verksamhetsstöd till Coompanion. Kooperativa 
utvecklingscentrum arbetar med information 
och rådgivning med inriktning på kooperativa 
företag. Tillväxtverkets uppföljning visar att 
cirka 35 000 personer har fått information, vilket 
är en ökning med 2 000 personer jämfört med 
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föregående år. Cirka 4 900 personer har fått 
rådgivning vilket är en ökning med cirka 400 
personer jämfört med 2008. Totalt är 94 procent 
av kunderna nöjda eller mycket nöjda med 
rådgivningsverksamheten. Insatserna har bidragit 
till att 568 företag har startats. Antalet 
medlemmar/ägare i dessa företag uppgår till 
cirka 2 700 och de har cirka 650 anställda. 

Riktade åtgärder 

Merparten av de riktade åtgärder som regeringen 
har initierat för att främja entreprenörskap och 
företagande ligger inom ramen för 
Tillväxtverkets ansvarsområde. Nedan redogörs 
för ett antal av dessa åtgärder där resultat finns 
tillgängligt, t.ex. i form av uppföljningar och 
utvärderingar. 

Kvinnors företagande 
Programmet för att främja kvinnors företagande, 
som drivs av Tillväxtverket, är en del av 
regeringens insatser om totalt 100 miljoner 
kronor per år för denna målgrupp. Programmet 
påbörjades 2007 och huvuddelen av insatserna 
för kvinnors företagande bedrivs inom ramen för 
programmet. Utöver programmet inkluderar 
insatserna forskning och ett 
ambassadörsprogram för kvinnors företagande. 

Det övergripande syftet med programmet är 
att främja kvinnors företagande och att bidra till 
ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 
Nedan redovisas centrala delar av Tillväxtverkets 
uppföljning av programmets insatser 2009, 
uppdelat på programmets delar. 

Totalt har delprogrammet 1:1, 
”medfinansiering av projekt inom affärs- och 
innovationsutveckling”, haft cirka 17 000 
deltagare. Målet har varit minst 10 000 deltagare. 
Insatserna är föremål för löpande uppföljning. 
Hittills indikerar uppföljningen att de kvinnor i 
målgruppen som redan driver företag anser att 
insatserna har stärkt dem i deras företagande och 
deras möjligheter att växa.16 

På samma sätt indikerar uppföljningen för 
2009 att knappt 80 procent av deltagarna som 
redan driver företag gör bedömningen att 

 
 
                                                      
16 Drygt 50 procent ”helt eller i hög grad” och drygt 35 procent ”i viss 

mån”. Målet har varit 80 procent. 

omsättningen i företaget kommer att öka de 
närmaste fem åren, cirka en tredjedel bedömer 
att de kommer anställa inom de närmaste fem 
åren. Målet har varit att 80 procent ska göra 
bedömningen att de ska ha ökat sin tillväxt inom 
de fem närmaste åren efter deltagandet, t.ex. 
avseende omsättning och anställda. 

För de kvinnor i målgruppen som vill starta 
eller ta över företag indikerar uppföljningen att 
cirka 90 procent anser att de fått ökade 
kunskaper om att starta och driva företag.17 
Målet har varit 80 procent. Av de som anser att 
de fått ökade kunskaper om att starta och driva 
företag har knappt 60 procent startat företag och 
cirka 35 procent planerar att göra det inom 5 år. 

Av de kvinnor som vill starta eller ta över 
företag anser cirka 85 procent att de helt, i hög 
grad eller i viss mån har utvecklat sina kontakter 
för att starta och/eller ta över företag. 

Uppföljningen indikerar att av de kvinnor i 
målgruppen som kan tänka sig att starta företag 
anser knappt 85 procent att de helt, i hög grad 
eller i viss mån har blivit mer intresserade av att 
starta och/eller driva företag. 

Av de kvinnor som från början har kunnat 
tänka sig att starta och driva företag anger drygt 
hälften att de efter insatsen planerar att starta 
företag (målet har varit 50 procent) och en 
fjärdedel har redan startat företag. 

För alla målgrupper finns målet att 80 procent 
av de som har deltagit i insatserna ska anse att de 
haft nytta av dessa i sina respektive 
verksamheter. Uppföljningen indikerar att av de 
som redan driver företag instämmer knappt 60 
procent helt eller i hög grad och drygt 30 
procent i viss mån. Av de som vill starta eller ta 
över företag instämmer knappt 70 procent helt 
eller i hög grad och drygt 25 procent i viss mån. 
Av de som kan tänka sig att starta företag 
instämmer 70 procent helt eller i hög grad och 
24 procent i viss mån. 

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen hög 
för delprogram 1:1. Uppslutningen har varit god 
och deltagarna anser sig har fått ökade 
kunskaper om att starta och driva företag och 
många av dem har gått från ord till handling. 

För delprogrammet 2:1, 
”ägarskiftesprogrammet”, är målsättningen att 5 

 
 
                                                      
17 Cirka 60 procent ”helt eller i hög grad” och drygt 30 procent ”i viss 

mån”. Målet har varit 80 procent. 
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procent av deltagarna ska ha köpt ett företag och 
10 procent ska ha påbörjat ett företagsköp vid 
programmets avslut. Uppföljningen avseende 
2009 visar att 11 procent har förvärvat ett företag 
och att 6 procent har påbörjat ett företagsköp. 

Av deltagarna i rådgivnings- eller 
coachningsinsatser inom delprogrammet 2:2, 
”entreprenörskapsprogrammet”, anger drygt 85 
procent att de absolut eller troligen kommer att 
gå vidare med sin affärsidé. Av de som har fått 
mer löpande rådgivning 2009 har drygt 15 
procent startat företag. Målsättningen för hela 
programperioden är 25 procent. 
Entreprenörskapsprogrammet avser insatser för 
entreprenörskap på högskola och universitet. 

Uppföljningen (fram till augusti 2009) av 
delprogram 2:3, ”mentorskapsprogrammet”, 
anger 90 procent av de blivande företagarna att 
de har ökat sin förmåga att driva ett företag samt 
att de har utvecklat sina kontakter med företag 
och finansiärer, jämfört med före insatsen. Målet 
har varit 80 procent. Av de som har startat 
företag anger 97 procent att deltagandet i 
programmet har haft betydelse för deras 
möjligheter att öka tillväxten i deras företag. 
Även här har målet har varit 80 procent. 

I delprogram 3:1, ”ALMIs 
innovationsfinansiering”, är målet att minst 100 
projekt/företag som drivs av kvinnor ska beviljas 
förstudiemedel, förstudielån eller innovationslån 
per år. Under 2009 har ALMI beviljat medel för 
knappt 11 miljoner kronor till totalt 251 projekt. 
Under perioden 2007–2009 har totalt 21 
miljoner kronor beviljats inom ramen för 
programmet. Dessa har växlats upp via ALMI 
med cirka 6,5 miljoner kronor. Inriktningen har 
varit att minst 10 miljoner kronor per år ska 
beviljas till projekt/ företag som drivs av 
kvinnor, utöver de lån som beviljas inom 
ordinarie budget. 

Från 2007 till 2009 har cirka 6 miljoner kronor 
avsatts till satsningen ”ambassadörer för 
kvinnors företagande”. Syftet med insatserna är 
att, med hjälp av företagarkvinnor som 
förebilder, synliggöra och sprida kunskap om 
kvinnors företagande, möjliggöra för fler 
kvinnor att identifiera sig med en företagare, 
inspirera och stimulera fler kvinnor att se 
företagande som ett naturligt karriärsval samt 
skapa tillfälle för erfarenhetsutbyte. 

Till och med 2009 har 46 000 personer träffat 
en ambassadör för kvinnors företagande, vilket 
är 6 000 personer fler än målsättningen. 

Mottagarna ger ambassadörerna 4,2 i betyg på en 
femgradig skala, avseende innehåll och 
framförande. Denna satsning har också rönt 
internationell uppmärksamhet. Europeiska 
kommissionen har lanserat ett motsvarande 
program på EU-nivå. Programmet omfattar tio 
europeiska länder och en särskild konferens 
under det svenska ordförandeskapet i EU 
ägnades åt detta tema. 

Regeringen har lanserat ett nationellt 
styrelseprogram för kvinnor. Programmet heter 
”styrelsekraft” och syftar till att synliggöra och 
uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan 
sitta i bolagsstyrelser. Det ska även sprida goda 
exempel och skapa en debatt om vikten av att ha 
fler kvinnor på styrelseposter utifrån ett 
tillväxtperspektiv. 

Totalt har 1 400 kvinnor sökt till programmet. 
Från dessa valdes 200 adepter ut. Samtliga 
adepter har genomgått en styrelseutbildning. 
Minst 25 adepter har erbjudits styrelseplatser 
och ett flertal har fått nya positioner i 
företagsledande ställning under projekttiden. 

Handlingskraft med IT 
Programmet ”handlingskraft med IT” drivs av 
Tillväxtverket 2006–2010. Under 2009 
beslutades cirka 11 miljoner kronor. Syftet med 
programmet är att fler små och medelstora 
företag ska få nytta av elektronisk 
affärshantering. Detta för att företagen ska öka 
sina affärsmöjligheter och stärka sin 
konkurrenskraft. 

Bland målen för programmet ingår att minst 
80 procent av de genomförda operativa 
projekten kan fungera som goda exempel för 
erfarenhets- och resultatspridning av e-
fakturaprojekt samt av e-handelslösningsprojekt. 

Uppföljningen av resultatmålen för e-
fakturaprojekt visar att utfallet är drygt 65 
procent och för e-handelslösningsprojekt är 
utfallet 100 procent. 

Produktutveckling 
Tillväxtverket bedriver ett 
produktutvecklingsprogram som startades 2005. 
Det genomförs med en budget på cirka 60 
miljoner kronor per år. Programmet syftar till att 
öka möjligheterna för små företag att utveckla 
sina varor och tjänster så att de blir mer 
konkurrenskraftiga. Under 2009 har 235 företag 
beviljats cirka 61 miljoner kronor. Av dessa 
företag leds cirka 11 procent av kvinnor och 
cirka 89 procent leds av män. Cirka 41 procent 
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av medlen har beviljats projekt där produkter 
utvecklas för att främja miljön. 

Uppföljningen av programmet visar att 87 
procent av produkterna/tjänsterna har 
kommersialiserats inom ett år efter projektslut. 
Målet har varit 80 procent. Det finns också ett 
mål att 75 procent av produkterna ska vara 
färdigutvecklade vid projektslut. Enligt 
uppföljningen är andelen 40 procent. 

Vidare finns det en målsättning att minst 80 
procent av målgruppen ska anse att de har haft 
nytta av insatsen. Av målgruppen anger 98 
procent att de, helt eller i hög grad, har haft 
nytta av insatsen. 

Produktionskompetens 
Tillväxtverket (dåvarande Verket för 
näringslivsutveckling, Nutek), KK-stiftelsen och 
Verket för innovationssystem (Vinnova) samt 
ProViking, Teknikföretagen och IF-Metall har 
initierat programmet ”produktionslyftet”. En 
första etapp av programmet har genomförts 
2007–2009. Totalt har Tillväxtverket, KK-
stiftelsen, och Vinnova avsatt cirka 65 miljoner 
kronor till den första etappen av programmet. 

Produktionslyftet är en kompetenssatsning 
för ökat produktionskunnande i små och 
medelstora företag inom svensk 
tillverkningsindustri. Aktiviteterna inom 
programmet består av insiktsseminarier och 
annan informationsspridning, utbildning av 
företagsrepresentanter samt coachning. 

En extern utvärderare har genomfört en 
uppföljning av programmets första etapp  
2007–2009. För utbildningen av 
företagsrepresentanter finns det goda 
möjligheter att mäta resultat. Målet har varit att 
över 70 procent av kursdeltagarna ska ange att 
kursen har givit dem kunskaper som de använt 
för att driva utvecklingsarbete i sina företag. 
Beroende på urval varierar måluppfyllelsen 
mellan 87 och 92 procent. 

För såväl utbildningsdelen som coachningen 
anger utvärderaren att insatserna har gett 
förväntade resultat i företagen samt att de 
långsiktiga effekterna behöver studeras en viss 
tid efter deltagande i programmet. Utvärderaren 
konstaterar att insiktsseminarierna förefaller 
hålla hög kvalitet, men att syfte och arbetssätt 
behöver utvecklas. Baserat på utvärderarens 
underlag gör regeringen bedömningen att det 
inte finns tillförlitliga resultat att redovisa från 
insiktsseminarierna. 

Turistfrågor och turiststatistik 

Under året har VisitSweden AB marknadsfört 
Sverige internationellt. Detta bedöms vara en 
bidragande orsak till att 2009 blev det bästa året 
någonsin för antalet utländska övernattningar, 
med en ökning på 3,4 procent från föregående 
år. Medfinansieringen från turistnäringen av 
marknadsföringsinsatser ökade 2009 med 13 
procent, vilket indikerar en ökad efterfrågan på 
bolagets tjänster. 

Turistnäringens andel av BNP uppgick 2009 
till 3,1 procent enligt statistik från Tillväxtverket. 
Näringen sysselsatte samma år 159 094 
årsverken, vilket var en ökning med 8 procent 
mot föregående år. 

Geologisk verksamhet 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
bedriver en behovsstyrd insamling av geologisk 
information. Informationen ska vara 
grundläggande och svara mot samhällets behov 
på kort och lång sikt. Regeringen har formulerat 
mål för SGU:s undersökningsverksamhet för 
åren 2008–2015. I målen specificeras 
övergripande syfte, informationsslag, områden 
som ska undersökas och omfattning. Efter 2009 
har sammanlagt 22 procent av det de planerade 
målen för perioden (2008–2015) uppnåtts. 
Geologisk dokumentering utgör ett 
komplement till karteringsverksamheten. 
Resultaten lagras i SGU:s databaser och görs i 
vissa fall tillgängliga i rapporter, publikationer 
och kartor. 

Uppdragsverksamheten omsatte 33,2 miljoner 
kronor 2009, varav 5,4 miljoner kronor i 
internationella uppdrag. Det ekonomiska 
resultatet är ett överskott med 867 000 kronor, 
varav 69 000 kronor i den internationella delen. 
SGU:s samverkanspartner inom 
statsförvaltningen svarade under året för 
lejonparten av den totala omsättningen i 
uppdragsverksamheten. 

Analys och slutsatser 

Ett dynamiskt näringsliv, inom vilket nya företag 
startas och befintliga företag växer i alla delar av 
landet, är viktigt för produktivitetstillväxten och 
därmed för Sveriges konkurrenskraft. 
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Dynamiken bidrar bl.a. till förnyelse och ökad 
konkurrens. Det innebär t.ex. nedläggning av 
mindre konkurrenskraftiga företag samt 
tillkomst av nya företag och arbetstillfällen. Nya 
företag bidrar även till att främja innovationer 
och till ökad produktivitet bland etablerade 
företag. 

För att stimulera entreprenörskap och 
nyföretagande genomförs ett flertal åtgärder. Till 
exempel insatser för att främja positiva attityder 
till entreprenörskap samt insatser i form av 
information, rådgivning och riktade åtgärder till 
vissa grupper i syfte att öka kompetensen hos 
blivande och befintliga företagare. 

Ett annat viktigt insatsområde är 
marknadskompletterande finansieringsinsatser 
till små och medelstora företag. Tillgång till 
kapital är en grundläggande förutsättning för 
start och expansion av företag. 
Marknadskompletterande finansiering via de 
statliga aktörerna ska bidra till en förbättrad 
finansieringssituation i skeden och segment där 
den privata marknaden verkar i begränsad 
utsträckning. Många gånger krävs extern 
finansiering i samband med företagsstart. 
Detsamma gäller i skeden av utveckling och 
expansion. 

Under 2009 fick ALMIs insatser när det gäller 
marknadskompletterande lån till små och 
medelstora företag särskilt stor betydelse. 
Framförallt ledde den kraftiga nedgången i 
efterfrågan i ekonomin under 2009 till ett behov 
hos många små och medelstora företag av 
rörelsekapital för att klara den löpande 
verksamheten. Samtidigt innebar situationen 
inom banksektorn att bankerna inte kunde möta 
efterfrågan på krediter bland landets nya samt 
små och medelstora företag. Det ledde till en 
kraftigt ökad efterfrågan på lån hos ALMI. 

Företagens konkurrenskraft är i stor 
utsträckning beroende av förmågan att 
tillgodogöra sig och tillämpa ny kunskap. 
Behovet av kunskap spänner över en rad 
områden och för många små och medelstora 
företag är bl.a. tillgången till rådgivning, nätverk 
och mötesplatser av stor betydelse för 
utvecklingen i företaget. Kunskapsbehoven kan 
variera beroende på vilket utvecklingsskede ett 
företag befinner sig i. Generellt kan behovet, 
precis som när det gäller finansiering, sägas vara 
särskilt stort vid start och i skeden av utveckling, 
t.ex. i samband med expansion. 

Regeringen anser att den rådgivning som 
staten tillhandahåller bör vara 
marknadskompletterande, kostnadseffektiv, ta 
hänsyn till regionala förutsättningar samt utgå 
från företagens efterfrågan. 

De statligt finansierade informations- och 
rådgivningsinsatserna till entreprenörer och 
företagare har en stor bredd. De omfattar allt 
ifrån ren myndighetsservice till skapande av 
mötesplatser och mentorskapsaktiviteter för 
företagare. En viktig aktör i detta sammanhang 
är ALMI. De flesta av de företagare som tar del 
av de informations- och rådgivningsinsatser som 
drivs via ALMI är mycket nöjda med insatserna. 
Även kundundersökningar som avser ALMIs 
verksamhet visar på hög kundnöjdhet. Nio av tio 
kunder kan tänka sig att rekommendera ALMI 
till andra företagare. När det gäller programmet 
”Mentor Eget Företag” är resultat än bättre, 
drygt 95 procent kan rekommendera insatsen till 
andra företagare. 

Det är regeringens uppfattning att den 
rådgivningsverksamhet som erbjuds av ALMI 
bör upphandlas i större utsträckning än i dag. 
Detta bl.a. för att stimulera utvecklingen av 
den privata marknaden av rådgivare. ALMI bör 
även i större utsträckning utveckla 
mäklarfunktioner som mentorskap och 
mötesplatser där företagare erbjuds rådgivning 
av andra företagare. Denna inriktning har 
regeringen angivit i ägardirektivet till ALMI. 

Vidare är det regeringens bedömning att den 
myndighetsservice som blivande och befintliga 
företagare erbjuds bör utvecklas, samordnas och 
förstärkas för att företagarnas behov bättre ska 
tillgodoses. Även de statliga 
rådgivningsinsatserna ska i större utsträckning 
utformas efter företagarnas behov. 

För att ta tillvara hela den potential som finns 
för ökat företagande och i utveckling i befintliga 
företag i alla delar av landet genomför regeringen 
ett antal riktade insatser, t.ex. för att främja 
kvinnors företagande. Genom det nationella 
programmet för att främja kvinnors företagande 
har kvinnor som vill starta eller som redan driver 
egna företag fått en mångfacetterad uppsättning 
verktyg till sin hjälp. 

Det bör noteras att den omfattande 
redovisningen av programmet ovan endast avser 
ett år, vilket gör att det ännu är svårt att dra långt 
gående slutsatser för de enskilda delprogrammen 
och aktiviteter inom dessa. För programmet som 
helhet visar uppföljningen att insatserna 
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utvecklas väl och att de har bidragit till att 
förbättra möjligheterna för kvinnors 
företagande. 

Av tradition är många system anpassade efter 
mäns företagande. Därför är det viktigt att 
erfarenheter och kunskaper från de särskilda 
insatserna för kvinnors företagande integreras 
och tas tillvara i det fortsatta utvecklingsarbetet 
av det befintliga företagsfrämjande systemet, 
särskilt avseende finansiering, information och 
rådgivning. 

Turistfrågor och turiststatistik 
Turistnäringen är en framtidsnäring som bidrar 
till att skapa tillväxt i Sverige, både i 
storstadsregionerna och på landsbygden. 2009 
års insatser för turistnäringen har medverkat till 
att öka Sveriges attraktionskraft som 
turistdestination och bidragit till en långsiktigt 
konkurrenskraftig och hållbar turistnäring. 

Resultaten av de insatser som har bedrivits av 
Visit Sweden AB visar att det arbete som 
bedrivits för att marknadsföra Sverige även 
under 2009 mottogs positivt av turistnäringen 
och att insatserna är fortsatt efterfrågade. 

Geologisk verksamhet 
SGU:s insamling av geologisk information har 
under året bidragit till att skapa goda 
förutsättningar för ett hållbart nyttjande av 
landets mineralresurser. Beslut i samhället om 
stora nationella infrastruktursatsningar, 
planerings- och miljömålsarbeten samt intresset 
för malmprospektering i Sverige medför ett 
behov och användning av geologisk information. 
Regeringens bedömning är att kvalitetssäkrad 
geologisk information är nödvändig för att 
tillgodose samhällets behov av underlag vid 
planering av olika projekt. 

En av myndighetens utvecklingsinsatser för 
ett effektivare tillhandahållande och en ökad 
användning av geologisk information är de 
geologiska kartorna som tillhandahålls via SGU:s 
webbplats. Under 2009, som har varit det första 
året som den s.k. kartgeneratorn har varit i drift, 
har cirka 10 000 kartor laddats ner. Med några 
enkla knapptryckningar kan en kund välja 
informationsslag, skala, geografiskt område och 
önskad kartstorlek och få kartan hemsänd via e-
post. 

3.4.4 Innovation och förnyelse 

Resultat 

Behovsmotiverad forskning och 
innovationssystem 

Verket för innovationssystem (Vinnova) har till 
uppgift att främja hållbar tillväxt genom 
finansiering av behovsmotiverad forskning och 
utveckling av effektiva innovationssystem. 
Myndigheten har ett särskilt ansvar inom 
teknikområdet samt områdena transport, 
kommunikation och arbetsliv. 

Under 2009 lämnade Vinnova totalt bidrag 
med 2 073 miljoner kronor. 31 nya utlysningar 
har genomförts under året, varav flera i 
samverkan med andra forskningsfinansiärer. Den 
medfinansiering myndigheten kräver har i 
genomsnitt resulterat i att satsade medel växlats 
upp med minst det dubbla. 

Miljö, tjänster och hälsa är områden i 
Vinnovas verksamhet där myndigheten har ökat 
sina satsningar medan tillverkningsområdet har 
minskat mestadels som en följd av att 
samverkansprogrammen avslutas. 

På program som riktar sig till att stärka 
forsknings- och innovationsmiljöer satsades 430 
miljoner kronor och program med inriktning på 
små och medelstora företag drygt 200 miljoner 
kronor 2009. 

Vinnova har under året fortsatt att utveckla 
internationella samarbeten med Japan, Indien, 
Kina och USA där myndigheten finansierar 
forskningssamverkan, samt fört samtal med 
Brasilien och Sydafrika om framtida samarbeten. 
Vinnova satsade cirka 27 miljoner kronor på 
bilaterala program 2009. 

Vinnova har till uppgift att främja svenskt 
deltagande i EU:s ramprogram för forskning och 
teknisk utveckling. Det svenska deltagandet i 
sjunde ramprogrammet visar en positiv trend i 
jämförelse med det sjätte ramprogrammet. 
Sverige har fram till oktober 2009 kontrakterat 
cirka 4 miljarder kronor, vilket motsvarar 4,2 
procent av samtliga medel. Denna andel är 
betydligt större än Sveriges bidrag till den totala 
budgeten på 2,3 procent som betalts in av 
Sverige som medlemsavgift. Det innebär att 
svenska forskares framgångar i ramprogrammet 
ger ett nettobidrag till den svenska forskningens 
finansiering med cirka 500 miljoner kronor. Den 
svenska industrins deltaganden tycks dock vara 
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fortsatt nedåtgående. Samma trend kan ses även i 
resten av Europa. 

Vinnova genomförde under 2009 flera 
konferenser under Sveriges ordförandeskap i EU 
som bl.a. har resulterat i svenska slutsatser till 
EU-arbetet inom framtida 
forskningsprioriteringar och en ökad fokusering 
på sambandet mellan utbildning, forskning och 
innovation. 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
IVA är ett oberoende nätverk av beslutsfattare 
från näringsliv, lärosäten och förvaltning. 
Uppgiften är att främja tekniska och 
ekonomiska vetenskaper och näringslivets 
utveckling till nytta för samhället. 

Riksdagen anslår årligen medel som bidrar till 
att finansiera IVAs akademiverksamhet. Denna 
omfattar ledningsfunktion, underhåll och 
utveckling av nätverket samt utrednings- och 
informationsverksamhet. Under 2009 
presenterade IVA bl.a. slutsatserna från 
projektet Vägval Energi, som syftade till att öka 
kunskaper och förståelse om förutsättningar för 
en långsiktig energipolitik. 

IVA inledde också under 2009 
Tjänsteinitiativet, i vilket IVAs nätverk 
engageras för att utveckla IVAs verksamhet till 
att i högre utsträckning omfatta och 
uppmärksamma även tjänsteverksamheter i 
näringslivet och samhällsekonomin. 

Geovetenskaplig forskning 
SGU stöder årligen, med ett anslag på cirka 5 
miljoner kronor, forskningsprojekt vid 
universitet och högskolor. Under 2009 har 16 
ansökningar, av sammanlagt ett trettiotal 
ansökningar på totalt cirka 12 miljoner kronor, 
beviljats forskningsmedel. Till dessa kommer 10 
fortsättningsprojekt som beviljats medel på 
grundval av lägesrapporter. Under året har sju 
forskningsprojekt slutförts och dokumenterats i 
särskilda rapporter. SGU bedriver även egen 
tillämpad forskning och metodutveckling. 
Resultaten sammanställs i en SGU-rapport och 
ett årligt seminarium. De projekt som pågått 
under året rör miljö och klimat, hållbart 
nyttjande av naturresurser, koldioxidlagring, 
skredrisker bergvärme samt metodutveckling. 
Den nya kunskap och de nya arbetsmetoder som 
tas fram har förts in i myndighetens verksamhet. 

Design 
Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har 
deltagit i forskningsprojekt, genomfört 
rådgivning till näringslivet, initierat, utvecklat 
och drivit nationella och regionala aktiviteter och 
projekt i egen regi och som partner. SVID har 
ett brett internationellt kontaktnät och arbetar 
aktivt med utveckling av designområdet inom 
Europa och övriga världen. Det internationella 
nätverket var en förutsättning för den 
framgångsrika workshopen City Move 
Interdesign, som bl.a. resulterade i City Move 
Center, ett designdrivet kunskapscentrum för 
utveckling och forskning för planerade 
stadsflyttar. 

Kommersialisering 

Innovationsbron AB arbetar med att 
kommersialisera kunskapsintensiva idéer oavsett 
om dessa är forskningsbaserade eller 
erfarenhetsbaserade. Framträdande i detta arbete 
är att verka nära forskare, företag och 
entreprenörer med insatser för affärsutveckling 
och såddfinansiering. 

Innovationsbron AB har under året arbetat 
med verifieringsbidrag, villkorslån och 
ägarkapital inom sin 
såddfinansieringsverksamhet. Ägarkapital står 
för knappt hälften av insatserna på detta område. 
Under året har bolaget beviljat lån på totalt cirka 
15 miljoner kronor och beslutat 44 miljoner 
kronor i direkta ny- och följdinvesteringar samt 
beslutat att investera 15 miljoner kronor i 
indirekt ägarkapital (via fonder). 

Innovationsbron AB driver ett nationellt 
inkubatorprogram. Denna verksamhet 
finansierades under 2009 med totalt knappt 190 
miljoner kronor varav Innovationsbron AB stod 
för 30 procent. Antalet anställda i företag som 
sitter eller har suttit i inkubatorer har nästan 
tredubblats från 2005 till utgången av 2008, då de 
sysselsatte 3 200 personer. År 2008 omsatte 
dessa företag drygt 2 miljarder kronor. Med 
anledning av den finansiella krisen gick den 
externa finansieringen ned för dessa företag. 
Finansiering från en statlig aktör som 
Innovationsbron AB blev därför ännu mer 
betydelsefull. Av de projekt och företag som 
fanns i inkubatorerna 2009 verkade de flesta 
inom branscherna Life Sciences och IKT, 38 
respektive 32 procent. Flest företag som 
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lämnade en inkubator fanns inom IKT och 
industri med 32 procent vardera. 

En satsning som genomfördes 2009 är 
Accelerat.us, en s.k. soft-landingmiljö, som 
etablerades under våren i San Diego. Denna 
verksamhet har medfört att svenska 
högteknologiska företag etableras på den 
amerikanska marknaden i större omfattning. 
Accelerat.us finansieras gemensamt av 
Innovationsbron AB och Vinnova. 

Även ALMI Företagspartner AB (ALMI, se 
avsnitt 3.4.3) arbetar med innovationsfrämjande 
verksamhet genom finansiering och rådgivning. 
ALMI arbetar för att öka kundgruppen 
befintliga företag där det kan finnas behov av 
t.ex. produktutveckling, miljöanpassning eller 
modernare design. 2009 utgjorde denna 
kundgrupp cirka 25 procent. 

Utlåningen till innovatörer minskade från 104 
miljoner kronor 2008 till 62 miljoner kronor 
2009. Utöver 62 miljoner kronor i lån har också 
17 miljoner kronor i förstudiemedel tilldelats 
innovatörer för en första utvärdering av idéns 
kommersialiserbarhet. Under 2009 har 567 av 
kundernas idéer kommersialiserats och 4 704 nya 
företag startats med hjälp från ALMI. 

Inom ramen för de särskilda insatserna för 
kvinnors företagande har regeringen även för 
2009 förstärkt ALMIs innovationsfinansiering 
med 7 miljoner kronor. Andelen kvinnor som 
fått del av ALMIs innovationsfinansiering 
uppgick 2009 till 29 procent. 

Hållbar näringspolitik 

Miljödriven näringsutveckling/miljöteknik 
Flera myndigheter (bl.a. Vinnova och 
Tillväxtverket) har under året bedrivit arbete 
med genomförande av uppdrag inom 
miljöteknikområdet inom ramen för de medel, 
150 miljoner kronor per år, som avsatts för 
särskilda miljötekniksatsningar under åren 2008–
2010. Resultaten kommer att kunna tydliggöras 
längre fram. Sveriges exportråd (Exportrådet) 
har dock låtit genomföra en utvärdering. När det 
gäller det uppdrag som regeringen gav 
Exportrådet 2007, att stödja 
miljöteknikföretagen i deras exportsatsning, har 
drygt 200 miljöteknikföretag hittills medverkat i 
direkta aktiviteter som gjorts inom denna 
satsning. Utvärderingen visar att företagen har 
haft stor nytta av satsningen, samt att den gett 

resultat i form av nya affärer. Exportrådet har 
bidragit med insatser i samband med att nya 
affärsmöjligheter motsvarande 2,6 miljarder 
kronor skapats. Andra intressanta resultat från 
utvärderingen, där insatserna bedöms haft en 
bidragande effekt, är att 97 procent av företagen 
uppger att de anställt mer personal och att 15 
procent har mer än fördubblat antalet anställda, 
varav nästan hälften (48 procent) uppger att de 
vuxit med 20 procent eller mer. Av de företag 
som ingick i satsningen växte de små företagen 
med 23 procent, medan de av mellanstorlek 
växte med 33 procent. 

Programmet ”Miljödrivna marknader” som 
drivs av Tillväxtverket har under 2009 totalt haft 
30 miljoner kronor till sitt förfogande. 
Programmet har under 2009 beviljat ansökningar 
för projekt där cirka 800 små och medelstora 
företag deltar (fram till 25 november 2009). 
Programmet har attraherat fler privata 
genomförare än som varit fallet i tidigare 
program. Vidare har ett antal seminarier och 
rapporter publicerats som visar på potentialen 
för miljödriven affärsutveckling i små och 
medelstora företag. 

Våren 2008 inrättades Sveriges Miljöteknikråd 
(Swentec) som en kommitté med ett uppdrag 
som sträcker sig fram till den 31 december 2010. 
Swentec, har under 2009 bedrivit fortsatt arbete 
med analys av den svenska miljötekniksektorn 
och presenterade i slutet av 2009 förslag till en 
handlingsplan. 

Länsstyrelserna har i det regionala 
tillväxtarbetet under 2009 bl.a. haft i uppdrag att 
stimulera företag till miljödriven affärsutveckling 
och till att använda miljöhänsyn som medel för 
att stärka sin konkurrenskraft. Länsstyrelserna 
har mot bakgrund av uppdraget bedrivit ett 
aktivt arbete, som bl.a. resulterat i några 
långsiktiga projekt. 

Regeringens satsning på att utveckla det 
internationella samarbetet på 
miljöteknikområdet har lett till ett flertal avtal 
med länder viktiga för utvecklingen av svenska 
miljöteknik, såsom Kina, Indien, USA, Ryssland, 
Sydafrika och Brasilien. Miljötekniksektorns 
andel av den totala svenska varuexporten ökade 
under 2009 från 2,8 procent till 3,2 procent. 
Särskilt betydande var ökningen när det gäller 
Kina. Svensk miljöteknikexport till Kina ökade 
under 2009 med 52 procent. Den särskilda 
satsningen Miljöteknik i Kina (MTK) har 
bedrivits aktivt och ett stort antal aktiviteter i 
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såväl Sverige som i Kina har genomförts. MTK 
och CENTEC (Pekingambassadens särskilda 
miljökontor) har deltagit med insatser som har 
bidragit till att kontrakt till ett värde av minst 60 
miljoner kronor tecknats mellan svenska 
leverantörer och kinesiska kunder. 

Som en del i satsningen på miljödriven 
näringsutveckling valdes under det svenska 
ordförandeskapet i EU hösten 2009 eko-effektiv 
ekonomi som ett övergripande tema för flera 
olika politikområden. Den eko-effektiva 
ekonomin var i fokus på såväl det informella 
mötet för energi- och miljöministrar i Åre i juli 
2009, som på det informella 
konkurrenskraftsrådet i Umeå i oktober samma 
år. 

Rymdverksamhet 

Sveriges rymdverksamhet bedrivs till största 
delen inom ramen för det europiska 
rymdorganet ESA. Sveriges deltagande i ESA ger 
svenska företag tillgång till en europeisk 
marknad, och forskare och företag möjligheter 
att delta i internationellt avancerade 
forskningsprojekt. Regeringen beslutade i juni 
att Sverige ska delta i ESA:s bärraketprogram 
under 2009 till 2011. 

I och med ratificeringen av Lissabonfördraget 
har även EU delad kompetens att utforma en 
rymdpolitik och egna rymdprogram, vilket 
skapar ytterligare en marknadsöppning för 
svenska företag i sektorn. EU:s rymdverksamhet 
är inriktad på satellitnavigering, 
miljöövervakning och säkerhet. Unionens 
upphandlingar på rymdområdet har hittills skett 
inom ramen för ramprogrammet för forskning 
och utveckling, FP7. I de första kontrakt som 
fördelats för utvecklingen av EU:s 
jordobservationsprogram, GMES, har svenska 
företag tilldelats 9,5 procent av volymen, vilket 
är ett tydligt tecken på företagens 
konkurrenskraft. 

Svenska företag ökade 2009 sin omsättning 
inom rymdverksamhet till 1,9 miljarder kronor, 
eller 23 procent. Huvuddelen av den kraftiga 
ökningen beror på affärer på den institutionella 
marknaden, bland annat betalningar för det av 
Sverige ledda samarbetsprojektet Prisma. 
Företagens deltagande i offentligfinansierade 
projekt är ofta nödvändiga för att demonstrera 
teknologier inför användning i projekt på den 

kommersiella marknaden. Prisma kommer bland 
annat att demonstrera användningen av 
miljövänligt raketbränsle och kiselbaserade 
mikromotorer. Investeringstakten är fortsatt låg 
i ett historiskt perspektiv, eventuellt beroende på 
effekterna av den finansiella och ekonomiska 
krisen under 2009. 

Metrologi 

Regeringen överlämnade i mars 2010 
propositionen (prop. 2009/10:163) Vissa 
metrologifrågor till riksdagen. I propositionen 
föreslogs en lagändring som innebär ett 
bemyndigande till regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer om att få 
meddela föreskrifter om avgifter för kontroll av 
mätdon och färdigförpackade varor som 
omfattas av myndighetens tillsyn. 
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2010. 

Strategiska utvecklingsprogram för svensk 
industri 

Verket för innovationssystem (Vinnova) och ett 
flertal andra myndigheter har av regeringen fått i 
uppdrag att ta fram FoU-program i samverkan 
med sex branscher som 2005–2006 deltog i ett 
strategiskt arbete till stöd för en 
konkurrensfrämjande utveckling. 
Myndigheterna har under året fortsatt arbetet 
med att genomföra ett tjugotal strategiska 
utvecklingsprogram tillsammans med berörd 
industri. 

Analys och slutsatser 

Behovsmotiverad forskning och 
innovationssystem 

Inom Vinnova görs effektanalyser för att värdera 
och förstå långsiktiga och övergripande effekter 
på samhällsekonomi och innovationssystem som 
följder av investeringar i forskning, utveckling 
och innovation. 2009 har Vinnova gjort tre 
sådana analyser. Effektanalysen av 
hälsoekonomiska effekter av forskning inom 
medicinsk teknik och innovativa livsmedel visar 
att forskningen lett till etablerade produkter med 
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positiv hälsoeffekt i drygt en tredjedel av 
projekten som ingick i undersökningen. 

Generella lärdomar när det gäller FoU-
investeringar som ska leda till innovation och 
hållbar tillväxt är att satsningarna behöver 
aktiviteter som bidrar till kompetensutveckling 
och kompetensförsörjning så att näringslivet kan 
öka sin förmåga att absorbera ny kunskap. Detta 
visas i flera effektanalyser, inte minst inom 
produktions- och produktframtagningsområdet. 

Sedan tidigare har Vinnova under lång tid 
satsat på uppbyggnad av starka forsknings- och 
innovationsmiljöer, och kluster med regional 
förankring. Alla 19 VINN Excellence Center har 
utvärderats under 2007–2009. Utvärderingarna 
har främst bidragit till slutsatser i form av 
rekommendationer som bildat underlag för att 
förbättra centrumens fortsatta arbete. Även 
Institute Excellence Centres har utvärderats 
2009 och där konstateras att alla centrum utom 
ett utvecklats mycket positivt. 

Vinnovas stöd till små och medelstora företag 
bidrar till deras utveckling och tillväxt enligt en 
genomförd studie. Studien konstaterar att 
företag som fått stöd uppvisar en snabbare 
tillväxt och att även mindre stödbelopp kan få en 
positiv utväxling genom att hjälpa företag att 
komma över tidiga finansiella hinder. Insatserna 
bidrar också till att stimulera ett tidigt 
affärstänkande. 

För samarbeten med framväxande ekonomier 
kan bilaterala avtal ge stöd för företagens tillgång 
till FoU-kompetens och marknader, som inte 
kan åstadkommas på annat sätt. Samarbetena 
bidrar även till att stärka nätverken mellan 
forskare i de deltagande länderna, 
forskarmobilitet, etablering av adjungerade 
professurer, sampublikationer och förstärkning 
av svenska forsknings- och innovationsmiljöers 
internationella position. 

Sammanfattningsvis bedöms Vinnovas arbete 
bidra till att utveckla effektiva och starka 
innovationssystem som är en av faktorerna som 
är av fundamental betydelse för utvecklingen av 
Sveriges konkurrenskraft. 

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 
Det är regeringens bedömning att IVA:s 
verksamhet bidrar med viktiga underlag för 
utveckling av politiken för tillväxt, innovation 
och forskning. IVA:s nätverk möjliggör 
kunskapsutbyten och dialog med breda 
kontaktytor mot nationell och internationell 

forskning, näringsliv och förvaltning i viktiga 
samhällsfrågor. Detta sker genom att IVA 
besvarar remisser, anordnar seminarier, driver 
projekt samt lämnar övrigt stöd till 
Regeringskansliet i bl.a. internationella 
kontakter. 

Sedan några år har utbytet mellan 
Regeringskansliet och IVA ökat. IVA arbetar 
aktivt för att ytterligare förädla sin funktion som 
analysstöd i närings- och forskningspolitiken 
med angränsande områden. 

Nivån på anslaget till IVA har varit konstant 
under cirka 15 år. Med hänsyn taget till de ökade 
kontakterna med regeringen och 
Regeringskansliet och den ökade nytta som IVA 
därigenom levererar finner regeringen att det 
finns goda skäl att förstärka IVA:s anslag. Från 
och med 2011 förstärks anslaget med 3 000 000 
kronor årligen. 

Geovetenskaplig forskning 
Det är regeringens bedömning att SGU:s stöd 
till geovetenskaplig forskning har en positiv 
betydelse för utvecklingen av såväl 
grundforskning som tillämpad forskning inom 
området. Tonvikten på tvärvetenskaplig 
forskning erbjuder nya infallsvinklar och 
möjligheter för tillämpning av ny 
forskningsmetodik. Resultaten har kommit till 
användning i SGU:s verksamhet och bedöms 
även ha bidragit till andra organisationers och 
industriföretags verksamhet. 

Kommersialisering 

Utveckling av nya eller växande 
kunskapsbaserade företag är av grundläggande 
betydelse för Sveriges konkurrenskraft idag. 

Människor med idéer till nya tjänster eller 
produkter, vare sig dessa är forsknings- eller 
erfarenhetsbaserade, behöver ibland stöd i form 
av affärsutvecklingskompetens och finansiering. 

Innovationsbron AB bedöms ha uppfyllt sina 
mål under året, med god balans mellan olika 
insatser rörande såddfinansiering, 
affärsutveckling inklusive inkubatorer och 
verifiering. Innovationsbron har tydligt uttryckt 
vikten av att fortsätta verka lokalt, regionalt och 
nationellt för att uppfylla ovan nämnda mål. 

Det är regeringens bedömning att 
Innovationsbron AB:s arbete bidrar till 
långsiktiga effekter för samhällsekonomin i form 
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av ökad tillväxt samt till höjd kunskapsintensitet 
i produktionen, liksom i utvecklingen av 
enskilda företag. 

ALMI erbjuder såväl rådgivning som 
finansiering till enskilda innovatörer eller 
befintliga företag. Kundundersökningar 
avseende ALMIs verksamhet visar på hög 
kundnöjdhet. Nio av tio kunder kan tänka sig att 
rekommendera ALMI till andra. 

Det är angeläget med en utvecklad 
ägarstyrning för att göra den arbetsfördelning 
som idag finns mellan offentliga aktörer på 
området tydligare. Regeringen har därför i 
ägardirektiv till både ALMI och 
Innovationsbron AB angivit att de båda bolagen 
tillsammans ska presentera hur bolagen 
samarbetar samt hur verksamheterna 
kompletterar varandra. 

Hållbar näringspolitik 

Miljödriven näringslivsutveckling/miljöteknik 
Regeringen bedömer att det finns en fortsatt och 
växande potential för miljödriven 
näringslivsutveckling. Framför allt är det de 
globala marknaderna inom detta område som 
förväntas växa och det finns en betydande 
potential att uppnå ytterligare svenska 
exportframgångar inom området. I Sverige finns 
stor kunskap på ett flertal områden, t.ex. kring 
hållbar stadsutveckling och systemlösningar. 
Dessa områden kan vidareutvecklas och bidra till 
ökad potential för svenska företag att nå växande 
och nya marknader, som skapas till följd av 
klimatförändringar och befolkningsökning. 

Miljödriven näringsutveckling innehåller ett 
brett spektrum av möjligheter där ett företag kan 
använda såväl sitt interna miljöarbete, en 
produkts miljöpåverkan under produktionen 
eller den slutliga produkten eller tjänsten, som 
en affärsmöjlighet. En stor del av potentialen 
finns inom miljöteknikområdet, där regeringen 
redan genomför stora satsningar. Små och 
medelstora företag har ofta inte egna resurser att 
genomföra en grön omställning och därför bör 
satsningarna i större utsträckning anpassas också 
för denna målgrupp. 

Sveriges miljöteknikråd, Swentec, har under 
2009 arbetat fram ett förslag till handlingsplan 
med 82 åtgärdsförslag som kan bidra till att ge 
svenska företag förutsättningar att leverera 
världsledande hållbara lösningar. Denna har 

utgjort ett viktigt bidrag i regeringens fortsatta 
arbete. I planen dras slutsatser att för att stärka 
miljötekniktillväxten i Sverige krävs en 
omställning av hela näringslivet. Flera branscher 
måste samverka och utvecklas i samma takt för 
att Sverige ska kunna bli världsledande. 
Branschöverskridande strukturer, som kan 
hjälpa olika delar av näringslivet att utveckla nya 
lösningar i takt med varandra, kommer att bli 
centralt. Gamla strukturer och lösningar måste 
ses över så att det skapas utrymme för detta nya 
näringsliv att ta plats. Vidare konstateras att 
politiken är central för att skapa utrymme för ett 
nytt näringsliv. 

Utmaningarna inom miljö- och 
klimatområdet är totalt sett så stora att aktivt 
samarbete över nationsgränserna kring grön 
näringsutveckling är nödvändigt. Det är viktigt 
att fortsätta på den inslagna vägen med 
samarbetsavtal med andra länder, likt de som 
redan tecknats med t.ex. Kina, Brasilien och 
USA. Både genomförande av de befintliga 
avtalen och nya samarbeten är viktiga att få till 
stånd. 

Rymdverksamhet 

Rymdverksamhet är betydelsefull för utveckling 
av tjänster inom bland annat jordobservation, 
navigation och telekommunikation samt som 
källa för utveckling av teknik med ett avsevärt 
bredare användningsområde. Sveriges deltagande 
i det europeiska rymdsamarbetet fortsätter att 
vara en förutsättning för att utveckla och stärka 
den svenska rymdindustrin och medverka till 
fördelar för de svenska användarna av 
rymdteknik. En prioritering av statens 
finansiering för rymdverksamhet till 
europasamarbetet ger unika möjligheter för 
företag och forskare. En statlig finansiering är 
angelägen för nationella projekt som grundlägger 
svenska företags konkurrenskraft. 

En positiv utveckling är att flera mindre 
företag med inriktning mot rymd har startats i 
Sverige och visar tillväxt. Vissa av dessa företag 
har intagit världsledande positioner. Regeringens 
bedömning är att svensk rymdverksamhet 
innehåller en hög grad av innovation och 
förnyelse. Den statliga finansieringen har 
bidragit till att tillvarata denna förmåga och 
utvecklat innovationsgraden och teknik såväl i 
internationellt samarbete som i nationella 
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projekt. Därtill är rymdverksamhetens betydelse 
för miljö- och klimatforskningen fortsatt stor. 

Metrologi 

Regeringen avser att fr.o.m. budgetåret 2011 
permanent förstärka möjligheterna för Styrelsen 
för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) 
att utöva tillsyn på de områden som 
myndigheten övertagit från Boverket, Vägverket 
respektive Statens energimyndighet i samband 
med införandet av det s.k. 
mätinstrumentdirektivet (MID) den 30 oktober 
2006. Härigenom ökas Swedac:s årliga anslag 
med 950 000 kronor. 

De lagändringar som var en följd av 
propositionen Vissa metrologifrågor (prop. 
2009/10:163), se ovan i resultattexten, 
tillsammans med den permanenta förstärkningen 
om 950 000 kronor per år, svarar i allt väsentligt 
mot de förslag som Utredningen om vissa 
metrologifrågor (SOU 2007:97) lämnat. 

Strategiska utvecklingsprogram för svensk 
industri 

Vinnova och ett flertal andra myndigheter 
genomför ett tjugotal FoU-baserade 
samverkansprogram tillsammans med industrin. 
Industrin visar ett stort intresse för att utveckla 
FoU-samarbetet med staten, vilket bl.a. kommer 
till uttryck genom industrins intresse att 
tillsammans med staten finansiera gemensamma 
forskningsprogram. 

3.4.5 Konkurrens 

Resultat 

Moderna konkurrensregler 
Moderna konkurrensregler är en grundläggande 
förutsättning för att främja en väl fungerande 
konkurrens. Behovet av regler och kontroll 
varierar dock för olika marknader och mellan 
olika branscher. Regleringsbehovet är större ju 
sämre förutsättningar det finns för en 
marknadslösning som genererar ett 
samhällsekonomiskt önskvärt utfall. För att 
avskräcka företag från att agera på ett sätt som 
hämmar konkurrensen måste det finnas goda 

sanktionsmöjligheter samtidigt som 
domstolsprocesserna måste drivas både snabbt, 
effektivt och rättssäkert. 

Från januari 2010 har konkurrenslagen 
(2008:579) kompletterats med regler med syfte 
att komma till rätta med de problem som 
uppstår när offentliga aktörer ägnar sig åt 
affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen 
på marknaden och därmed tränger undan privat 
näringsverksamhet. Regeln innebär att 
Stockholms tingsrätt på talan av 
Konkurrensverket får förbjuda staten, en 
kommun eller ett landsting att i en verksamhet 
av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa 
ett visst förfarande om det snedvrider, eller är 
ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en 
effektiv konkurrens eller om det hämmar eller är 
ägnat att hämma förekomsten eller utvecklingen 
av en sådan konkurrens. Förbud får dock inte 
meddelas när det gäller förfaranden som är 
försvarbara från allmän synpunkt. Även en 
konkurrenssnedvridande verksamhet som en 
kommun eller ett landsting bedriver får 
förbjudas. Förbud får dock inte meddelas om 
verksamheten är förenlig med lag. 

I mars 2010 överlämnades den 
förvaltningspolitiska propositionen, Offentlig 
förvaltning för demokrati, delaktighet och 
tillväxt (prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, 
rskr. 2009/10:315), till riksdagen. I 
propositionen gör regeringen bedömningen att 
statliga myndigheter som regel inte bör bedriva 
säljverksamhet på marknaden samt att 
möjligheten att reglera detta i lag bör övervägas. 
Regeringen avser också att se över 
myndigheternas instruktioner i syfte att 
tydliggöra vilken säljverksamhet de bedriver på 
marknaden och för att förbättra möjligheten till 
kontroll och styrning av densamma. Även 
myndigheternas redovisning av intäkter och 
kostnader bör utvecklas och bli tydligare. 
Omfattningen av statliga myndigheters 
säljverksamhet ska fortsätta att minska. 
Regeringen avser att i kommande omprövningar 
av det statliga åtagandet särskilt uppmärksamma 
myndigheters säljverksamhet och effekterna på 
de marknader där de statliga myndigheterna är 
verksamma. 

Konkurrensverket har i sin roll som 
tillsynsmyndighet över den offentliga 
upphandlingen vid flera tillfällen 
uppmärksammat regeringen på behovet av 
effektiva sanktioner på upphandlingsområdet. I 
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juli 2010 trädde nya regler på 
upphandlingsområdet i kraft till följd av 
genomförande av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 
om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 
92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för 
prövning av offentlig upphandling (prop. 
2009/10:180, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 
2009/10:311). En s.k. upphandlingsskadeavgift 
har införts för att bl.a. komma tillrätta med 
otillåtna direktupphandlingar och 
Konkurrensverket har fått talerätt i mål om 
denna. Se vidare utgiftsområde 2 
Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 
4 Effektiv offentlig upphandling. I maj 2010 
överlämnade regeringen propositionen Ny lag 
om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och 
konkurrensförhållanden (prop. 2009/10:218, bet. 
2010/11:NU4) till riksdagen. Den föreslagna 
nya uppgiftsskyldighetslagen syftar till att 
tillgodose de behov av uppgifter rörande 
marknads- och konkurrensförhållanden som 
Konkurrensverket har för att främja en effektiv 
konkurrens i privat och offentlig verksamhet 
samt en effektiv offentlig upphandling. Lagen 
ska inte tillämpas vid utredning i enskilda 
ärenden enligt konkurrenslagen eller 
upphandlingslagstiftningen. 

I februari 2010 tillsatte regeringen en 
utredning för att se över de svenska reglerna på 
statsstödsområdet (dir. 2010:9). Översynen 
omfattar bl.a. bestämmelserna om 
upplysningsskyldigheten för kommuner och 
landsting, återkrav av kommunalt stöd samt 
bestämmelserna om återkrav av statligt stöd till 
näringslivet. Vidare ska en analys göras av om 
det behövs särskilda bestämmelser för att tredje 
part inför svensk domstol ska kunna yrka 
återkrav eller skadestånd under åberopande av 
det s.k. genomförandeförbudet i artikel 108.3 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Utredningen ska redovisa sitt 
uppdrag senast den 1 mars 2011. 

En effektiv konkurrensmyndighet 
Konkurrensverket har på konkurrensområdet 
fokuserat på lagtillämpning, och då särskilt på 
kartellbekämpning samt att ingripa mot privata 
och offentliga aktörer som missbrukar en 
dominerande ställning på marknaden. Under 
året har särskilda insatser gjorts inom sektorerna 
läkemedel, transporter, energi, telekom, 
livsmedel och detaljhandel. Som ett led i 

kartellbekämpningen har verket publicerat en 
promemoria i avsikt att redogöra för hur verket 
avser att tolka och tillämpa konkurrenslagens 
regler om konkurrensskadavgift. Vidare har 
verket antagit allmänna råd om eftergift, 
nedsättning av konkurrensskadeavgift och 
näringsförbud. 

Konkurrensverket har även fattat det första 
beslutet om avgiftsföreläggande sedan verket fått 
den möjligheten genom ändringar i 
konkurrenslagen. Beslutet gäller som en 
lagakraftvunnen dom och är ett effektivt verktyg 
i kartellbekämpningen som sparar tid och pengar 
för samhället. 

Under året har två av Konkurrensverkets 
beslut varit föremål för prövning i 
Marknadsdomstolen. Det gäller interimistiska 
beslut avseende dels ett åläggande för 
Luftfartsverket att inte genomföra förändringar 
för taxisystemet på Arlanda, dels ett åläggande 
för ett kraftföretag att ansluta ett gatu- och 
vägbelysningsnät i Haparanda kommun. 

I tillsynen av de nya reglerna i 
konkurrenslagen som ska motverka 
konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 
har Konkurrensverket prioriterat ärenden med 
ett brett allmänintresse, till exempel sådana som 
berör stora delar av landet, eller på annat sätt är 
av principiell karaktär. Införandet av de nya 
reglerna har lett till att flera kommuner och 
statliga myndigheter sett över sina verksamheter 
och upphört med eller sålt sådan 
näringsverksamhet som riskerat att vara 
konkurrenssnedvridande. De flesta ärenden 
Konkurrensverket granskat närmare gäller 
kommunal verksamhet som ifrågasatts för att 
den kommunala kompetensen kan ha 
överskridits. Det kan vara kommunal 
verksamhet som bedrivs utanför 
kommungränsen eller på verksamhet där 
kommunen inte ska vara verksam. Exempel på 
verksamheter som granskats är 
restaurangverksamhet, företagshälsovård, 
trafikutbildning, beställningstrafik med buss, 
samt speditions- och stuveriverksamhet. På den 
statliga sidan har granskningen t.ex. omfattat 
konsulttjänster, scanningstjänster och 
restaurangverksamhet. 

Inom ansvaret på upphandlingsområdet har 
Konkurrensverket intensifierat tillsynen över de 
offentliga upphandlingarna med fokus på 
otillåtna direktupphandlingar. Konkurrensverket 
agerade exempelvis snabbt när det blev känt att 
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en upphandlande enhet gjort en otillåten 
upphandling till ett värde av cirka 1,5 miljarder 
kronor och med en avtalstid på 15 år. Till följd av 
verkets beslut har enheten bestämt sig för att 
häva avtalet, till nytta för det allmänna och för 
marknadens aktörer. Under året har 
Konkurrensverket fattat 29 tillsynsbeslut enligt 
upphandlingslagarna och lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem (LOV), varav minst hälften i 
olika utsträckning handlat om små och 
medelstora företag. På uppdrag av regeringen har 
Konkurrensverket också genomfört en 
uppföljning av hur landstingens införande av 
vårdvalssystem i primärvården påverkar 
konkurrensen. I rapporten redovisar verket 
viktiga förutsättningar för att ett vårdvalssystem 
ska bidra till valfrihet, mångfald och väl 
fungerande konkurrens till nytta för det 
allmänna och patienterna. 

Regeringen har ökat anslaget för 
konkurrensforskning, vilket disponeras av 
Konkurrensverket, med cirka 6 miljoner kronor 
för att stödja forskning på 
upphandlingsområdet. Detta har lett till ett stort 
antal ansökningar från forskarvärlden. Beviljade 
forskningsprojekt rör bl.a. studier av skillnaden 
mellan anbud och slutligt resultat samt 
effekterna på regionala näringslivet vid offentliga 
tjänsteinköp. 

För sjuttonde året i rad har 
Konkurrensverket, genom SIFO, genomfört 
mätningar avseende måluppfyllelse, kvalitetsnivå, 
prestationer och effekter bland dem som berörs 
av verkets arbete. Hos samtliga 
intressentgrupper finns en mycket utbredd 
positiv inställning till konkurrens och att 
konkurrens är till nytta för konsumenterna. 
Flertalet anser också att konkurrenslagen har 
bidragit till att få väl fungerande marknader. 
Däremot finns det en utbredd uppfattning att 
aktörer medvetet bryter mot konkurrenslagen. 
En majoritet av de tillfrågade anser att 
Konkurrensverket aktivt motverkar skadliga 
konkurrensbegränsningar och i samtliga 
delgrupper anser en majoritet att verkets beslut 
och andra åtgärder ger företag och myndigheter 
vägledning i konkurrensfrågor. En 
överväldigande majoritet i samtliga 
intressegrupper uppger sig känna till lagen om 
offentlig upphandling. Kännedomen om att det 
är Konkurrensverket som är ansvarig för 
tillämpningen av upphandlingsreglerna är dock 
fortfarande relativt låg. När det gäller attityden 

till upphandlingsreglerna ökade andelen positiva 
bland kommuner och landsting. Bland dem som 
varit i kontakt med Konkurrensverket ger en 
klar majoritet överbetyg när det gäller 
tillgänglighet, bemötande och kompetens. 

Öppna och väl fungerande marknader 
Under 2009 har flera landsting på frivillig väg 
infört valfrihetsystem inom primärvården 
(vårdvalssystem). För att värna medborgarnas 
rätt att kunna välja utförare inom primärvården 
är det från den 1 januari 2010 genom ändringar i 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
obligatoriskt för landstingen att tillämpa lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i 
primärvården. 

I maj 2010 trädde nya bestämmelser om 
etableringslotsar för nyanlända invandrare i kraft 
(bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208). De nya 
reglerna innebär att Arbetsförmedlingen ska 
tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som 
ger nyanlända rätt att välja en av myndigheten 
godkänd och kontrakterad leverantör av vissa 
tjänster med särskilt fokus på 
arbetsmarknadsetablering, en s.k. etableringslots. 
Det blir därmed obligatoriskt för 
Arbetsförmedlingen att tillämpa LOV när 
Arbetsförmedlingen upphandlar 
etableringslotsar. 

I juli 2010 trädde lagen (2010:536) om 
valfrihet hos Arbetsförmedlingen i kraft med 
syfte att konkurrensutsätta myndigheten (prop. 
2009/10:146, bet. 2009/10:AU11, rskr. 
2009/10:267). Arbetsförmedlingen får enligt 
lagen vid upphandling av tjänster besluta att 
tillhandahålla valfrihetssystem för 
arbetssökande. Vidare ges Arbetsförmedlingen 
möjlighet att inom den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten öka valfriheten för den 
arbetssökande, framför allt vid användningen av 
kompletterande aktörer, t.ex. så kallade 
jobbcoacher. 

I juni 2010 trädde nya bestämmelser i 
förordningen (2010:253) om betygsrätt för 
vuxenutbildning i kraft som innebär att 
fristående utbildningsanordnare kan få tillstånd 
att bl.a. sätta och utfärda betyg även inom 
vuxenutbildningsområdet. Detta bidrar till 
konkurrens på lika villkor, vilket främjar högre 
kvalitet i vuxenutbildningen som helhet. 

I juli 2010 trädde vidare nya regler i skollagen 
(1985:1100) i kraft (prop. 2009/10:157, bet. 
2009/10:UbU22, rskr. 2009/10:322) som 
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innebär att också pedagogisk omsorg ska 
omfattas av principen om lika villkor för 
kommunal och enskild verksamhet, som sedan 
tidigare omfattar skola, förskoleklass, 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Det 
innebär att bidraget till den enskilda 
verksamheten ska beräknas efter samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av 
motsvarande slag. 

För att skapa lika konkurrensvillkor på 
apoteksmarknaden och öka tryggheten hos 
konsumenterna trädde ett antal lagändringar i 
kraft i juni 2010 (prop. 2009/10:96, bet. 
2009/10:SoU10, rskr. 2009/10:222) som bl.a. 
kräver att den som har tillstånd att bedriva 
detaljhandel med läkemedel till konsument ska 
ha en särskild apotekssymbol väl synlig på 
apoteket. 

För att säkerställa konkurrensneutralitet på 
marknaden och minska risken för 
korssubventionering har regeringen genomfört 
flera bolagiseringar. Den 1 januari 2010 
bolagiserades verksamheten vid Banverkets 
enhet Banverket Produktion under namnet 
Infranord AB (prop. 2009/10:10, bet. 
2009/10:TU5, rskr. 2009/10:59). Den 1 april 
2010 bolagiserades Luftfartsverkets 
flygplatsverksamhet under namnet Swedavia AB 
(prop. 2009/10:16, bet. 2009/10:TU7, rskr. 
2009/10:114). Flygtrafiktjänsten kommer 
emellertid även framöver bedrivas i 
affärsverksform. 

Den 1 juli 2010 avskaffades 
besiktningsmonopolet genom att AB Svensk 
Bilprovning, SMP Svensk Maskinprovning AB 
och Inspecta Sweden AB inte längre har 
monopol på att utföra kontrollbesiktningar, 
registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning 
och mopedbesiktning (prop. 2009/10:32, bet. 
2009/10:TU8, rskr. 2009/10:161). 
Transportstyrelsen ska bestämma vad som ska 
ingå i en besiktning, krav på utrustning och 
kompetens hos besiktningsteknikern. Alla 
besiktningsföretag måste vara ackrediterade. Vid 
ackreditering kommer det att ställas både 
tekniska krav och krav av allmän karaktär, till 
exempel på oberoende och gott anseende. 

I juli 2010 trädde också nya regler i lagen 
(2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar 
från den offentliga förvaltningen i kraft som 
reglerar lika användning av information från den 
offentliga sektorn (prop. 2009/10:175, bet. 

2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315). Reglerna 
innebär att en myndighet inte kan gynna sin 
egen affärsverksamhet på ett otillbörligt sätt i 
konkurrensen med privata företag genom att de 
avgifter och villkor som myndigheterna ställer 
upp i samband med vidareutnyttjande av 
information måste vara icke-diskriminerande 
och inte begränsar konkurrensen. Samma villkor 
ska gälla om myndigheten själv vidareutnyttjar 
information inom ramen för en kommersiell 
verksamhet. Det ställs också krav på hur 
avgifterna ska beräknas. Transparenskrav 
säkerställer att villkoren och avgifterna är kända i 
förväg. Beräkningsgrunderna för avgifterna ska 
också kunna redovisas. 

I augusti 2010 trädde nya regler i kraft som 
innebär tvingande bestämmelser om rätt till 
tillträde till de generella betalsystemen (prop. 
2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 
2009/10:372). Ändringarna innebär att det s.k. 
betaltjänstdirektivet (2007/64/EG) införlivas i 
svensk rätt. Förslaget säkerställer 
betaltjänstleverantörers möjlighet till tillträde till 
de generella betalsystemen genom att lagstifta 
om objektiva, proportionerliga och icke-
diskriminerande tillträdesregler till systemen. 
Genom en förbättrad tillträdesreglering skapas 
förutsättningar för fler aktörer på marknaden. 

I september 2010 öppnades den lokala 
flygtrafikledningstjänsten för konkurrens (prop. 
2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 
2009/10:295). De nya reglerna innebär att 
exempelvis en kommunal flygplats ska kunna 
upphandla lokal flygtrafikledningstjänst i 
flygplatsens närområde från andra aktörer än 
Luftfartsverket. Avsikten är att icke-statliga 
flygplatser ska kunna upphandla sin lokala 
flygtrafikledningstjänst på marknaden och 
därigenom pressa sina kostnader. Alla som ägnar 
sig åt flygtrafikledning måste dock uppfylla de 
säkerhetskrav som gäller. 

För att skapa ökad mångfald, bättre service 
och högre kvalitet på marknaden avvecklades SJ 
AB:s ensamrätt för kommersiell persontrafik på 
järnväg den 1 oktober 2010. Redan under april 
2010 avskaffades monopolet för vissa 
tågsträckor tillfälligt som en följd av det ökade 
behovet då askmolnet från Island tillfälligt 
stängde luftrummet. 

För att minska risken för förekomsten av 
otillåtet statsstöd och främja en mer likvärdig 
konkurrens på bostadshyresmarknaden träder en 
reformering av allmännyttans villkor och 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 24  

41 

hyreslagen i kraft den 1 januari 2011 (prop. 
2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 
2009/10:374). De nya reglerna innebär att 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska 
bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 
principer och åläggas marknadsmässiga 
avkastningskrav. Vidare innebär de att de 
kommunala bostadsföretagens hyresnormerande 
roll avskaffas och ersätts med en normerande 
roll för hyror som har bestämts i 
förhandlingsöverenskommelser mellan 
hyresmarknadens parter oavsett om 
lägenheterna ägs av ett kommunalt 
bostadsföretag eller en privat fastighetsägare. En 
särskild skyddsregel för att säkerställa att 
hyresanpassningar sker över en rimlig 
övergångstid införs. 

Genom det s.k. tredje postdirektivet 
försvinner det monopoliserade området på den 
europeiska brevmarknaden. Direktivet 
genomförs i svensk rätt genom propositionen 
Ny postlag, som antagits av riksdagen (prop. 
2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 
2009/10:378). Den nya lagen innehåller bl.a. 
bestämmelser som syftar till att främja 
konkurrensen på marknaden t.ex. finns 
uttryckliga bestämmelser om att prissättningen 
av den samhällsomfattande posttjänsten ska vara 
öppen för insyn, icke-diskriminerande och 
kostnadsorienterad samt ska främja ett effektivt 
tillhandahållande av tjänsten. Lagändringarna 
trädde i kraft den 1 september 2010. 

Konkurrensverket har uppmärksammat att 
samägandet av kärnkraften innebär nackdelar 
från konkurrenssynpunkt därför att de tre stora 
elbolagen tillsammans äger och kontrollerar all 
kärnkraft i Sverige samt att samägandet därför 
bör upphöra. Regeringen gör bedömningen att 
samägandet av kärnkraften medför risker för 
otillbörligt informationsutbyte som därmed 
minskar förtroendet för elmarknadens funktion. 
Regeringen har därför genomfört en översyn av 
samägandet av kärnkraftsproduktionen. Den 
fortsatta hanteringen av frågan bereds för 
närvarande inom Regeringskansliet. 

Statsstöd i den ekonomiska krisen 
Reglerna om statligt stöd är en central del av 
EU-rättens konkurrensregler. Den 
grundläggande statsstödsbestämmelsen är artikel 
107.1, vilken stadgar att statligt stöd som 
snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa 
företag eller viss produktion, är oförenligt med 

den gemensamma marknaden om det påverkar 
handeln mellan medlemsstaterna. 
Huvudprincipen är att allt offentligt stöd till 
näringslivet är förbjudet, men det finns ett antal 
strikta undantag. 

Under den finansiella och ekonomiska krisen 
har statsstödsfrågorna fått ett ökat fokus. Inom 
ramen för meddelandet ”En ekonomisk 
återhämtningsplan för Europa” (KOM (2008) 
800), den s.k. Barrosoplanen, presenterades i 
november 2008 gemensamma europeiska 
insatser för att motverka det försämrade 
konjunkturläget. Till detta meddelande har 
kommissionen tagit fram särskilda tillfälliga 
riktlinjer för tillämpning av statsstödsreglerna 
inom finansinstitut samt gentemot företag 
(”Tillämpning av reglerna om statligt stöd på 
åtgärder till förmån för finansinstitut med 
anledning av den globala finanskrisen” (EUT 
2008/C 270/02) respektive ”Tillfällig 
gemenskapsram för statliga stödåtgärder för att 
främja tillgången till finansiering i den aktuella 
finansiella och ekonomiska krisen” (EUT 
2009/C 16/01)). Dessa båda riktlinjer gäller 
t.o.m. 31 december 2010. 

De ökade möjligheterna att bevilja stöd har 
medfört att kraven på mer omfattande statliga 
åtgärder har ökat. Regeringen har därför noga 
följt utvecklingen inom andra medlemsstater och 
begränsat insatserna till främst generella åtgärder 
som inte utgör statsstöd. Emellertid har, inom 
ramen för de tillfälliga statsstödsreglerna, några 
åtgärder införts, bl.a. avseende exportkrediter, 
bankgarantier och statliga garantier till 
fordonsindustrin. Detta efter att åtgärderna 
anmälts till och godkänts av kommissionen. 

Analys och slutsatser 

Konkurrens uppstår när flera säljare tävlar med 
varandra om att få köparna att välja just deras 
produkt. Det förutsätter att köparna har tillgång 
till produkter från flera säljare och att de jämför 
erbjudanden och väljer den produkt som till lägst 
pris uppfyller köparnas behov och önskemål. 
Konkurrensen sporrar därmed de säljande 
företagen att vara kostnadseffektiva och kreativa, 
att tillvarata nytänkande och att kommersialisera 
nya affärsmöjligheter. Resultatet blir en högre 
nytta för köparna genom högre kvalitet, lägre 
priser och en större valfrihet samt ett dynamiskt 
näringsliv med fler och mer konkurrenskraftiga 
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företag med förutsättningar att växa. En god 
konkurrenssituation leder därmed till ökad 
produktivitet och till att motverka inflation. 
Dessutom skapas förutsättningar för positiva 
samhällsekonomiska effekter genom ökad 
sysselsättning och ekonomisk tillväxt när fler 
innovativa företag i konkurrens kan utveckla nya 
produkter och tjänster i nya branscher. Genom 
en effektiv konkurrens på hemmamarknaden 
förbättrar och effektiviserar svenska företag sin 
verksamhet och får därigenom bättre 
förutsättningar att konkurrera effektivt utanför 
Sveriges gränser. Vägen till ett dynamiskt 
näringsliv där konkurrenskraftiga och 
entreprenöriella företag är vinnare går således via 
en väl fungerande konkurrens där företag i alla 
delar av landet ges goda marknadsförutsättningar 
och där köparna har en stark ställning och gör 
välavvägda val. Företag måste ha möjlighet att 
konkurrera på samma villkor. Både mot varandra 
och mot kommun, landsting och stat. 
Konkurrensen är nödvändig både för att 
konsumenter och företag ska få så låga priser 
som möjligt, men också för att nya produkter 
och bättre kvalitet ska se dagens ljus. 

Konkurrenspolitikens uppgift är därför att på 
bred front vidta konkurrensfrämjande åtgärder 
inom hela samhällsekonomin som skapar tillväxt. 
Reformer och regler för ökad konkurrens 
främjar tillväxten. I juni 2008 gav regeringen 
därför Konkurrensverket i uppdrag att göra en 
bred översyn av konkurrensförhållandena i 
Sverige och lämna förslag till åtgärder som 
stärker konkurrensen. I slutrapporten från mars 
2009 redovisade verket ett stort antal förslag på 
konkurrensförbättrande åtgärder. Förslagen 
spänner över alla sektorer och hela ekonomin 
och belyser behovet av en bred ansats. Det 
handlar bland annat om att öppna upp nya 
marknader för konkurrens, se över olika 
marknaders funktionssätt, stimulera mångfald 
genom sänkta inträdesbarriärer för nya företag, 
skapa lika villkor mellan offentligt och privat 
företagande samt att stärka konsumenternas 
ställning genom bättre information och 
underlättad rörlighet. 

Regeringen har genomfört en lång rad 
åtgärder för att öka konkurrensen i många delar 
av ekonomin och fler åtgärder är på gång. Det 
finns många områden där ökad konkurrens 
skulle kunna medföra betydande 
samhällsekonomiska vinster. Särskilt angeläget är 
att öka konkurrensen inom de offentligt 

finansierade välfärdstjänsterna, såsom bl.a. hälso- 
och sjukvård, äldreomsorg och utbildning, då 
dessa motsvarar en mycket stor del av 
ekonomin. Reformer inom området har därför 
stor betydelse för produktivitets- och 
tillväxtutvecklingen i ekonomin som helhet. 

Väl fungerande marknader med konkurrens 
förutsätter moderna och tydliga regelverk samt 
en effektiv tillsyn av reglernas efterlevnad. Detta 
leder bl.a. till att små och medelstora företag 
vågar, och enklare kan, ta steget in på nya 
marknader. I detta sammanhang har den 
generella konkurrenslagstiftningen, 
Konkurrensverket och domstolarna samt 
sektorsspecifika regelverk och 
tillsynsmyndigheter en viktig funktion att fylla. 

På väl fungerande marknader ska företag 
kunna verka i konkurrens på lika och rättvisa 
villkor. Sunda spelregler mellan privat och 
offentlig sektor måste därmed gälla. De nya 
reglerna i konkurrenslagen förbättrar 
möjligheten att pröva och förbjuda 
konkurrensbegränsningar som uppstår när stat, 
kommun och landsting säljer varor och tjänster 
på marknaden och därmed tränger undan privat 
näringsverksamhet. Ändringarna gör det möjligt 
för fler företag att verka på lokala marknader 
efter principen konkurrens på lika och rättvisa 
villkor. Begränsningen av statliga myndigheters 
säljverksamhet avgränsar de problem som kan 
uppstå när statliga myndigheter bedriver 
säljverksamhet och därmed hämmar marknaders 
expansion och utveckling. En utgångspunkt i 
arbetet är att statliga myndigheter inte ska ägna 
sig åt säljverksamhet. 

Införandet av rättsmedel på 
upphandlingsområdet skapar förutsättningar för 
en effektiv tillämpning och tillsyn av 
upphandlingsreglerna. Ändringarna av 
upphandlingslagarna kan förväntas öka 
regelefterlevnaden på upphandlingsområdet och 
därmed också öka antalet upphandlingar och den 
konkurrensutsatta delen av ekonomin. Genom 
ändringarna skapas bättre möjligheter för företag 
att få sin sak prövad i domstol. 

Den nya lagen om uppgiftsskyldighet syftar 
till att förtydliga Konkurrensverkets möjligheter 
att inhämta information när man genomför 
bredare marknadsanalyser vilket också 
underlättar överskådligheten och transparensen 
för de företag som omfattas. 

Utredningen om vissa frågor om statsstöd 
m.m. (dir. 2010:9) är en del av arbetet med att 
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förbättra tillämpligheten av statsstödsreglerna 
och underlätta möjligheterna till återkrav av 
olagliga statsstöd. Otillåtna stöd från stat, 
landsting och kommuner snedvrider 
konkurrensen på marknaden och försvårar 
därmed för företag att konkurrera. 

Införande av obligatoriska valfrihetssystem 
inom primärvården stärker patientens och 
brukarens ställning genom att öka valfriheten 
samt stimulera till kvalitetsutveckling genom 
konkurrens mellan utförare. Systemets funktion 
bygger till stor del på aktiva patienter och 
brukare som gör välinformerade val och omval 
utifrån sina behov och önskemål om tjänstens 
innehåll. Regeringens initiativ för ökad mångfald 
och valfrihet inom hälso- och sjukvård och 
omsorg skapar också ökade möjligheter för 
företag att bedriva verksamhet inom vård och 
omsorg. Valfrihetssystemen främjar 
möjligheterna för små utförare och ideella 
verksamheter att delta i konkurrensen. 

Genom lagen (2010:197) om etableringslotsar 
för vissa nyanlända invandrare skapas det en ny 
marknad för privata tjänsteleverantörer. Den 
enskilde ges därigenom möjlighet att välja den 
leverantör som han eller hon uppfattar 
tillhandahåller den bästa kvaliteten. Införandet 
av valfrihetssystem ökar kvaliteten på insatserna 
för nyanlända och underlättar deras etablering på 
arbetsmarknaden. Sammantaget innebär 
förändringen ökad valfrihet och inflytande för 
den enskilde, en fri etableringsrätt för företag 
och en ökad konkurrens. 

Konkurrensutsättningen av 
Arbetsförmedlingen skapar en ny marknad för 
privata tjänsteleverantörer. Den arbetssökande 
ges möjlighet att välja den leverantör som han 
eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa 
kvaliteten bland dem som Arbetsförmedlingen 
tecknat avtal med. Införandet av 
valfrihetssystem är ett effektivt sätt att genom 
konkurrens öka kvaliteten på insatserna. Den 
fria etableringsrätten för företag innebär också 
att valfriheten för den arbetssökande ökar. 

Reglerna om lika villkor för offentlig och 
privat vuxenutbildning innebär att fristående 
utbildningsanordnare får sätta och utfärda betyg 
även inom vuxenutbildningsområdet. Detta 
bidrar till konkurrens på lika villkor, vilket 
främjar högre kvalitet i vuxenutbildningen som 
helhet. 

Reglerna om offentliga bidrag till enskild 
pedagogisk omsorg säkerställer principen om 

lika villkor. Ersättningssystemets utformning är 
av central betydelse för de enskilda 
huvudmännens möjlighet att bedriva sin 
verksamhet. Det innebär bl.a. att reglerna måste 
vara tydliga för hur bidragen ska beräknas. 
Regleringen kommer på ett positivt sätt att 
påverka konkurrensförhållandena för fristående 
skolor. Principerna om konkurrensneutralitet 
och likabehandling gynnar en sund konkurrens. 
Likvärdiga ekonomiska villkor för verksamhet i 
offentlig och enskild regi är också en 
förutsättning för en verklig valfrihet som ger alla 
barn och föräldrar möjlighet att välja förskola, 
fritidshem och skola. 

Bolagiseringarna av Banverket Produktion 
och Luftfartsverkets flygplatsverksamhet bidrar 
till att öka förutsättningarna för 
konkurrensneutralitet på marknaden och 
minskar misstankar om korssubventionering 
mellan konkurrensutsatt verksamhet och 
myndighetsverksamhet. Med en bättre 
fungerande konkurrens på marknaden ökar 
kraven på utveckling av effektivitet och 
produktivitet. 

Avskaffande av besiktningsmonopolet syftar 
till att förbättra för fordonsägarna genom fler 
besiktningsstationer, längre öppettider och ett 
bättre serviceutbud. Fordonsbesiktningen 
anpassas nu till den svenska huvudregeln om att 
oberoende och självständiga organ, i konkurrens, 
utför provning och kontroll. Därmed klargörs 
det statliga åtagandet i form av 
myndighetsuppgifter, dvs. regelgivning och 
tillsyn. 

Genom att öppna den lokala 
flygtrafikledningstjänsten för konkurrens, ökar 
förutsättningarna för mångfald av företag och 
konkurrens, vilket kan leda till lägre priser och 
högre kvalitet i tjänsteutbudet. 

Avvecklingen av SJ AB:s monopol på 
kommersiell persontrafik på järnväg syftar till en 
ökad mångfald, bättre service och högre kvalitet 
på marknaden för kommersiell persontrafik på 
järnväg. 

Bestämmelserna om lika användning av 
information från den offentliga sektorn 
förväntas leda till att nya tjänster skapas med 
myndighetsinformation som utgångspunkt. Ett 
tydligare regelverk främjar utvecklingen av den 
befintliga marknaden för offentlig information. 
Reglerna innebär också att en myndighet inte 
kan gynna sin egen affärsverksamhet på ett 
otillbörligt sätt i konkurrens med privata företag. 
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Reformering av allmännyttans villkor och 
hyreslagen minskar risken för förekomsten av 
otillåtet statsstöd samt främjar en mer likvärdig 
konkurrens mellan olika aktörer på 
bostadshyresmarknaden. 

3.4.6 Ramvillkor för företagande 

Resultat 

Regelförenkling 

Regeringens övergripande mål med 
regelförenklingsarbetet är att åstadkomma en 
märkbar positiv förändring i företagens vardag. 
Som ett led i detta har under 2009 ingått målet 
att minska företagens administrativa kostnader 
till följd av statliga regler med 25 procent till 
2010. 25-procentsmålet är ett övergripande 
nettomål och omfattar samtliga statliga regler 
med såväl nationellt ursprung som EU-ursprung. 
Varje departement och berörda myndigheter har 
ansvarat för att ta fram underlag och vidta 
åtgärder inom sitt ansvarsområde för att bidra till 
målet. 

Regeringen har ett dynamiskt perspektiv på 
regelförenklingsarbetet där sambandet mellan 
regelförenkling, tillväxt i ekonomin och ökad 
sysselsättning betonas. Regelförenkling är därför 
ett viktigt medel för att nå regeringens 
övergripande mål att bryta utanförskapet genom 
att skapa fler jobb i fler och växande företag. 
Nya och växande företag är en av 
förutsättningarna för att skapa sysselsättning, 
ekonomisk tillväxt och förnyelse. 

I maj 2010 överlämnades regeringens tredje 
skrivelse om regelförenklingsarbetet till 
riksdagen (skr. 2009/10:226). Skrivelsen 
innehåller en redogörelse över det 
förenklingsarbete som bedrivits i 
Regeringskansliet och på berörda myndigheter 
under mandatperioden 2006–2010. 

Under hösten 2009 påbörjades ett arbete i 
syfte att ta fram ett nytt bredare 
förenklingsprogram för 2011–2014. 
Huvudinriktningen och ramarna i det framtida 
arbetet med att förenkla företagens vardag 
beskrivs översiktligt i skrivelsen om 
regelförenklingsarbetet samt berörs även under 
rubriken Analys och slutsatser i här aktuellt 
avsnitt samt i avsnitt 3.7 Politikens inriktning. 

En del i det framtida arbetet avser behovet av att 
förenkla för företagen på regional och lokal nivå. 

Handlingsplan för regelförenklingsarbetet 
Samtliga departement och 39 myndigheter har 
under perioden 2009–2010 haft regeringens 
uppdrag att ta fram underlag till regeringens 
handlingsplan för regelförenklingsarbetet. 
Uppdraget omfattade dels att ta fram underlag 
för en uppdatering av regeringens löpande 
handlingsplan för regelförenklingsarbetet, dels 
att ta fram underlag för en slutredovisning av det 
regelförenklingsarbete som bedrivits under 
mandatperioden 2006–2010. 

Departement och myndigheter har 
tillsammans redovisat mer än 1 150 genomförda, 
pågående eller planerade åtgärder. Drygt 590 har 
hunnit genomföras under perioden 2007–2009. 
Av de återstående drygt 560 åtgärderna kan vissa 
genomföras på kort sikt, medan andra måste 
analyseras vidare, utredas och eventuellt 
remitteras före ett slutligt ställningstagande och 
eventuellt beslut om genomförande. 

Drygt hälften av åtgärderna är inriktade på att 
minska företagens administrativa kostnader, 
medan övriga åtgärder avser att på annat sätt 
åstadkomma en märkbar förändring i företagens 
vardag. De åtgärder och insatser som 
sammantaget ingått i arbetet med att 
åstadkomma en märkbar förändring i företagens 
vardag kan i princip grupperas enligt följande. 

- Förenkling av regler, 

- förenkling av den administrativa processen 
att följa regler, 

- ökad samverkan och samordning mellan 
myndigheter, 

- förbättrad service och tillgänglighet, samt 

- förkortade handläggnings- och väntetider. 
 

I skrivelsen om regelförenklingsarbetet finns, på 
grund av det stora antalet åtgärder, endast ett 
begränsat urval av åtgärderna redovisade. 
Samtliga åtgärder och förslag till ytterligare 
regelförenklingar i handlingsplanen finns 
offentliggjorda på regeringens webbplats. 

Samråd med näringslivet 
Samråd och dialog med företag och 
näringslivsorganisationer har varit en av 
hörnstenarna i regeringens arbete med 
regelförenkling under mandatperioden. Det har 
varit viktigt att genom samråden identifiera de 
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förenklingsåtgärder som företagen efterfrågar, så 
att arbetet kan leda till verkliga och märkbara 
lättnader för företagen. Regeringen har i samtliga 
förenklingsuppdrag till departement och 
myndigheter betonat betydelsen av att samråd 
sker med näringslivet. 

Den övervägande andelen av de departement 
och myndigheter som omfattas av regeringens 
handlingsplan för regelförenklingsarbetet har 
sedan förra redovisningen av sitt arbete haft 
någon form av samråd med näringslivet. 

I regeringens skrivelse om 
regelförenklingsarbetet finns exempel på 
åtgärder som genomförts som helt eller delvis 
har sin grund i förslag från näringslivet. 

Mätningar av företagens administrativa kostnader 
Mätningarna av företagens administrativa 
kostnader är ett viktigt verktyg i 
regelförenklingsarbetet dels för att följa 
utvecklingen av de administrativa kostnaderna 
för företagen över tid, dels för att identifiera var i 
regelverken de stora och betungande 
kostnaderna finns. Regeringen följer 
utvecklingen mot 25-procentsmålet med hjälp av 
de uppdateringar som Tillväxtverket årligen 
genomför av mätningarna. 

Uppdateringsmätningar har genomförts 2008, 
2009 och 2010, vilket innebär att mätningar har 
skett av alla förändringar i regelverken fram till 
31 december 2009 räknat från nollbasmätningen 
(2006 års mätningar). 

Den uppdatering av mätningarna som gäller 
de förändringar i regelverken som trätt i kraft 
under 2009 visar att de administrativa 
kostnaderna under 2009 minskat med cirka 0,9 
procent, närmare 875 miljoner kronor. 

Uppdateringen av mätningen av kostnaderna 
till följd av regeländringar införda under 2010 
kan inte genomföras förrän 2011. Regeringen 
har därför under våren 2010, samtidigt med 
uppdateringen av de förändringar som infördes 
2009, tagit fram en prognos av hur företagens 
administrativa kostnader kommer att utvecklas 
under och efter 2010. Prognosen omfattar 
ändringar fr.o.m. den 1 januari 2010 i lagar, 
förordningar, myndighetsföreskrifter samt 
allmänna råd där de administrativa kostnaderna 
kunnat kvantifieras. 

De mätningar som genomförts sedan 
nollbasmätningen visar tillsammans med 
prognosen för 2010 att de administrativa 
kostnaderna för perioden 2006–2010 beräknas 

minska med 7,3 procent, drygt 7 miljarder 
kronor. I denna beräkning ingår även några 
större ändringar som Tillväxtverket i sin prognos 
inte haft möjlighet att ta hänsyn till då de 
tillkommit efter den 15 februari 2010. De 
resultat som framkommit genom prognosen ska 
tolkas försiktigt eftersom samtliga 
författningsändringar under 2010 inte omfattas 
av prognosen. För tabell över kostnaderna, se 
tabell 3.3. 

Konsekvensutredningar 
Utgångspunkten för arbetet med att upprätta 
konsekvensutredningar återfinns i förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Arbetet med 
konsekvensutredningar har fr.o.m. juni 2008 
genom olika styrdokument gjorts enhetligt vad 
gäller kommittéer18, Regeringskansliet19 och 
myndigheter20. En konsekvensutredning ska 
upprättas och samma krav på innehåll och 
kvaliteten i en konsekvensutredning gäller för 
alla regelgivare. Genom detta arbetssätt uppnås 
synergieffekter, transparens och likformighet. 

Ett samlat och övergripande arbete har skett 
vad gäller utbildning och information om arbetet 
med konsekvensutredningar för alla regelgivare i 
Regeringskansliet, på myndigheter och i 
kommittéer. 

Regelrådet 
Regelrådet överlämnade den 28 januari 2010 sin 
årliga rapport till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet).21 I rapporten gör 
Regelrådet den reflektionen att tydliga och 
heltäckande konsekvensutredningar ger ett bra 
underlag för regelgivarna. Omvänt gör dåliga 
konsekvensutredningar det svårt att bedöma om 
den från administrativ synpunkt lämpligaste 
lösningen verkligen valts. Det finns alltså enligt 
Regelrådet en stark koppling mellan bristfälliga 
konsekvensutredningar och dåligt underbyggd 
regelgivning. 

I sina rekommendationer till regelgivarna 
pekar rådet särskilt på vikten av att dess 

 
 
                                                      
18 Förordning (2008:269) om ändring i kommittéförordningen 

(1998:1474). 
19 Statssekreterarskrivelse med Riktlinjer för arbetet med 

konsekvensutredningar i Regeringskansliet (N2008/5953/MK). 
20 Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 
21 Dnr N2010/682/MK. 
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yttranden beaktas i regelgivningsarbetet liksom 
att författningsförslag som påverkar företagen 
sänds till rådet. Vidare rekommenderar rådet att 
tillräcklig tid avsätts för att göra 
konsekvensutredningar liksom att regelgivarna 
får utbildning i hur man skriver bra författningar 
och konsekvensutredningar. Regelgivarna 
rekommenderas vidare att se till att all EU-
lagstiftning som påverkar företagen bygger på 
godtagbara konsekvensutredningar och 
framhåller vikten av att samarbete i denna del 
sker med övriga medlemsstater. 

Till Regelrådet har under perioden 3 februari – 
31 december 2009 kommit in 411 remisser med 
författningsförslag. Av dessa har rådet yttrat sig i 
222 fall. I 43 procent av dessa har Regelrådet 
avstyrkt förslagen. Konsekvensutredningarna 
har i 54 procent av dessa inte ansetts vara 
fullständiga. 

Regelförenklingsarbetet under det svenska 
ordförandeskapet i EU 
Regelförenkling var en högt prioriterad fråga 
under det svenska ordförandeskapet i EU 2009. 
För att stärka arbetet med konsekvensutred-
ningar i samband med nya eller ändrade regelför-
slag på EU-nivå anordnades inför ordföran-
deskapet seminarier för svenska ordföranden i 
rådsarbetsgrupper och deras bisittare i hante-
ringen av konsekvensutredningar inom ramen 
för arbetet med berörda rådsarbetsgrupper. 
Vidare spreds omfattande information kring ar-
betet med konsekvensutredningar på EU-nivå, 
förenklings- och minskningsförslag, prioriterade 
frågor och andra viktiga aspekter i regelförenk-
lingsarbetet. 

Arbetet under svensk ledning på EU-nivå in-
leddes redan en månad innan ordförandeskapet 
påbörjades genom mötet för Directors and 
Experts on Better Regulation (DBR) som ägde 
rum i Stockholm i juni 2009. Vid DBR-mötet 
diskuterades bl.a. hur regelförenklingsarbetet 
kan utvecklas för framtiden. 

Under ordförandeskapet lyftes regelförenk-
lingsaspekter i varierande utsträckning fram bl.a. 
inom ramen för Konkurrenskraftsrådet, Ekofin, 
Miljörådet och Jordbruksrådet. Under givna 
förutsättningar försökte ordförandeskapet att i 
olika rådsarbetsgrupper kraftsamla kring och 
processa förslag till regelförenklingar och 
minskning av administrativa kostnader så effek-
tivt som möjligt. Vid sidan av detta försökte 
ordförandeskapet så långt som möjligt verka för 

att den tillträdande kommissionen och det nya 
Europaparlamentet skulle ge regelförenklingsar-
betet fortsatt hög prioritet. 

Vid Konkurrenskraftsrådets möte i december 
2009 antogs slutsatser om det horisontella re-
gelförenklingsarbetet. 

Ytterligare en viktig händelse under det 
svenska ordförandeskapet var International 
Regulatory Reform Conference (IRRC) som hölls 
i Stockholm i november 2009. Närmare 430 
deltagare från hela världen kom för att utbyta 
erfarenheter och goda exempel inom regelför-
enklingsområdet. 

OECD 
Inom OECD bedrivs sedan många år ett arbete 
med inriktning på regelkvalitet och regelrefor-
mering. Bland ett antal pågående projekt märks 
den granskning som OECD påbörjade under 
våren 2008 avseende olika aspekter av regelre-
formering i EU:s femton ursprungliga medlems-
stater (de stater som var medlemmar före 
utvidgningen 2004), OECD EU 15. 

I den omfattande slutrapporten avseende 
granskningen av Sverige som presenterades 
under senvåren 2010, Regulatory Management in 
Selected EU Member States: Background report on 
Sweden, konstaterar OECD bl.a. att det har 
skett betydande framsteg i 
regelförenklingsarbetet under senare år, särskilt i 
fråga om verktyg och infrastruktur i 
regelförenklingsarbetet. Slutrapporten innehåller 
ett antal rekommendationer för det framtida 
arbetet med regelreformering och hur arbetet 
med dessa frågor kan stärkas mellan EU, statlig, 
regional och lokal nivå. 

Företagsregistrering 

Bolagsverket har under 2009, i enlighet med 
uppställt mål i regleringsbrevet, redovisat ett 
serviceåtagande på sin webbplats där bl.a. mål 
avseende leveranstider för företagsregistreringar, 
företagsinteckningar och ärenden om ersättning 
till likvidatorer har angivits. Vad gäller målet för 
företagsregistrering har det varit att ett företag 
ska vara registrerat inom sju arbetsdagar. 
Bolagsverket har inte klarat att fullt ut hålla 
denna handläggningstid. Att målet inte nåtts 
beror i många fall på att ärenden som inkommit 
har varit ofullständiga och behövt kompletteras, 
vilket medfört att ärendet inte kunnat registreras 
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inom den i serviceåtagandet angivna tiden. 
Andelen företag som registreras inom sju dagar 
har emellertid ökat jämfört med 2008 vad gäller 
nyregistreringar i t.ex. aktiebolags- samt handels- 
och föreningsregistren 

Under året har Bolagsverket fortsatt 
samarbetet med andra myndigheter, bl.a. 
Tillväxtverket och Skatteverket, för att göra det 
enklare för medborgare och företagare att starta 
och driva företag. Samarbetet omfattar bl.a. 
samordning av viss information, service och 
tjänster mellan myndigheterna samt arbete med 
fortsatt uppbyggnad av webbportalen 
verksamt.se. 

Bolagsverket har under året fortsatt sitt 
arbete med att utveckla, förenkla och sprida 
kunskap om verkets e-tjänster. Det har skett en 
fortsatt ökning av andelen elektroniskt ingivna 
ärenden. 

Mängden inkomna ärenden har under 2009 
minskat inom i princip samtliga register i 
jämförelse med 2008. Nedgången kan antas ha 
ett samband med det rådande konjunkturläget. 

Immaterialrättsliga frågor 

Patent- och registreringsverket (PRV) är en 
avgiftsfinansierad myndighet och ekonomiskt 
mål för verksamheten är full kostnadstäckning. 

Verksamhetens samlade underskott uppgår till 
102 miljoner kronor (föregående år visade ett 
underskott på 14,9 miljoner kronor). Det 
budgeterade underskottet försämrades 
ytterligare till följd av lågkonjunktur och 
minskad efterfrågan. 

Verksamhetens intäkter minskade från 366,9 
miljoner kronor till 275,6 miljoner kronor. 
Intäktsminskningen de två senaste åren beror 
främst på förändringar i de internationella 
systemen och det senaste året dessutom till följd 
av minskad efterfrågan och lågkonjunkturen. De 
totala intäkterna inom patentområdet uppgick 
till 206,6 miljoner kronor mot budgeterade 232,7 
miljoner kronor. 

Årets verksamhetskostnader minskade från 
381,9 miljoner kronor till 377,6 miljoner kronor. 
Året har belastats med höga 
omstruktureringskostnader och ändå har 
totalkostnaden minskat beroende på 
besparingsåtgärder i verksamheten. 

Patentbesvärsrätten (PBR) har fortsatt långa 
handläggningstider. En orsak till detta är att 

domstolen arbetat med att avgöra äldre mål, dvs. 
mål som inkommit under 2004 och 2005. Dom-
stolen har också under 2009 flyttat till nya loka-
ler. PBR fortsätter dock det systematiska arbete 
domstolen påbörjat med att minska handlägg-
ningstiderna. Domstolens beredningsfunktion 
tar aktiv del i beredningen av ärenden och en ut-
veckling av IT-baserade stödfunktioner pågår 
som på sikt kan effektivisera arbetet. 

Minerallagen, miljömål och miljösäkring 

SGU har under året samlat in, tillhandahållit, 
förvaltat och utvecklat geologisk information i 
enlighet med myndighetens uppgifter och mål i 
instruktion och regleringsbrev. SGU:s mineral-
informationskontor i Malå har som huvudupp-
gifter att ge service till prospekteringsbranschen. 
Inom SGU finns ett särskilt beslutsorgan, 
Bergsstaten, som har till uppgift att handlägga 
ärenden som rör prospektering och utvinning av 
mineral enligt minerallagen (1991:45). Lågkon-
junkturen under 2009 har haft genomslag i ären-
deinströmningen på det sättet att den samman-
lagda arealen för nya undersökningstillstånd blev 
väsentligt mindre än föregående år. Antalet be-
viljade undersökningstillstånd minskade från 282 
år 2008 till 208 år 2009. Fyra bearbetningskon-
cessioner beviljades under året. Antalet gruvor 
var vid årsskiftet 2009/2010 15 stycken. 

SGU ansvarar för samordning, utveckling, 
uppföljning, utvärdering, rapportering och 
information i fråga om miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet. Inom detta område 
ansvarar även SGU för delmålet om 
naturgrusanvändning (vilket tidigare låg under 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö). SGU 
bidrar också till att delmålet om efterbehandling 
av förorenade områden inom miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö nås. Från årsskiftet 2009/2010 har 
SGU i uppgift att genomföra åtgärder vid de 
mest förorenade områdena samt har fått en i 
övrigt förstärkt roll i arbetet med förorenade 
områden. 

SGU förvaltar och avvecklar anläggningar 
och annan egendom som tidigare använts för 
statens civila beredskapslagring av olja. Under 
2009 miljösäkrades den sista större anläggningen 
i avvecklingsarbetet. Av ursprungligen 42 
anläggningar återstår nu endast slutförandet av 
en fastighetsförsäljning och en rivning av en 
förvaltningsbyggnad innan även dessa kan 
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förklaras som avvecklade. Ett långsiktigt 
program för miljö- och funktionskontroll 
bedrivs nu för att säkerställa att de anläggningar 
som SGU förvaltar inte orsakar skada eller 
olägenhet för människor och miljö. 

Elsäkerhet 

Elsäkerhetsverksamheten bedrivs för att 
förebygga skada på person och egendom, 
orsakad av elektricitet, samt störningar inom 
området elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC). 

Inom elsäkerhetsområdet har 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter förenklats för att 
i huvudsak hänvisa till standard på området 
beträffande detaljer. Detta skapar goda 
förutsättningar för en fri marknad för elmateriel 
i Europa. 

Vad beträffar standardiseringsverksamheten 
har Elsäkerhetsverket under året deltagit i och 
drivit frågor inom den nationella och 
internationella standardiseringen. 

Ansvaret för elanläggningstillsynen omfattar 
cirka 5,2 miljoner elanläggningar, varav cirka 
900 000 arbetsställen och cirka 4,3 miljoner 
bostäder. 

Under året har verkets tillsyn av elektriska 
anläggningar ökat kraftigt och insatserna 
effektiviserats vilket resulterat i att fler 
anläggningar kunnat förbättrats från 
elsäkerhetssynpunkt. 

Tillsynen på elmaterielområdet genom 
marknadskontroll har resulterat i att produkter 
med allvarliga elsäkerhets- eller EMC-brister har 
fått försäljningsförbud. Därmed har ett stort 
antal farliga produkter hindrats från att komma 
ut på marknaden. Marknadskontrollen av 
elektrisk materiel utvecklades under året bl.a. 
genom ett närmare samarbete med Tullverket 
och med marknadskontrollerande myndigheter 
inom landet och inom Europa. Resultatet från 
verkets marknadskontroll visar att det finns ett 
betydande antal produkter med elsäkerhets- eller 
EMC-brister på marknaden. 

Tillsyn över revisorer 

Revisorsnämnden har till uppgift att handlägga 
frågor om godkännande och auktorisation av 
revisorer samt registrering av revisionsbolag, att 

utöva tillsyn över revisorers och revisionsbolags 
verksamhet, att pröva frågor om disciplinära 
åtgärder samt att ansvara för att god revisorssed 
och god revisionssed utvecklas på ett 
ändamålsenligt sätt. Nämnden ska också följa 
den internationella utvecklingen inom 
revisionsområdet och i vissa fall samarbeta med 
utländska motsvarande organ, särskilt inom 
EES-området. 

Genom sin verksamhet ska Revisorsnämnden 
bl.a. bidra till att företag och andra intressenter 
har tillgång till trovärdig ekonomisk information 
avseende företagens redovisning och förvaltning. 

Målen för Revisorsnämndens verksamhet 
avseende anordnande av prov för revisorsexamen 
och högre revisorsexamen samt 
handläggningstiderna för disciplinärenden och 
beslut om godkännande, auktorisation, 
registrering och förhandsbesked har uppfyllts 
under 2009. Antalet avgjorda disciplinärenden 
uppgick sammanlagt till 147 stycken, vilket är 
ungefär lika många som 2008. 

Tillsynsverksamheten innefattar systematisk 
och uppsökande tillsyn (SUT), löpande 
kvalitetskontroll, disciplinärenden samt 
förhandsbesked. 

Den systematiska och uppsökande tillsynen är 
jämte den löpande kvalitetskontrollen de 
viktigaste instrumenten för att planmässigt utöva 
tillsyn med inriktning mot revisionskvalitet. 
Särskilt SUT-verksamheten ger också 
möjligheter att finna och ingripa disciplinärt mot 
revisorer som arbetar på ett felaktigt sätt. 
Uppdagas i ett SUT-ärende allvarliga brister i en 
revisors verksamhet överförs ärendet till ett 
disciplinärende. Antalet öppnade och avslutade 
SUT-ärenden har minskat något under 2009 
jämfört med 2008. 

Analys och slutsatser 

Regelförenkling 

Majoriteten av Sveriges företag är små eller 
medelstora. Av det totala antalet företag utgör 
cirka 99,2 procent småföretag med 0–49 
anställda. Cirka 74 procent av småföretagen är 
enmansföretag.22 Samtidigt är den administrativa 

 
 
                                                      
22 SCB, Företagsregistret 2009. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 24  

49 

kostnaden för just dessa företag förhållandevis 
hög. Vid utformning av regler är det därför 
viktigt att ha det mindre företaget som referens. 
Ett regelverk som tar hänsyn till små och 
medelstora företag fungerar också i allmänhet väl 
för stora företag. Samtidigt är det viktigt att inte 
införa sådana undantag eller särregler för 
småföretag som skapar tröskeleffekter och 
tillväxthinder. 

Om regler utformas på ett enklare och mer 
ändamålsenligt sätt kan de administrativa 
kostnaderna för företag sänkas, vilket bidrar till 
att skapa en märkbar förändring i företagens 
vardag. Företagen kan därmed ägna mer tid och 
resurser till att driva och utveckla sin 
verksamhet, för att därigenom växa och anställa. 
Regelförenklingsarbetet bidrar även till att stärka 
utvecklingskraften i landsbygderna. 

Regeringen gör bedömningen att arbetet med 
att förenkla företagens vardag kan utvecklas 
ytterligare, bl.a. med insatser för att arbetet med 
regelförenkling ska få ett ökat genomslag på 
lokal och regional nivå.23 

Handlingsplan för regelförenklingsarbetet 
Arbetet med att ta fram underlag till regeringens 
handlingsplan har haft en mycket bred ansats. 
Denna ansats har bidragit till att öka 
medvetenheten hos regelgivarna om hur regler 
påverkar företag. Förenklingsarbetet har 
därigenom fått ett stort genomslag, vilket bl.a. 
visat sig i det stora antalet förenklingsåtgärder 
som redovisats av departement och 
myndigheter, av vilka en stor del dessutom redan 
har genomförts. 

Samråd med näringslivet 
Det är viktigt att de förenklingsåtgärder som 
genomförs eller planeras i så stor utsträckning 
som möjligt motsvarar de förenklingar som 
näringslivet har föreslagit eller efterfrågar. I 
samtliga förenklingsuppdrag till departement 
och myndigheter har därför näringslivsförslagen 

 
 
                                                      
23 Enligt bl.a. Tillväxtverkets undersökning, Regelförenkling på lokal och 

regional nivå – en probleminventering (2009), så upplever företagen att 

myndigheterna på lokal och regional nivå ibland brister i förståelse för 

företagens villkor samt att det är stora skillnader mellan olika 

länsstyrelsers och kommuners regeltillämpning. För att uppnå 

regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag 

behöver därför arbetet med förenkling få ett ökat genomslag på lokal och 

regional nivå. 

pekats ut som en grundläggande källa i arbetet 
med att identifiera förenklingsförslag. 

Under perioden 2006–2010 har 
näringslivsorganisationerna aktivt bidragit till 
regelförenklingsarbetet dels genom att de 
deltagit i samråd, dels genom den ansenliga 
mängd förenklingsförslag som överlämnats till 
regeringen och myndigheter. Det har varit en 
stor variation av åtgärder både i fråga om 
utformning och innehåll. Vissa förslag har varit 
konkreta författningsförslag medan andra 
förslag har varit på en mer övergripande nivå. 
Liknande eller samma förslag kan ha lämnats av 
flera organisationer. Förenklingsförslagen från 
organisationerna har främst tagit sikte på att 
minska administrativa, finansiella och materiella 
kostnader för företagen och avser till stor del de 
areella näringarna, skatte-, statistik- och 
arbetsrättsområdet. Det finns även förslag till 
åtgärder som tar sikte på systemfrågor och 
bördor till följd av irriterande regler. De 
regelområden som av näringslivet utpekats som 
krångliga och ofta återkommer bland 
förenklingsförslagen från näringslivet är väl 
avspeglade bland förenklingsåtgärderna i 
handlingsplanen. Detta visar att samråden med 
näringslivet är en viktig beståndsdel i 
regelförenklingsarbetet och att samråden även 
lett till konkreta resultat. 

Mätningar av företagens administrativa kostnader 
Av tabell 3.3 framgår att företagens totala 
administrativa kostnader minskat från 96,5 
miljarder kronor 2006 till preliminärt 89,5 
miljarder kronor netto 2010, dvs. efter att 
hänsyn även tagits till regeländringar som 
medfört ökade kostnader. Detta innebär en 
minskning av de administrativa kostnaderna med 
cirka 7,3 procent. Om hänsyn endast skulle tas 
till genomförda åtgärder som minskat de 
administrativa kostnaderna skulle 
bruttoresultatet utgöra en minskning med cirka 
11 procent. Av tabellen framgår vidare att 
kostnaderna för 12 av 17 regelområden minskat. 
Den största minskningen i procenttal av 
företagens administrativa kostnader under 
perioden 2006–2010 har skett på 
jordbruksområdet (41,7 procent), tätt följt av 
energi- (39,8 procent) och livsmedelsområdet 
(36,5 procent). Den största minskningen i reella 
tal står dock livsmedelsområdet för med drygt 3 
miljarder kronor och därefter 
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associationsrättsområdet med en minskning på 
drygt 2,5 miljarder kronor. 

Av tabellen framgår vidare att de 
administrativa kostnaderna för fem av 17 
regelområden ökat. Den största ökningen i 
procenttal av företagens administrativa 
kostnader under perioden 2006–2010 har skett 
på hälso- och sjukvårdsområdet med 29,1 
procent. Den största ökningen i reella tal står 
dock skatteområdet för med cirka 582 miljoner 
kronor och därefter finansmarknadsområdet 
med en ökning på cirka 478 miljoner kronor. 

I skrivelsen om regelförenklingsarbetet (skr. 
2009/10:226) finns en redovisning över de tio 
största kostnadsminskningarna respektive de tio 
största kostnadsökningarna på alla regelområden 
under 2006–2010. 
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Tabell 3.3 Administrativa kostnader för näringslivet till följd av statliga regelverk per regelområde 
 

Område Administrativa kostnader per år i miljoner kronor Förändring i miljoner kronor och procent 

 2006 2009 2010 (prognos) 2006-2009 2006-2010 (prognos) 

Arbetsrätt 6 343 5 858 5 689 -485 -654 

    -7,6% -10,3% 

Associationsrätt 24 631 24 728 24 728 97 97 

    0,4% 0,4% 

Inklusive förändringar beslutade efter prognosens brytdatum 100215 22 128  -2 503 

-10,2% 

Bokföring 22 895 22 930 22 930 35 35 

    0,2% 0,2% 

Inklusive förändringar beslutade efter prognosens brytdatum 100215 22 370  -525 

-2,3% 

Bygg- och fastighetsrätt 7 146 7 147 7 137 0 -9 

    0,0% -0,1% 

Energi 1 023 809 617 -214 -407 

    -20,9% -39,8% 

Finans 2 571 2 984 3 049 413 478 

    16,1% 18,6% 

Hälso- och sjukvård 1 019 1 343 1 316 324 297 

    31,8% 29,1% 

Jordbruk 623 373 364 -251 -260 

    -40,2% -41,7% 

Kommunikation 230 354 258 123 28 

    53,5% 12,0% 

Livsmedel 8 400 5 333 5 333 -3 067 -3 067 

    -36,5% -36,5% 

Miljö 3 648 3 532 3 517 -117 -131 

    -3,2% -3,6% 

Produkt och konsument 4 520 4 444 4 444 -76 -76 

    -1,7% -1,7% 

Skatterätt 6 348 6 783 6 930 435 582 

    6,9% 9,2% 

Statistik 299 292 291 -7 -8 

    -2,3% -2,7% 

Transport 2 976 2 978 2 845 1 -132 

    0,1% -4,4% 

Tull och utrikeshandel 1 929 1 930 1 930 1 1 

    0,0% 0,0% 

Årsredovisningslagen 1 914 1 822 1 822 -92 -92 

    -4,8% -4,8% 

Inklusive förändringar beslutade efter prognosens brytdatum 100215 1 522  -392 

-20,5% 

Totalt 96 518 93 641 89 484 -2 877 

-3% 

-7 034 

-7,3% 
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Konsekvensutredningar 
Syftet med att göra en konsekvensutredning är 
att få ett bra beslutsunderlag för att lösa ett 
problem på bästa sätt och få bättre regler för 
samhället som helhet. Konsekvensutredningen 
är ett neutralt underlag som beskriver de effekter 
man bedömer att ett beslut kommer att ha. En 
konsekvensutredning är i sig inte en åtgärd utan 
ett verktyg för informationsinhämtning. Själva 
beslutet tas sedan utifrån den information man 
fått och de politiska prioriteringar man vill göra. 
Ju bättre informationsinhämtning desto mer 
underbyggt är beslutet. 

Regeringen gör mot denna bakgrund och med 
beaktande av vad Regelrådet framför i denna del 
bedömningen att de konsekvensutredningar som 
görs inom departement och myndigheter måste 
bli mer heltäckande. 

I takt med att lärdomar dras av användandet 
av konsekvensutredningar i beslutsprocessen 
samt inriktningen på regelförenklingsarbetet 
kommande mandatperiod kan en översyn av 
relevanta styrdokument behöva göras. 

De påpekanden som förts fram från OECD24 
avseende att miljömässiga och sociala 
konsekvenser ska belysas i samband med 
konsekvensutredningar bör omhändertas på 
lämpligt sätt. 

Regelrådet 
Det är regeringens bedömning att Regelrådets 
arbete på sikt kan förbättra kvaliteten på 
regelgivning och konsekvensutredningar och 
därmed medverka till att målet för 
regelförenklingsarbetet uppfylls. Regelrådet 
tycker sig märka att kvaliteten på 
författningsförslag och konsekvensutredningar 
förbättrats under senare delen av 2009. De 
rekommendationer rådet framför har till viss del 
redan omhändertagits i Regeringskansliet. 
Exempelvis har en seminarieserie om 
konsekvensutredningar genomförts med 
deltagare från Regeringskansliet, Tillväxtverket 
och Regelrådet. Seminarieserien har belyst 
effektkedjan, ekonomiska konsekvenser för 
företag, miljökonsekvenser, sociala 
konsekvenser, administrativa kostnader och 
konkurrens. Vidare beaktas rådets yttranden i 

 
 
                                                      
24 Regulatory Management in Selected EU Member States: Background 

report on Sweden (GOV/RPC(2010)13/ANN4), 

allt högre utsträckning i den fortsatta 
regelgivningsprocessen. Regelrådet är en viktig 
aktör i regeringens arbete med att skapa bättre 
villkor för företagen genom enklare regler. Detta 
medför att de direktiv som styr rådets 
verksamhet kan komma att behöva ses över mot 
bakgrund av regeringens arbete med 
regelförenkling under innevarande 
mandatperiod. 

Regelförenklingsarbetet under det svenska 
ordförandeskapet i EU 
Diskussionerna vid det tidigare nämnda DBR-
mötet i juni 2009 utgjorde en god grund att stå 
på som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet 
under det svenska ordförandeskapet med 
förhandlingar kring framåtblickande 
rådsslutsatser om det horisontella 
regelförenklingsarbetet på EU-nivå. 

I förhandlingarna som ägde rum inom ramen 
för rådsarbetsgruppen för konkurrenskraft och 
tillväxt ställdes flera viktiga frågor på sin spets. 
Detta mynnade sedermera ut i de slutsatser som 
antogs om det horisontella 
regelförenklingsarbetet vid 
Konkurrenskraftsrådets möte i december 2009. 
Viktiga delar i regelförenklingsarbetet som 
särskilt lyfts fram i rådsslutsatserna är frågorna 
om att förenkla regelverken, minska de 
administrativa kostnaderna, förbättra 
användningen av och kvaliteten på 
konsekvensutredningar samt förbättra samrådet 
med olika intressenter i samband med 
lagstiftnings- och beslutsförfaranden. 

Rådslutsatserna innehåller även särskilt inspel 
till den framtida agendan för att åstadkomma 
bättre lagstiftning på EU-nivå. Bland frågor som 
berörs och som i varierande utsträckning har 
diskuterats eller tangerats i 
rådsarbetsgruppsarbetet finns bl.a. följande. 
Vikten av att få till stånd en bättre användning av 
redan befintliga regelförenklingsverktyg och 
göra regelförenklingsarbetet till en självklar del i 
själva kärnan av lagstiftnings- och 
beslutsprocesser. Vidare uppmärksammas det 
eventuella behovet av nya instrument, 
indikatorer och mål i det framtida 
regelförenklingsarbetet. 

Sammantaget får de insatser som Sverige 
gjorde under ordförandeskapet anses utgöra en 
god grund att stå på i vidareutvecklandet av det 
framtida regelförenklingsarbetet på EU-nivå. 
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OECD 
Den granskning som OECD genomfört av 
regelreformeringsarbetet i Sverige inom ramen 
för OECD EU 15 visar att Sverige har gjort 
betydande framsteg i regelförenklingsarbetet 
under senare år. OECD:s slutrapport i 
granskningen av Sverige är ett välkommet inspel 
i vidareutvecklandet av regelförenklingsagendan. 
Regeringen har ännu inte tagit slutlig ställning 
till hur man framöver ska gå vidare med 
rekommendationerna. 

Företagsregistrering 

Bolagsverket ligger långt framme vad gäller e-
förvaltning. Användning av e-tjänster bedöms ge 
kunden möjlighet att snabbare, enklare och 
billigare samt med högre kvalitet få sitt ärende 
uträttat hos Bolagsverket. Den differentiering av 
avgifter som infördes under 2008, då avgifterna 
för elektroniskt inlämnade ärenden blev lägre än 
för ärenden ingivna i pappersformat, har fått 
önskat genomslag då andelen elektroniskt 
inlämnade ärenden ökat. 

Den ökade användningen av e-tjänster för 
ingivning av ärenden har ännu inte medfört 
någon rationalisering av verksamheten hos 
Bolagsverket. Detta beror till stor del på att 
kunder lämnar in ofullständiga ärenden. 
Bolagsverket arbetar dock med att lägga in fler 
kontroller i e-tjänsterna. Regeringens 
bedömning är att den elektroniska ingivningen 
av ärenden på sikt kommer att medföra positiva 
effekter även för Bolagsverkets verksamhet. 

Bolagsverkets samarbeten med andra 
myndigheter, t.ex. med Tillväxtverket och 
Skatteverket vad gäller utvecklingen av 
webbportalen verksamt.se, bedöms av 
regeringen vara en viktig del i arbetet att förenkla 
för företag. 

Regeringen bedömer att verksamheten vid 
Bolagsverket är effektiv. Det är också 
regeringens bedömning att Bolagsverkets arbete 
med att förbättra sin service, bl.a. vad gäller 
utveckling av e-tjänster, och samverkan med 
andra myndigheter bidrar till att uppfylla 
regeringens mål på regelförenklingsområdet. 

Immaterialrättsliga frågor 

Avgiftssystemet inom patentområdet bygger på 
relativt låga ansökningsavgifter och progressiva 
årsavgifter. Tanken är att den som upprätthåller 
sitt patent också har framgång med sin 
uppfinning och på så sätt även kan bära 
årsavgifter i en stigande skala. Kostnaderna för 
handläggning av nationella ansökningar 
överstiger vida intäkterna från de aktuella 
ansökningsavgifterna. Majoriteten av de 
internationella ansökningarna (PCT) kommer 
inte att generera årsavgifter, då de endast utgör 
första steget i en utlandspatentering. 
Önskemålet om låga initialavgifter måste därför 
vägas mot kravet på kostnadstäckning. 

De minskade intäkterna beror till största 
delen på den ekonomiska krisen; många kunder 
ser över kostnaden för sina patentportföljer. 
Intäkterna av PCT-avgifter har även påverkats av 
ett förändrat kundbeteende, där man i större 
omfattning väljer att gå till den europeiska 
patentorganisationen EPO eller i vissa fall till 
andra PCT-myndigheter. 

Den viktigaste frågan för PRV inför framtiden 
är hur verket ska kunna uppnå en ekonomi i 
balans och att myndigheten därmed också ska 
kunna spela en viktig roll på immaterialrättens 
område. Med de personalavvecklingar som varit 
tillsammans med andra kostnadsbesparingar och 
avgiftsjusteringar beräknar PRV att ha en 
ekonomi åter i balans 2013–2014. 

Patentbesvärsrätten prövar mål som i stor 
utsträckning kräver särskild kompetens på 
exempelvis det tekniska området. Detta innebär 
att alla mål inte kan handläggas av alla domare. 
Behovet av att domstolen kan upprätthålla sin 
specialistkompetens är stort. Patentbesvärsrätten 
och de måltyper som handläggs där omfattas av 
de överväganden som görs i Målutredningens 
betänkande Mål och medel – särskilda åtgärder 
för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44). 
Betänkandet bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. I syfte att kunna öka 
effektiviteten i domstolens arbete har regeringen 
för avsikt att se över domstolens organisering på 
avdelningar och rotlar i syfte att underlätta 
effektivisering i domstolens ärendehantering. 
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Minerallagen, miljömål och miljösäkring 

Regeringens bedömning är att 
verksamhetsmålen för SGU har nåtts. 

Inom mineralsektorn bidrar SGU särskilt till 
att förenkla för företagen att bedriva 
prospektering i Sverige genom att ge vägledning 
till och tillgodose företagens behov av 
prospekteringsinformation. Intresset för de 
lagrade borrkärnorna i SGU:s nationella 
borrkärnearkiv är fortsatt mycket stort. 
Bergsstaten bidrar till att säkerställa de 
grundläggande förutsättningarna för i första 
hand näringslivet genom prövningen och 
tillsynen av verksamheter enligt minerallagen 
(1991:45). Gällande handläggningstiderna för 
undersökningstillstånd har målet varit att det ska 
ta högst tre månader för nya 
undersökningstillstånd och för ärenden om 
förlängd giltighetstid ska det ta högst två 
månader. Målen har nåtts med god marginal. 
Den totala ärendetiden i koncessionsärendena, 
från ansökningsdatum till beslutsdatum, har i 
medeltal varit knappt åtta månader. Sedan alla 
nödvändiga uppgifter kommit in från sökanden 
och samrådet med länsstyrelsen avslutats har 
handläggningstiden hos Bergsstaten varit mindre 
än tre veckor. 

SGU har under 2009 tagit fram underlag till 
Miljömålsrådets årliga miljömålsuppföljning 
samt i övrigt genomfört samordning, 
uppföljning och rapportering av 
miljömålsarbetet tillfredställande. 
Verksamhetens kostnader 2009 uppgick till 3,3 
miljoner kronor, att jämföra med 5,4 miljoner 
kronor 2008 och 2007. Skillnaden förklaras av att 
före 2009 ingick även miljömålsrelaterad 
grundvattenkartering i verksamheten. 
Miljömålssystemet har varit föremål för 
utredning under året. Utredningen föreslår inte 
några förändringar av de myndigheter som för 
närvarande har ansvar i miljömålssystemet. 

Avvecklingen och förvaltningen av 
anläggningar och egendom som tidigare använts 
för statens civila beredskapslagring av olja följer 
plan. 

Elsäkerhet 

De åtgärder som vidtagits under året bedöms ha 
åstadkommit fortsatt utveckling för att 
upprätthålla en god elsäkerhet. Verksamheten 

under det kommande budgetåret bör bedrivas 
enligt den allmänna inriktning som gäller för 
elsäkerhetsarbetet för innevarande budgetår. De 
övergripande mål som gäller för verksamheten 
bör ligga fast. I anslutning till insatserna bör 
Elsäkerhetsverket följa den internationella 
utvecklingen samt främja svenskt deltagande i 
internationellt samarbete inom sitt 
verksamhetsområde. 

Tillsyn över revisorer 

Regeringens bedömning är att 
Revisorsnämndens verksamhet på ett bra sätt har 
bidragit till att uppnå det övergripande målet. 
Dessutom har verksamhetsmålen i 
regleringsbrevet för 2009 uppnåtts. Det är 
viktigt att Revisorsnämnden fortsätter arbetet 
med att utveckla tillsynsverksamheten, bl.a. mot 
bakgrund av de ändrade förhållanden som kan 
bli följanden av förslaget i regeringens 
proposition En frivillig revision (prop. 
2009/10:204) om att inskränka revisionsplikten. 

3.5 Revisionens iakttagelser 

Inom näringspolitikens område har 
Riksrevisionen (RiR) lämnat revisionsberättelse 
med invändning till Rymdstyrelsen för 
räkenskapsåret 2009. RiR har i sin årliga revision 
invänt att Rymdstyrelsens 
bemyndiganderedovisning inte ger en 
rättvisande bild av utestående åtaganden. RiR 
anser att det borde ha framgått vilken effekt en 
annorlunda växelkurs än den redovisade skulle 
ha haft på åtagandena, jämfört med den valda 
växelkursen. RiR menade att balansdagens, den 
31 december 2009, växelkurs borde ha använts, 
medan Rymdstyrelsen beräknade utestående 
åtaganden utifrån den växelkurs mellan kronor 
och euro som använts inom ESA under 2009. 
Det kan konstateras att även balansdagens 
växelkurs skulle ha varit föråldrad vid 
rapporteringstillfället och att det saknas tydliga 
instruktioner i frågan. Rymdstyrelsen planerar 
att från 2010 använda samma prognoser om 
eurokursen som regeringen använder som 
beräkningsgrund för utestående åtaganden. 
Regeringen delar Rymdstyrelsens syn på den 
framtida bemyndiganderedovisningen. 
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För övriga myndigheter inom området har 
RiR lämnat revisionsberättelser utan invändning, 
dvs. RiR har bedömt att myndigheternas 
årsredovisningar för räkenskapsåret 2009 i allt 
väsentligt är rättvisande. 

Riksrevisionen har hittills under 2010 lämnat 
två granskningsrapporter avseende statligt ägda 
bolag. Dessa redovisas och kommenteras under 
nästa avsnitt. 

3.5.1 Regeringens redogörelse med 
anledning av Riksrevisionens 
iakttagelser avseende statligt ägda 
bolag 

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten ska 
regeringen årligen till riksdagen redovisa de 
åtgärder regeringen vidtagit med anledning av 
Riksrevisionens iakttagelser. 

Regeringen lämnar följande redogörelse för 
sin syn avseende rapporten Regeringens 
försäljning av Vasakronan (RiR 2010:2) samt 
rapporten Sveaskog AB och dess uppdrag (RiR 
2010:8). 

Regeringens försäljning av Vasakronan (RiR 
2010:2) 

Riksrevisionen har granskat regeringens 
försäljning av samtliga aktier i Civitas Holding 
AB, ägare till Vasakronan Aktiebolag, nedan 
Vasakronan. Riksrevisionens övergripande 
slutsats är att regeringens försäljning av 
Vasakronan genomfördes väl i många avseenden 
och redovisades korrekt. Granskningen visar att 
försäljningen av Vasakronan genomfördes i 
enlighet med gällande lagstiftning, riksdagsbeslut 
och i flera avseenden enligt vad som kan 
karaktäriseras som ”best practice” för aktuell 
försäljning. 

Försäljningen av Vasakronan var den största 
fastighetsrelaterade transaktion som vid 
försäljningstillfället genomförts i Sverige och 
även den största i Europa under 2008. 
Bolagsförsäljningar av denna storleksordning 
förutsätter att säljaren genomför ett 
grundläggande förarbete bl.a. vad avser analys 
och val av försäljningsmetod, framtagande av 
informationsmaterial samt en omfattande 
genomgång av bolagets fastighetsbestånd. 

Förberedelserna inför försäljningen av 
Vasakronan var omfattande och komplexa och 
därmed även tidskrävande. Riksrevisionen anser 
emellertid att förberedelsefasen kunde ha 
påbörjats tidigare. Detta avser främst 
förberedelser såsom etablering av projektgrupp, 
inledande analys av bolaget och dess marknad 
och tidsåtgången vid upphandling av rådgivare. 

Riksrevisionen anger att auktionsförfarandet 
för försäljningen av Vasakronan genomfördes i 
enlighet med den ”best practice” som 
Riksrevisionen definierat för försäljning av ett 
helägt statligt fastighetsbolag. Samtliga 
budgivare fick tillgång till likvärdig information i 
form av sedvanligt informationsmaterial. 
Budgivarna fick rimlig tid att genomföra s.k. 
”due diligence” inför slutförhandling och 
undertecknande av bindande avtal. 
Riksrevisionen bedömer att konkurrens 
uppnåddes av säljaren under hela auktionsfasen, 
trots att flera budgivare lämnade processen. 

Granskningen visar att den avskiljning som 
skulle göras av vissa kulturfastigheter inte var 
genomförd innan auktionsprocessen inleddes. 
Riksrevisionen anser att avsaknaden av tydlighet 
i avskiljningen skapade osäkerhet och försvårade 
för budgivarna att beräkna det bud som de skulle 
lämna på bolaget. Det kan enligt Riksrevisionen 
inte uteslutas att detta påverkade 
försäljningspriset negativt. 

Riksrevisionen anger att det är rimligt att 
transaktionen genomfördes under första halvåret 
2008, även om detta var en period då 
marknadens avkastningskrav för 
fastighetsinvesteringar höjdes och möjligheterna 
till finansiering försämrades. Om 
förberedelsefasen hade påbörjats tidigare samt 
avskiljandet av kulturfastigheterna hade 
genomförts snabbare menar Riksrevisionen att 
försäljningen kunde ha genomförts tidigare, 
vilket hade inneburit något bättre 
marknadsförhållanden utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. 

Riksrevisionen påpekar avslutningsvis att 
regeringen gav en god beskrivning av 
försäljningen av Vasakronan och en bra 
redovisning av kostnaderna för rådgivare till 
riksdagen. 
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Regeringens bedömning 

Regeringen konstaterar att Riksrevisionens 
granskning visar att regeringens försäljning av 
Vasakronan AB genomfördes väl i många 
avseenden och redovisades korrekt. Vidare delar 
regeringen Riksrevisionens syn på omfattningen 
och komplexiteten av försäljningsprocessen som 
var tidskrävande och krävde noggranna 
förberedelser. 

När det gäller förberedelsefasen anser 
regeringen att processarbetet påbörjades så fort 
som det var möjligt och att det inledande arbetet 
gav ett bra analysunderlag för den fortsatta 
försäljningsprocessen. 

Regeringen anser också, liksom 
Riksrevisionen, att auktionsförfarandet 
genomfördes i enlighet med den ”best practice” 
som Riksrevisionen definierat där god 
konkurrens uppnåddes under hela auktionsfasen. 

Vad gäller avskiljandet av vissa 
kulturfastigheter gör regeringen bedömningen 
att detta sannolikt inte hade någon påverkan på 
budgivningen eller det slutgiltiga priset. De 
berörda fastigheterna var klart identifierade 
innan auktionsprocessen inleddes. Regeringen 
anser emellertid att det är viktigt att faktorer 
som eventuellt kan ha påverkan på försäljnings- 
och auktionsförfarandet i en försäljningsprocess 
identifieras och klargörs så tidigt som möjligt. 

Tidpunkten för försäljningen påverkades av 
den omfattande genomlysningen av bolaget 
(”due diligence”), den komplexa 
försäljningsprocessen samt den då rådande 
fastighetskonjunkturen. Transaktionen skedde 
vid en tidpunkt då fastighetsvärdena fortfarande 
låg på en hög nivå. 

Regeringen noterar att Riksrevisionen anger 
att försäljningsprocessen har dokumenterats väl 
samt att en god beskrivning av processen givits 
till riksdagen i tidigare budgetpropositioner. 

Sveaskog AB och dess uppdrag (RiR 
2010:8) 

Riksrevisionen har granskat om Sveaskog AB 
(Sveaskog) fullgör sitt uppdrag och om 
regeringen styr bolaget i enlighet med riksdagens 
beslut och intentioner. Granskningen gäller 
tidsperioden 1999–2009. Riksrevisionen ger 
följande rekommendationer till regeringen: 

- Tillse att bolaget fullgör sitt uppdrag i 
enlighet med riksdagens beslut. 

- Säkerställ att Sveaskog blir en oberoende 
aktör på virkesmarknaden. 

- Redovisa hur ett eventuellt framtida behov 
av ersättningsmark för samhällsnyttiga 
insatser ska lösas. 

- Precisera vad det innebär för Sveaskog att 
vara ett föredöme inom miljö och hållbar 
utveckling. 

- Formulera ekonomiska mål som tydligt tar 
hänsyn till vad de särskilda uppdragen 
kostar och som exkluderar industriägande 
och markförsäljning. 

Regeringens bedömning 

Regeringen överlämnade i mars 2010 
propositionen 2009/10:169 Förändrat uppdrag 
för Sveaskog AB (publ), till riksdagen. 
Riksdagen har beslutat i enlighet med 
regeringens förslag (bet. 2009/10:NU22, rskr. 
2009/10:384). 

Uppdraget för Sveaskog ska förändras så att 
verksamheten baseras på affärsmässig grund och 
genererar marknadsmässig avkastning. 

Sveaskog ska vara en oberoende aktör med 
kärnverksamhet inom skogsbruk utan egna stora 
intressen som slutanvändare av skogsråvara. 
Sveaskog bör också kunna bedriva närliggande 
verksamhet om det bidrar till att öka bolagets 
avkastning. 

Dessutom ska Sveaskog även fortsättningsvis 
genom försäljning av mark på marknadsmässiga 
villkor möjliggöra omarrondering och tillköp för 
enskilt skogsbruk, särskilt i glesbygd. 
Försäljning av mark ska ske till dess att tio 
procent av den areal bolaget hade 2002, vid 
bolagets bildande, är avyttrad. Vidare ska 
Sveaskogs uppdrag att tillhandahålla 
ersättningsmark till staten upphöra vid utgången 
av 2010. 

Riksdagen har bemyndigat regeringen att 
överföra fastigheter med en sammanlagd areal 
om högst 100 000 hektar produktiv skogsmark 
från Sveaskog till staten, vilken ska användas 
som ersättningsmark för att bidra till att 
miljökvalitetsmålet Levande skogar kan nås. 

Regeringen anser att möjligheterna att tillse 
att Sveaskog fullgör sitt uppdrag, i enlighet med 
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riksdagens beslut, har förbättras i och med det 
nya uppdraget. 

Regeringen har vidare i propositionen 
2009/10:169 Förändrat uppdrag för Sveaskog 
påpekat att delägarskapet i Setra Group ska 
avyttras för att stärka och renodla Sveaskogs roll 
som oberoende aktör. 

Av propositionen framgår även att om 
framtida behov av resurser uppstår för att bidra 
till måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålet 
Levande skogar ska regeringen återkomma med 
vilka verktyg som då kan vara aktuella. 

Sveaskog ska liksom alla statligt ägda företag 
vara ett föredöme vad gäller klimat- och 
miljöansvar samt socialt ansvar. Enligt statens 
ägarpolicy ska statligt ägda bolag ha en 
genomtänkt och förankrad policy och strategi 
för att hantera miljöhänsyn och socialt 
ansvarstagande såsom etik, arbetsvillkor, 
mänskliga rättigheter, bekämpning av 
korruption samt jämställdhet och mångfald. 
Arbetet ska kommuniceras såväl externt som 
internt. Sveaskog har också att förhålla sig till ett 
antal mål, förordningar och lagar inom 
miljöområdet. Att exakt precisera målnivåer för 
föredömlighet är dock svårt med en föränderlig 
omvärld och affärsmässig verksamhet. Sveaskog 
ska kunna agera på samma villkor som övriga 
konkurrenter på marknaden. 

Av propositionen Förändrat uppdrag för 
Sveaskog AB framgår att nya ekonomiska mål 
kommer att fastställas för Sveaskog som en följd 
av ett riksdagsbeslut om förändrat uppdrag. 
Dessa mål kommer att beakta bolagets olika 
uppdrag. 

Slutbehandlade ärenden 

Följande ärenden, som har föranletts av 
Riksrevisionens granskningsrapporter Vad och 
vem styr de statliga bolagen? (RiR 2006:11), 
Vattenfall – med vind i ryggen? (RiR 2007:29), 
Regeringens försäljning av åtta procent av 
TeliaSonera (RiR 2008:12), Regeringens 
försäljning av V&S Vin & Sprit AB (RiR 2009:9) 
samt Kasernen Fastighetsbolag AB (RiR 
2008:25), är att anse som slutbehandlade. 

Regeringen har i budgetpropositionen för 
2007 under utgiftsområde 24 Näringsliv 
redogjort för sin bedömning och de frågor som 
uppmärksammats av Riksrevisionen i rapporten 
Vad och vem styr de statliga bolagen? (RiR 

2006:11). Rapporten har slutbehandlats i 
regeringens skrivelse till riksdagen med 
redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 
2009/10:140). 

I budgetpropositionen för 2009 har 
regeringen under utgiftsområde 24 Näringsliv 
redogjort för sin bedömning och de frågor som 
uppmärksammats av Riksrevisionen i rapporten 
Vattenfall – med vind i ryggen? (RiR 2007:29). 
Vidare har rapporten omhändertagits i samband 
med de förslag som regeringen har lämnat i 
propositionen 2009/10:179 Förtydligande av 
uppdraget för Vattenfall AB (publ). Den har 
slutbehandlats i regeringens skrivelse till 
riksdagen med redogörelse för företag med 
statligt ägande (skr. 2009/10:140). 

Regeringen har slutligen, i 
budgetpropositionen för 2010 under 
utgiftsområde 24 Näringsliv, redogjort för sin 
bedömning och de frågor som uppmärksammats 
av Riksrevisionen i rapporterna Regeringens 
försäljning av åtta procent av TeliaSonera (RiR 
2008:12), Regeringens försäljning av V&S Vin & 
Sprit AB (RiR 2009:9) samt Kasernen 
Fastighetsbolag AB (RiR 2008:25). 

3.6 Vissa frågor angående 
förvaltningen av statligt ägda 
företag 

3.6.1 Akademiska Hus AB 

 
Regeringens förslag: Akademiska Hus AB:s 
organisation kan inrättas utan beaktande av vad 
som anges om lokala bolag i riksdagens tidigare 
riktlinjer. 

 

Skälen för regeringens förslag 
Vid bildandet av nuvarande Akademiska Hus 
AB förutsatte regeringen att lokala bolag som 
ägde fastigheterna och där utbildningsintressena 
hade majoritet skulle bildas på 
universitetsorterna. Det angavs även att 
koncernen skulle garantera långsiktigheten och 
upprätthålla värdet i statens innehav av 
högskolefastigheter och garantera att fastighets- 
och förmögenhetsförvaltningen genomfördes på 
ett kompetent och effektivt sätt (prop. 
1992/93:37, bet. 1992/93:FiU8, rskr. 
1992/93:123). 
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Eftersom regeringen inte ansåg det lämpligt 
att representanter för utbildningsintressena 
ingick i bolagens styrelser, togs detta krav bort 
redan 1998 (prop. 1997/98:137, bet. 
1997/98:FiU25, rskr. 1997/98:252). 

För närvarande har Akademiska Hus AB sex 
regionala dotterbolag. Denna struktur har visat 
sig mindre ändamålsenlig, bl.a. till följd av 
förändringar i omvärlden. Vidare är en förändrad 
koncernstruktur i Akademiska Hus AB en 
förutsättning för att kunna skapa en bättre 
kapitalstruktur i bolaget. 

Av dessa skäl samt för att möjliggöra en 
effektivare förvaltning föreslår regeringen att 
bolaget ska kunna organiseras utan beaktande av 
vad som anges om lokala bolag i prop. 
1992/93:37. 

Regeringen gör bedömningen att det även 
fortsättningsvis finns fördelar med att 
Akademiska Hus AB har verksamhet lokaliserad 
i olika regioner för att därmed befinna sig i 
närheten av sina huvudsakliga kunder. 
Regeringens bedömning är att en förankring bör 
ske med universiteten och högskolorna innan en 
eventuell omstrukturering genomförs. 

3.6.2 Teracom AB 

 
Regeringens förslag: En ny koncernstruktur 
inrättas för Teracom AB, med bildande av ett 
nytt moderbolag. Regeringen bemyndigas att 
vidta därför behövliga åtgärder, innefattande att 
förvärva ett aktiebolag som ska ta över ansvaret 
för den verksamhet som riksdagen tidigare 
beslutat för Teracom med nedan angivna 
förtydliganden samt överföra aktierna i Teracom 
AB till detta bolag genom ett aktieägartillskott. 
Det nya moderbolaget tar över ansvaret för den 
verksamhet som riksdagen tidigare beslutat för 
Teracom med förtydligandena att utsändnings- 
och överföringstjänster ska ske på likvärdiga 
villkor i Sverige och att den grundläggande 
infrastrukturen ska erbjudas över hela eller delar 
av Sverige. 

 

Skälen för regeringens förslag 
Teracomkoncernen erbjuder nätlösningar för 
distribution av media samt bedriver betal-TV-
verksamhet. Verksamheten bedrivs under 
varumärkena Teracom, Boxer och Plus TV. 
Teracomkoncernens legala struktur har efter 

expansion i Danmark och Finland blivit mindre 
lämplig. 

Koncernen består idag av sju legala enheter – 
moderbolaget, fyra dotterbolag samt två 
dotterdotterbolag. Fyra av bolagen är 
verksamhetsdrivande och tre är vilande. Det 
finns ett behov av att skapa förutsättningar för 
effektivare styrning av koncernen, med en 
tydligare ansvarfördelning mellan 
styrelse/koncernledning och rörelsedrivande 
bolag. 

Regeringen föreslår därför att 
koncernstrukturen ändras genom att ett nytt 
moderbolag skapas för de nu existerande 
koncernbolagen. Dessa blir då parallella 
dotterbolag direkt under det nya moderbolaget, 
som alltså blir ett holdingbolag. Denna struktur 
renodlar ägarens styrning av koncernen eftersom 
den egentliga styrningen av verksamheten 
hanteras genom holdingbolaget. För att 
genomföra detta avser regeringen förvärva ett 
tomt aktiebolag, s.k. lagerbolag, till vilket 
aktierna i Teracom AB överförs genom ett 
aktieägartillskott. Därefter överförs Teracom 
AB:s nuvarande dotterbolag till det nya 
moderbolaget så långt möjligt genom utdelning 
och sedan mot revers. 

För det fall regeringen inför genomförandet 
av den nya koncernstrukturen finner den vara 
behäftad med några väsentliga nackdelar för 
ägaren staten eller Teracom AB, jämfört med 
dagens struktur, avser regeringen dock inte att 
ändra koncernstrukturen. 

Den nya koncernstrukturen innebär inte 
någon förändring av den verksamhetsinriktning 
som angivits av riksdagen. 

Det nya moderbolaget kommer att ta över 
ansvaret för den verksamhet som riksdagen 
tidigare beslutat för Teracom, men själva 
verksamheten kommer även fortsättningsvis 
bedrivas i något av koncernens dotterbolag. Den 
verksamhetsinriktning som riksdagen tidigare 
beslutat behöver förtydligas så att det framgår 
att utsändnings- och överföringstjänster ska ske 
på likvärdiga villkor i Sverige och att den 
grundläggande infrastrukturen ska erbjudas över 
hela eller delar av Sverige. 

Om regeringen senare bedömer att det nya 
moderbolaget bör avyttras kommer regeringen 
att föreslå riksdagen detta. Detsamma gäller 
nätverksamheten i Sverige, vilken utför 
riksdagens tidigare beslutade uppdrag. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 24  

59 

3.6.3 Försäljning av aktier i företag med 
statligt ägande 

Av regeringens proposition 2006/07:57 
Försäljning av vissa statligt ägda företag framgår 
att regeringen avser att minska statens ägande i 
företagen Civitas Holding Aktiebolag som äger 
Vasakronan Aktiebolag, Nordea Bank AB, 
OMX Aktiebolag, Sveriges 
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), 
TeliaSonera Aktiebolag, och V&S Vin & Sprit 
Aktiebolag. För detta har regeringen inhämtat 
riksdagens bemyndigande (bet. 2006/07:NU16, 
rskr. 2006/07:217). Försäljningsintäkterna ska 
användas för att amortera på statsskulden. 

Vidare har regeringen genomfört en 
utvärdering av svenska statens aktieinnehav i 
SAS AB (SAS) och i propositionen Nyemission 
i SAS AB inhämtat riksdagens bemyndigande 
(prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35, rskr. 
2009/10:220) att bl.a. vid lämplig tidpunkt vidta 
följande åtgärder, var för sig eller i kombination: 

- minska ägandet i SAS genom att avyttra 
hela eller delar av aktieinnehavet eller 
genom utspädning av befintlig ägarandel,  

- förvärva eller byta aktier, rättigheter att 
förvärva aktier eller andra former av andelar 
i de företag eller den företagsgrupp som 
förvärvar aktier i SAS. 

Riksdagen har också bemyndigat regeringen 
att avyttra de tillgångar och rättigheter som 
staten får som likvid, i samband med de ovan 
nämnda försäljningar, om andra tillgångar än 
kontanter erhålls. 

Bemyndigande från riksdagen att förändra 
statens ägande finns också för Arbetslivsresurs 
AR AB (publ) (prop. 2006/07:100, bet. 
2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222), Posten AB 
(prop. 2007/08:143, bet. 2007/08:NU13, rskr. 
2007/08:253), Aktiebolaget Svensk Exportkredit 
(prop. 1995/96:141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 
1995/96:302) samt för Aktiebolaget Svensk 
Bilprovning (prop. 2009/10:54, bet. 
2009/10:NU10, rskr. 2009/10:162). 

3.6.4 Genomgång av statligt ägda bolag 

Regeringens ambition att minska det statliga 
ägandet ligger fast. Arbetet med 
bolagsgenomgångar pågår kontinuerligt. Vid 
analyserna vägs skälen för och emot ett statligt 
ägarengagemang. Resultaten av genomgångarna 

kan innebära att regeringen kommer att framföra 
förslag till riksdagen om avyttring av statligt 
ägda bolag, hela eller delar därav, eller 
förändringar eller förtydliganden av vissa statligt 
ägda bolags uppdrag. 

Redovisningen till riksdagen kommer i dessa 
fall att ske per företag och i takt med att den 
individuella genomgången är klar. I fråga om 
försäljning innebär beredningsprocessen att varje 
försäljning anpassas till det rådande 
marknadsläget, så att en försäljning kan ge bästa 
möjliga affärsmässiga utfall för skattebetalarna. 

Förvaltningen av statligt ägda företag påverkas 
av det rådande ekonomiska läget. Finanskrisens 
inverkan på kreditmarknadens funktionssätt har 
lett till avsevärt färre företagstransaktioner. 
Regeringen agerar i varje enskilt fall som en 
ansvarsfull säljare, på samma sätt som regeringen 
också agerar som en ansvarsfull ägare, med 
värdeskapande som övergripande mål intill dess 
en försäljning är genomförd, exempelvis genom 
att ge bolagen goda förutsättningar för 
utveckling. 

I det följande lämnas en samlad redogörelse 
för ett antal förslag om förändringar och 
förtydliganden avseende statligt ägda företag 
som har lämnats till riksdagen samt för visst 
pågående arbete av denna karaktär. 

Sammanslagningen mellan Posten AB och 
Post Danmark A/S slutfördes 2009. Det nya 
svensk-danska bolaget har namnet Posten 
Norden AB. Riksdagen har givit regeringen 
mandat att minska statens ägarandel som lägst 
ned till 34 procent av rösterna (prop. 
2007/08:143, bet. 2007/08:NU13, rskr. 
2007/08:253). 

Riksdagen har givit regeringen mandat att 
utvidga uppdraget för SBAB (prop. 2008/09:104, 
bet. 2008/09:FiU39, rskr. 2008/09:217). SBAB 
har den 18 december 2009 lämnat en ansökan till 
Finansinspektionen (FI) om tillstånd att bedriva 
bankrörelse. 

En omstrukturering av 
industriforskningsinstituten pågår i syfte att 
bland annat stärka konkurrensen och en uthållig 
tillväxt i såväl näringsliv som samhälle. Det nya 
uppdraget för RISE Research Institutes of 
Sweden Holding AB (RISE), försäljningen av 
IMEGO Aktiebolag till Swedish ICT Research 
AB i december 2008, som till 60 procent ägs av 
RISE, samt avyttringen under hösten 2009 av SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB till 
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RISE, är led i detta arbete (prop. 2008/09:50, 
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160). 

Vattenfall AB (publ) (Vattenfall) är det i 
särklass största statliga företaget och verkar på 
en internationell marknad. Regeringen har 
genomfört ett arbete kring Vattenfalls framtida 
inriktning, som resulterat i propositionen om 
förtydligat uppdrag (prop. 2009/10:179, bet. 
2009/10:NU23, rskr. 2009/10:325). På den 
grunden bygger staten sitt långsiktiga ägaransvar 
och kommer fortsatt att vara majoritetsägare i 
bolaget. En ägarbreddning kan dock komma att 
övervägas. Vattenfalls uppdrag är att generera en 
marknadsmässig avkastning genom att 
affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att 
bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen 
mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. 

Till följd av omreglering av 
fordonsbesiktningsverksamheten genomförs en 
översyn av lämplig ägarstruktur i Aktiebolaget 
Svensk Bilprovning (Bilprovningen). Riksdagen 
beslutade den 17 december 2009 om en 
omreglering av fordonsbesiktningsmarknaden 
som innebär en konkurrensutsättning av 
marknaden fr.o.m. den 1 juli 2010 (prop. 
2009/10:32, bet. 2009/10:TU8, rskr. 
2009/10:161). Samma dag gavs även regeringen 
rätt att ändra Bilprovningens uppdrag samt att 
ändra statens ägande i Bilprovningen (prop. 
2009/10:54, bet. 2009/10:NU10, rskr. 
2009/10:162). 

Riksdagen har bl.a. godkänt att uppdraget för 
Sveaskog AB förändras så att företagets 
verksamhet ska baseras på affärsmässig grund 
och generera marknadsmässig avkastning (prop. 
2009/10:169, bet. 2009/10:NU22, rskr. 
2009/10:384). Regeringen avser att återkomma 
till riksdagen med en beskrivning av de 
förändringar i bolagets verksamhet som 
genomförs med anledning av riksdagens 
bemyndigande. 

Regeringen har under våren 2010, genom 
ändringar i bolagsordning och i ägarriktlinjer, 
förtydligat inriktningen av Swedfund 
International AB:s verksamhet. Ändringarna är i 
linje med de rekommendationer som 
Riksrevisionen lämnade i rapporten Swedfund 
International AB och samhällsuppdraget (RiR 
2009:4). Regeringen redovisar sin syn på 
bolagets verksamhet på annan plats i denna 
proposition. Se vidare under utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd, avsnitt 3.6. 

Regeringen har utvidgat uppdraget för 
Vasallen AB så att bolaget ska kunna bidra med 
sin erfarenhet och kunskap när fastigheter, ägda 
av myndigheter och andra statligt ägda bolag, ska 
säljas (prop. 2008/09:172, bet. 2008/09:FiU41, 
rskr. 2008/09:263). Vidare har aktierna i 
Kasernen Fastighetsaktiebolag överlåtits till 
Vasallen AB, i syfte att bättre kunna tillvarata 
och utveckla värdena i de båda bolagen (prop. 
2008/09:172, bet. 2008/09:FiU41, rskr. 
2008/09:264). 

Bolagsgenomgångar har genomförts för 
bolagen Swedish National Road Consulting 
Aktiebolag (SweRoad) samt Arlandabanan 
Infrastructure Aktiebolag, Botniabanan AB 
(publ) och Svensk-Danska Broförbindelsen 
SVEDAB Aktiebolag. För att genomföra 
förändringar avseende dessa bolag begär 
regeringen i denna proposition ett antal 
bemyndiganden av riksdagen, se vidare under 
utgiftsområde 22 Kommunikationer, avsnitt 1. 

En bolagsgenomgång av Svenska 
Skeppshypotekskassan har genomförts som en 
del i ett uppdrag till myndigheten Tillväxtanalys 
att analysera det svenska maritima klustret. 
Resultatet från genomgången har förts in i 
utredningen Konkurrensförutsättningar för 
sjöfart under svensk flagg (N2010:01, dir. 
2010:2). 

Regeringen har fattat beslut om att utse en 
särskild utredare för att göra en fördjupad 
översyn av statens fastighetsförvaltning (dir. 
2009:45) som ska redovisas senast den 1 
december 2010. Utredarens uppdrag är främst 
att ta fram tydligare kriterier för statens 
fastighetsinnehav samt att föreslå en mer 
ändamålsenlig organisation av statens 
fastighetsförvaltning. Översynen innefattar ett 
flertal fastighetsförvaltande myndigheter men 
även de statligt ägda fastighetsbolagen. Se vidare 
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och 
finansförvaltning, avsnitt 8.3. 

I rapporten Blomman ska märkas – 
Miljömärkningens organisation och statens 
framtida roll (2010:8) har Statskontoret lämnat 
förslag på hur den nordiska miljömärkningen 
Svanen och EU:s miljömärkningssystem 
Blomman bör organiseras samt vilken roll staten 
bör ha. Rapporten bereds för närvarande i 
Regeringskansliet. 
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3.6.5 Nya statligt ägda bolag 

I december 2008 bildades bolaget 
Fouriertransform Aktiebolag. Syftet med 
bolagets bildande var att stärka det svenska 
fordonsklustrets internationella 
konkurrenskraft. 

Den första januari 2009 bolagiserades 
affärsenheterna Vägverket Produktion, numera 
Svevia AB (publ), samt Vägverket Konsult och 
Banverket Projektering, numera Vectura 
Consulting AB. Den första januari 2010 
bolagiserades affärsenheten Banverket 
Produktion, numera Infranord AB. I april 2010 
bolagiserades flygplatsverksamheten vid 
Luftfartsverket, numera Swedavia AB. Skälen för 
bolagiseringarna har främst varit att öka 
förutsättningarna för konkurrensneutralitet, öka 
produktiviteten på marknaden samt skapa 
effektivitetsvinster för samhället. 

I april 2010 bildades bolaget European 
Spallation Source ESS AB. Bolaget ska planera 
och bygga den europeiska 
forskningsanläggningen European Spallation 
Source. 

I samband med den omreglering av 
apoteksmarknaden som genomförts och som 
möjliggör för nya aktörer att etablera sig på 
apoteksmarknaden har ägandet och 
verksamheten i Apoteket Aktiebolag (publ) 
omstrukturerats. Under omregleringen har flera 
nya bolag bildats, bl.a. Apoteksgruppen i Sverige 
Holding AB, Apotekens Service AB samt 
Apotek Produktion & Laboratorier AB. 

Apoteket Omstrukturering Aktiebolag 
(OAB) har varit moderbolag för Apoteket 
Aktiebolag (publ) under omregleringsperioden. 
OAB har haft ansvaret för att omstrukturera 
Apoteket och för att skapa förutsättningar för 
en väl fungerande konkurrens på en omreglerad 
apoteksmarknad. 

I april 2010 blev Apoteket Aktiebolag (publ) 
åter direktägt av staten och OAB ombildades till 
ett holdingbolag med firmanamnet 
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. Denna 
koncern ska möjliggöra för småföretagare att 
driva apotek med stöd av en gemensam 
organisation för inköp, distribution och IT m.m. 

Nödvändig infrastruktur och 
servicefunktioner för samtliga apotek 
verksamma på den omreglerade svenska 
apoteksmarknaden har överförts till Apotekens 

Service AB. Apotekens Service AB ägs sedan 
mars 2010 direkt av staten. 

Apotek Produktion & Laboratorier AB 
(APL) var tidigare ett verksamhetsområde inom 
Apoteket Aktiebolag (publ) och därefter ett 
dotterbolag till Apoteket Aktiebolag (publ). 
Företagets uppdrag är att tillverka och 
tillhandahålla förskrivna läkemedel som 
läkemedelsindustrin inte tillhandahåller, men 
som behövs inom hälso- och sjukvården. APL 
ägs sedan juli 2010 direkt av staten. Se även 
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg, avsnitt 3.13.2. 

3.7 Politikens inriktning 

Ett företagsklimat i världsklass 

Regeringens vision är att Sverige ska bli ett av 
världens bästa länder att starta, driva och 
utveckla företag i för att kunna möta den ökande 
globala konkurrensen. 

Sverige behöver ett dynamiskt och innovativt 
näringslivsklimat, som gör att entreprenörer och 
företagare ser Sverige som det mest attraktiva 
landet i en kunskapsintensiv, föränderlig och 
globaliserad värld. Det är också centralt att 
dagens företagare känner att möjligheterna att 
utveckla och expandera verksamheten förbättras. 
Sverige behöver fler kvinnor och män som ser 
entreprenörskap och företagande som ett 
självklart val och vi behöver fler och växande 
företag som vågar anställa fler, i alla delar av 
landet. 

Ett näringslivsklimat som stärker Sveriges 
konkurrens- och attraktionskraft förutsätter 
insatser inom många olika politikområden. 

Skatter, transporter, IT, forskning, utbildning, 
handels- och investeringsfrämjande, 
arbetsmarknad, sociala trygghetssystem för 
företagare, energi, miljö, landsbygdsutveckling, 
kultur och regional tillväxt är exempel på 
områden med stor betydelse i ett 
näringspolitiskt perspektiv. 

De första nödvändiga stegen mot ett 
företagsklimat i världsklass är tagna. Men det 
behöver göras mer. Därför fortsätter regeringen 
arbetet med att utveckla en mer samlad och 
tvärsektoriell näringspolitik. 

Regeringens inriktning av insatserna inom 
näringspolitikens kärnområden under 
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kommande budgetår kan kort sammanfattas på 
följande sätt. 

Fler och växande företag 
För att öka effektiviteten i främjandesystemet 
krävs insatser för att utveckla 
företagsfinansiering, information och rådgivning 
riktad till befintliga och blivande företagare. De 
offensiva insatserna för att stimulera och 
underlätta företagande i hela landet ska fortsätta. 

Ett dynamiskt och innovativt näringsliv 
Arbetet med att bygga starka forsknings- och 
innovationsmiljöer ska fortsätta. 
Innovationspolitiken ska breddas till att omfatta 
och ta hänsyn till det allt större tjänsteinnehållet 
i svensk ekonomi. En utvecklad näringspolitik 
ska ge Sverige konkurrensfördelar och skapa 
förutsättningar för nya jobb och hållbar tillväxt. 

Förenkla för företagen 
Arbetet med att förenkla företagens vardag 
fortsätter med hög prioritet. Nya mål och 
indikatorer ska utvecklas för att bättre kunna 
följa förändringarna. Förenklingsarbetet ska få 
ökat genomslag på regional och lokal nivå där 
det finns en stor potential för en märkbar 
förändring i företagens vardag. 

Väl fungerande marknader 
För att skapa tillväxt är det nödvändigt att vidta 
konkurrensfrämjande åtgärder på bred front 
inom hela samhällsekonomin. Det handlar bland 
annat om att öppna upp nya marknader för 
konkurrens, se över olika marknaders 
funktionssätt, stimulera mångfald genom sänkta 
inträdesbarriärer för nya företag, skapa lika 
villkor mellan offentligt och privat företagande 
samt att stärka konsumenternas ställning genom 
bättre information och underlättad rörlighet. 

Aktivt ägande med värdeskapande i fokus 
Staten är en av Sveriges största företagsägare. 
Regeringens övergripande mål för förvaltningen 
är att skapa värde och i förekommande fall se till 
att de särskilt beslutade samhällsuppdragen 
utförs. 

Regeringen avser att även fortsättningsvis 
pröva det statliga åtagandet och ta ansvar för de 
offentliga finanserna. Därför ligger regeringens 
politik att minska det statliga ägandet fast. 

Åtgärder för ett stärkt företagsklimat i denna 
proposition 

Bland de förslag som regeringen nu lägger fram 
kan följande nämnas som bidrar till ett stärkt 
företagsklimat och bättre villkor för 
entreprenörskap och företagande. 

Utvecklad kapitalförsörjning 
För att utveckla de statliga 
kapitalförsörjningsinsatserna avser regeringen 
bl.a. att kartlägga och analysera utbudet av lån 
och riskkapital. Ett råd bör inrättas som stöd för 
myndigheten Tillväxtanalys uppdrag att följa 
kapitalmarknadens utveckling och dess 
påverkan, särskilt på små och medelstora 
företags tillgång till kapital. 

Översyn av statens riskkapitalaktörer 
Regeringen har för avsikt att tillsätta en 
utredning av samtliga statliga riskkapitalaktörers 
uppdrag, investeringsinriktning och 
kapitalstruktur i syfte att finna en mer effektiv 
resursallokering och aktörsstruktur. 

Miljöteknik 
Sveriges ambitiösa klimat- och energipolitik 
skapar goda förutsättningar för miljödriven 
näringslivsutveckling. Regeringen förslår en 
särskild satsning för att stärka och vidareutveckla 
unik kompetens och tillvarata potentialer inom 
den svenska miljötekniksektorn. En bred 
nationell miljöteknikstrategi ska tas fram. 

Kvinnors företagande 
Regeringen föreslår fortsatta riktade åtgärder för 
att uppmuntra och stimulera till ökat 
företagande bland kvinnor. Det är viktigt att fler 
ser företagande som ett självklart val och att fler 
kan och vill låta sina företag växa. Att bättre ta 
tillvara kvinnors idéer och entreprenörskap är en 
vinst både för den enskilde och 
samhällsekonomin. 

Företagare med utländsk bakgrund 
Regeringen avser genomföra fortsatta insatser 
för att främja företagande bland personer med 
utländsk bakgrund, t.ex. med satsningar på 
mentorskap och rådgivning, mikrolån och 
fortsättning av Nystartskontor. Insatserna syftar 
till att bättre tillvarata företagsidéer och 
uppmuntra entreprenörskap bland personer med 
utländsk bakgrund. 
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Förenkla för företagen 
Arbetet med att förenkla för företagen, bl.a. 
genom att minska företagens regelbörda, 
fortsätter. Målet är att skapa en märkbar positiv 
förändring i företagens vardag, särskilt för små 
och medelstora företag. Som ett led i att uppnå 
målet har regeringen i september 2010 förlängt 
Regelrådets mandat till utgången av 2014 (dir. 
2010:96). Vidare föreslås en satsning för att 
arbetet med att förenkla företagens vardag ska få 
ett ökat genomslag på lokal och regional nivå. 
Regeringen avser även fortsätta arbeta för att 
förenkla och minska företagens 
uppgiftslämnande till statliga myndigheter, med 
målsättningen om ett rapporteringstillfälle. 

Forskning och innovation 
För att förbättra förutsättningarna för 
innovation och kunskapsintensivt företagande 
föreslår regeringen inom ramen för en nationell 
innovationsstrategi insatser för bl.a. ökad 
tjänsteinnovation, inkubatorer och ungas 
innovationer. 

Insatserna för att öka nyttiggörandet av 
resultaten från offentligt finansierad forskning 
inom akademi och vid forskningsinstitut 
fortsätter. Regeringen förstärker anslaget till 
Innovationsbron AB för insatser inom 
såddfinansiering och affärsutveckling. 

Gröna näringar 
De gröna näringarna är betydelsefulla för 
Sveriges tillväxt och utvecklingen i 
landsbygderna. Bland annat genom regeringens 
satsning på visionen Sverige – det nya matlandet, 
tillvaratas de gröna näringarnas möjligheter att 
skapa investeringar och företagande i 
landsbygderna. 

Entreprenörskap i skolan 
Regeringen tog 2009 fram en strategi för 
entreprenörskap inom utbildningsområdet. 
Regeringen vill fortsätta arbetet enligt strategin 
och öka verksamhetsstödet till organisationer 
som framgångsrikt arbetar med entreprenörskap 
i skolan. 

Insatser för exportfrämjande förstärks 
Regeringen prioriterar ett aktivt 
exportfrämjande som möter de små och 
medelstora företagens behov och föreslår 
utökade resurser för exportfrämjande 
verksamhet. Regeringen fäster stor vikt vid att 
möjligheter till synergier och samverkan mellan 

främjandets olika delar tas tillvara liksom mellan 
myndigheter och organisationer som arbetar 
med företagsutveckling och internationalisering. 

Utredning av företagsbeskattningen 
För att upprätthålla ett internationellt 
konkurrenskraftigt företagsklimat avser 
regeringen att tillsätta en bred utredning av 
företagsbeskattningen. Syftet är att utforma 
beskattningen så att investeringar, produktivitet, 
sysselsättning och välfärd gynnas. 

Lägre moms på restaurang- och cateringtjänster 
Regeringens reformambitioner under 2012–2014 
betingas av att det uppstår ett varaktigt 
reformutrymme. Först när det är säkerställt att 
överskottsmålet nås och ett varaktigt 
reformutrymme uppstått kan regeringens 
reformambitioner realiseras. En av regeringens 
reformambitioner är att sänka 
mervärdesskattesatsen på restaurang- och 
cateringtjänster. En sådan skattesänkning kan 
bidra till ökad varaktig sysselsättning genom en 
växling från hemarbete till förvärvsarbete och till 
en minskad strukturell arbetslöshet. 
Mervärdesskatten för dessa tjänster bör sänkas 
från 25 till 12 procent. En utredning ska tillsättas 
med uppdrag att ta fram ett lagförslag. 

Jobbskatteavdraget 
Regeringens ambition att genomföra ett femte 
steg i jobbskatteavdraget, när det är säkerställt 
att överskottsmålet nås och ett varaktigt 
reformutrymme uppstått, är positivt även för 
företagandet eftersom det också omfattar dem 
som har arbetsinkomster från aktiv 
näringsverksamhet. 

Inlandsinnovation 
I samband med Hösttilläggsbudget för 2010 
föreslås en satsning på ökat entreprenörskap och 
utvecklad innovationsförmåga riktat mot 
investeringar i norra Sveriges inland, kallad 
Inlandsinnovation. 

Utredning om nystartszoner i utsatta områden 
Regeringen avser att tillsätta en utredning som i 
positiv anda ska se över möjligheten att införa ett 
system med skattelättnader för företag i särskilt 
utsatta områden, s.k. nystartszoner. Ett sådant 
system kan bidra till att minska utanförskapet 
och öka sysselsättningen i områden där bl.a. 
sysselsättningsgraden avsevärt understiger det 
nationella genomsnittet. 
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Förändringar i skuldsaneringslagen 
För att minska risken med företagande och 
därmed främja ett ökat entreprenörskap avser 
regeringen att föreslå två förändringar i 
skuldsaneringslagen. För det första ska 
skuldernas ålder inte längre beaktas särskilt vid 
bedömningen av om det är skäligt att bevilja 
skuldsanering. Därigenom kommer det att 
kunna gå betydligt snabbare än idag att få 
skuldsanering för den som har skulder från 
näringsverksamhet. För det andra ska aktiva 
näringsidkare kunna få skuldsanering. Genom 
att även aktiva näringsidkare omfattas av 
skuldsanering får enskilda näringsidkare samma 
möjligheter att ta sig ur en ekonomiskt ohållbar 
situation som löntagare har idag. Regeringen 
avser att under hösten 2010 lämna en 
proposition till riksdagen. 

Fler och växande företag 

Det ska vara enkelt, självklart och mer lönsamt 
att starta och driva företag. För att skapa 
förutsättningar för fler och växande företag 
behövs såväl generella insatser som riktade 
åtgärder för företagande. 

Nya företag etableras i dag främst inom 
tjänstesektorn, där också många av de växande 
företagen är verksamma. Nya företag är viktiga 
för att introducera nya tjänster och varor i 
ekonomin. De nya företagen stärker 
konkurrensen och bidrar därmed även till 
utvecklingen av befintliga företag, vilket 
förbättrar förutsättningarna för tillväxt och ökad 
sysselsättning. 

För att fler ska bli företagare krävs det att fler 
individer ser företagande som lika självklart och 
möjligt som en anställning. Utbildningsområdet 
spelar en central roll för att stimulera 
entreprenörskap. Därför genomför regeringen 
ett antal åtgärder för att entreprenörskap ska 
genomsyra utbildning på alla nivåer. 

Det är viktigt att understödja utvecklingen av 
företagandet i Sverige och prioritera åtgärder för 
att stimulera fler företag att växa i hela landet. 
Ett förbättrat företagsklimat är centralt för att 
företagen ska ha möjlighet att hantera 
utmaningar i omvärlden och för att få fler i 
arbete. En grundläggande förutsättning för de 
statliga insatserna för att främja 
företagsutveckling är att de ska möta 
näringslivets behov, vara 

marknadskompletterande och att de inte ska 
snedvrida konkurrensen. Företagsfrämjande 
insatser och statligt finansierade aktörer ska inte 
tränga undan privata tjänster och utförare. 

Utvecklad kapitalförsörjning 
Ett väl fungerande system för kapitalförsörjning 
är avgörande för start och tillväxt i företag. 
Insatser för att främja företags kapitalförsörjning 
är därför en självklar del i regeringens arbete med 
att förbättra företagsklimatet. Under perioder 
med hög ekonomisk tillväxt såväl som vid 
ekonomisk tillbakagång finns det behov av 
riktade finansieringsinsatser till företag inom 
områden där de finansiella marknaderna bör 
kompletteras eller där det saknas en fungerande 
privat marknad. 

En viktig aktör i detta sammanhang är ALMI 
Företagspartner AB (ALMI). Med beaktande av 
den ökande omfattningen på ALMIs 
verksamhet, inklusive de uppgifter som följt av 
finanskrisen, samt uppvisat resultat föreslår 
regeringen ett driftsbidrag till ALMI om 
125 miljoner kronor per år under perioden 2011–
2014. 

I takt med att näringslivets struktur förändras 
måste finansieringsinsatserna anpassas till 
rådande behov. För att utveckla de statliga 
kapitalförsörjningsinsatserna avser regeringen 
bl.a. att: 

- kartlägga och analysera utbudet av lån och 
liknande insatser för att utveckla och 
förtydliga insatserna, 

- kartlägga och analysera utbudet av 
riskkapital, i syfte att förtydliga 
ansvarsfördelningen inom staten särskilt 
vad gäller produktutbud och olika 
investeringsskeden, 

- tillse att ett råd inrättas som stöd för 
myndigheten Tillväxtanalys uppdrag att 
följa kapitalmarknadens utveckling och 
dess påverkan, särskilt på små och 
medelstora företags tillgång till 
kapitalförsörjning i alla delar av landet, 

- utreda samtliga statliga riskkapitalaktörers 
uppdrag, investeringsinriktning och 
kapitalstrukturer i syfte att finna en mer 
effektiv resursallokering och 
aktörsstruktur. 
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Utvecklad information och rådgivning 
Det finns ett grundläggande behov av 
information, rådgivning, nätverk och 
mötesplatser hos många små och medelstora 
företag. Den rådgivning som staten 
tillhandahåller ska vara 
marknadskompletterande, kostnadseffektiv, ta 
hänsyn till regionala förutsättningar samt utgå 
från företagens efterfrågan. Att staten finansierar 
viss rådgivning betyder dock inte nödvändigtvis 
att rådgivningen ska utföras i offentlig regi. 
Genom ökad mångfald av aktörer inom 
företagsrådgivning, ökar valfriheten bland 
företagarna liksom möjligheterna för dem att få 
en mer anpassad rådgivning utifrån sina behov. 
Regeringen anser det därför angeläget att 
stimulera en ökad mångfald inom 
företagsrådgivning genom utveckling av 
kundvalssystem. 

Regeringens arbete med Nystartskontor för 
samlad information och rådgivning fortsätter. 
Insatsen är ett led i regeringens politik för fler 
jobb och minskat utanförskap. 

Det är viktigt att fler ser företagande som ett 
självklart val och att fler kan och vill låta sina 
företag växa. Utöver generella insatser kan det 
även vara motiverat att stödja särskilda grupper 
av potentiella och befintliga företagare, t.ex. 
kvinnor och personer med utländsk bakgrund. 
Regeringen föreslår i denna proposition fortsatta 
riktade åtgärder för att uppmuntra och stimulera 
till ökat företagande bland kvinnor. 

Sedan tidigare genomför regeringen även 
riktade åtgärder för att stimulera kulturella och 
kreativa näringar, unga innovatörer samt 
entreprenörskap och förnyelse inom 
välfärdssektorn. 

Förnyelse av välfärdssektorn 
Under mandatperioden har regeringen arbetat 
för att skapa nya möjligheter för företagande 
inom områden som tidigare har varit svåra för 
enskilda entreprenörer att verka på. Ett exempel 
på detta är regeringens insatser för att utveckla 
entreprenörskap och företagande inom vård och 
omsorg, i syfte att öka mångfalden, förbättra 
kvaliteten och öka valfriheten. Detta har bidragit 
till utvecklingen av nya företag och fler 
sysselsatta inom branschen. Under 
mandatperioden har antalet sysselsatta inom 
vård och omsorg ökat med knappt 30 000 
personer, varav 80 procent är anställda i privat 
verksamhet. 

Regeringen avser att även fortsättningsvis 
arbeta med insatserna på området för att 
stimulera en mångfald av utförare som företag 
och ideella organisationer för förnyelse av 
välfärdssektorn som gynnar både patienter, 
brukare och entreprenörer. Som ett led i detta 
har regeringen beslutat att inrätta ett råd, 
välfärdsutvecklingsrådet. 

Välfärdsutvecklingsrådet ska bidra med 
kunskap och erfarenheter till regeringen om vad 
som kan förbättra förutsättningarna för 
valfrihet, mångfald och tillgänglighet genom 
ökat entreprenörskap och innovativt företagande 
inom hälso- och sjukvård, handikapp och 
äldreomsorg, apoteksmarknaden samt 
hushållstjänster. 

Förbättrade trygghetssystem 
Regeringen genomför ett omfattande 
reformarbete för att stärka incitamenten att 
starta, driva och utveckla företag. För att 
förstärka tryggheten har regeringen genomfört 
ett antal förändringar för företagare i de sociala 
trygghetssystemen, dvs. arbetslöshets-, sjuk- och 
föräldraförsäkringen samt reglerna för sjuklön. 
Syftet har varit att skapa större tydlighet och 
förutsägbarhet i regelverken, ökad 
likabehandling av företagare och anställda samt 
ökad valfrihet i sjukförsäkringen för företagare. 

För att underlätta övergången från anställning 
till företagande har regeringen infört förbättrade 
villkor under företagens uppbyggnadsskede 
inom arbetslöshets-, sjuk- och 
föräldraförsäkringen. Syftet med dessa 
förändringar är att minska risken vid 
företagsstart. 

Regeringen har även stärkt tryggheten och 
ökat valfriheten för etablerade företagare. Inom 
sjukförsäkringen har egenavgifterna sänkts och 
en ny generell karenstid om sju dagar för 
egenföretagare har införts, med möjlighet att 
välja längre karenstid. Inom föräldraförsäkringen 
har regeringen ändrat reglerna så att 
egenföretagare får regler som mer liknar dem 
som gäller för anställda vid uttag av tillfällig 
föräldrapenning. Regeringen har även gjort det 
mindre riskfyllt för företag att anställa genom att 
införa ett generellt högkostnadsskydd avseende 
sjuklönekostnader för samtliga arbetsgivare. 

På grund av att sätten att beräkna den 
förmånsgrundande inkomsten skiljer sig åt, 
krävs olika regler för företagare som bedriver 
verksamhet i fåmansbolag jämfört med 
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egenföretagare. Det kan därför med avseende på 
försäkringssystemen finnas brister i neutralitet 
mellan de två grupperna av företagare. 
Regeringen avser att, inom Regeringskansliet, 
närmare se över reglerna i denna del. Reglerna 
för dem som väljer att kombinera anställning 
och företagande i arbetslöshetsförsäkringen 
kommer att utredas vidare inom 
Regeringskansliet. 

Arbetsmiljöverket har i samråd med 
Försäkringskassan utrett egenföretagares 
möjlighet till havandeskapspenning på grund av 
risker i arbetsmiljön. Frågan bereds vidare i 
Regeringskansliet. 

Ett dynamiskt och innovativt näringsliv 

Forskning och innovation 
OECD och EU har framhållit betydelsen av 
forskning och innovation i återhämtningen efter 
den finansiella krisen och för att lägga grunden 
till ett hållbart samhälle. 

I juni 2010 lade OECD fram sin 
innovationsstrategi, ”Innovation: getting a head 
start on tomorrow”. Likaså har EU antagit 
strategin ”Europa 2020: en ny europeisk strategi 
för sysselsättning och tillväxt”, som bl.a. bärs 
upp av flaggskeppsinitiativet 
”Innovationsunionen”. Dessa strategier utgör 
värdefulla underlag för att fortsätta arbetet för 
stärkt innovationsförmåga i Sverige. 

I strategierna framkommer att 
innovationsprocesserna blir alltmer komplexa. 
Innovation sker i allt högre grad i nätverk och i 
samspel mellan olika aktörer, inklusive kunder 
och användare. Innovation kan ta sig många 
olika former: nya varu- eller tjänstekoncept eller 
produktionsprocesser, men också 
marknadsföring, organisatoriska förändringar, 
eller affärsmodeller. 

Som ett led i att utveckla politiken för att 
möta denna ökade komplexitet i 
innovationsprocesserna antog regeringen i juli 
2010 en strategi för ökad tjänsteinnovation. 
Strategin utgör ett första steg i riktning mot en 
breddad innovationspolitisk ansats. I 
genomförandet av strategin kommer bland annat 
förutsättningarna för affärsutveckling av 
tjänstebaserade affärsidéer, kunskap om och 
metoder för efterfrågebaserad och 
användarcentrerad innovation, liksom 
förutsättningarna för att öka innovationsnivån i 

offentlig sektor lokalt, regionalt och nationellt, 
att ägnas uppmärksamhet. 

OECD:s och EU:s strategier lyfter också 
fram betydelsen av vetenskaplig 
kunskapsutveckling och tvärvetenskaplighet för 
innovation, liksom nödvändigheten att stärka 
sambanden mellan utbildning, forskning och 
innovation i näringsliv och övriga samhället. 
Även andra källor till kunskap framhålls, inte 
minst den kunskap som finns hos användare, 
entreprenörer och medarbetare. IT och Internet 
lyfts också fram som väsentliga verktyg för 
innovation. Vikten av att öka 
innovationsaktiviteterna i små och medelstora 
företag och hos offentliga aktörer, exempelvis 
genom offentlig innovationsupphandling, 
betonas. Strategiernas rekommendationer för att 
förstärka förutsättningarna för innovation och 
kunskapsintensivt företagande är viktiga 
ingångsvärden i regeringens satsning på en 
innovationsstrategi som bland annat beaktar 
tjänsteinnovation, inkubatorer och ungas 
innovationer. Regeringen avsätter 90 miljoner 
kronor per år under 2011–2014. 

Innovationsupphandlingsutredningen 
lämnade sitt slutbetänkande 
Innovationsupphandling (SOU 2010:56) den 31 
augusti 2010. Utredningen föreslår bland annat 
en lagändring i Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling, Lag (2007:1092) om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster respektive Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem med innebörden att 
upphandlande myndigheter och enheter bör ta 
innovationshänsyn om upphandlingens art 
motiverar detta. Utredningen föreslår också att 
ett nytt upphandlingsinstrument, för 
kommersiell upphandling av forsknings- och 
utvecklingstjänster, införs i Sverige. Förslagen 
kommer att remissbehandlas och vidare beredas 
inom Regeringskansliet. 

Under 2011 fortsätter implementeringen av 
propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation (prop. 2008/09:50). Det är angeläget 
att fortsätta att bygga starka forsknings- och 
innovationsmiljöer utifrån de strategiska 
forskningsområden som etablerades i och med 
propositionen. Detta innebär bland annat att 
fortsätta stärka flödet av kunskap mellan 
lärosäten och näringsliv inom dessa områden, 
inte minst med stöd av forskningsinstituten 
inom relevanta områden. 
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Insatserna för att öka nyttiggörandet av 
resultaten från offentligt finansierad forskning 
inom akademi och vid forskningsinstitut 
fortsätter. Regeringen förstärker anslaget till 
Innovationsbron AB med 60 miljoner kronor 
per år under 2011–2014 för insatser inom 
såddfinansiering och affärsutveckling. 

De nationella satsningarna på forskning och 
innovation ska även stärka Sveriges position i det 
internationella forskningssamarbetet, särskilt när 
det gäller medverkan i EU:s ramprogram för 
forskning, utveckling och demonstration. 
Arbetet för att stärka internationella samarbeten 
inom forskning och innovation kommer att 
fortsätta. Under det svenska ordförandeskapet i 
EU formulerades en strategi på EU-nivå för 
Östersjöområdet. Sverige är koordinator för 
området forskning och innovation i denna 
strategi. De gemensamma utmaningarna att 
omsätta området forskning och innovation i 
handling är fortsatt stora. Sverige har i egenskap 
av koordinator intagit en engagerad roll i detta 
komplexa arbete och omvärlden förväntar sig 
därför ett fortsatt starkt engagemang och 
ledarskap från svensk sida. Regeringen avser 
därför att närmare återkomma till de 
omprioriteringar som kan komma att krävas av 
berörda myndigheter för att strategin ska kunna 
fortsätta att genomföras inom befintliga 
anslagsramar under 2011. 

Regeringen anser att den kreativitet som 
kännetecknar kulturlivet också är en faktor för 
att utveckla ett innovativt och dynamiskt 
näringsliv. Regeringen har särskilt 
uppmärksammat de kulturella och kreativa 
näringarnas betydelse för hållbar tillväxt, genom 
den handlingsplan för kulturella och kreativa 
näringar som lagts fast för perioden 2009–2012. 

På regional nivå behöver samspelet mellan 
EU:s olika instrument (ramprogrammen för 
forskning, utveckling och demonstration samt 
konkurrenskraft och innovation och 
strukturfondsprogrammen) och de nationella 
insatserna på innovationsområdet förstärkas. 

Miljödriven näringslivsutveckling 
Regeringen är övertygad om att miljö- och 
klimatutmaningen kan vändas till en betydande 
möjlighet för Sverige. Den starka tillväxt som 
miljötekniksektorn har haft under de senaste 
åren visar på den stora potential som finns i 
omställningen till ett hållbart samhälle. När 
världen i allt snabbare takt efterfrågar 

klimatsmarta lösningar är det klokt att satsa på 
hållbar tillväxt, som förenar jobb och 
företagande med klimatansvar. Det ger Sverige 
konkurrensfördelar och skapar förutsättningar 
för nya jobb och hållbar tillväxt. 

Miljö- och energiteknikområdet har goda 
förutsättningar att utgöra ett betydande 
tillväxtområde för olika typer av regioner i 
Sverige. OECD uppmärksammar i Territorial 
Review av Sverige (2010) den stora potential 
som finns i så kallad ”grön tillväxt”. Särskilt 
landsbygderna har, enligt OECD, en betydande 
tillväxtpotential, bl.a. genom sina rika tillgångar 
på förnybar energi. 

Sverige har redan kommit en bit på väg. Tack 
vare ambitiösa målsättningar, ekonomiska 
styrmedel och andra kompletterande åtgärder 
har Sverige lyckats förena miljö och 
företagsamhet. Sambandet mellan tillväxt och 
negativ miljöpåverkan har brutits. Sedan 1990 
har utsläppen minskat med 12 procent samtidigt 
som den ekonomiska tillväxten ökat med nästan 
50 procent. Enligt OECD ligger Sverige långt 
fram vad gäller utvecklingen mot en grön tillväxt 
jämfört med övriga OECD-länder. 

Miljödriven näringslivsutveckling innehåller 
ett brett spektrum av möjligheter där företag, 
såväl små som stora, ska stimuleras att använda 
såväl sitt eget miljöarbete, som den slutliga 
produkten, till en affärsmöjlighet. En stor del av 
potentialen finns inom miljöteknikområdet. Små 
och medelstora företag har ofta inte tillräckliga 
egna resurser för omställning, därför behövs 
särskilda satsningar på denna målgrupp. 
Efterfrågan på produkter och tjänster som bidrar 
till minskade miljö- och klimathot ökar kraftigt. 
Information från företag om produkter och om 
företagets miljöpåverkan blir därför också ett allt 
viktigare konkurrensmedel, såväl nationellt som 
internationellt. Användande av olika erkända 
redovisnings- och certifieringsverktyg gör att 
företag kan få marknadsfördelar. Ny, grön 
teknik kommer att vara viktig och efterfrågas när 
energi- och transportsystem ska ställas om. 
Sverige har hög kompetens inom dessa områden 
och det finns därför goda förutsättningar att 
bidra till tillväxt i Sverige. Vi ligger också i 
framkant när det gäller teknik för hållbar 
stadsutveckling och systemlösningar. Detta är 
inte minst angeläget i ett globalt perspektiv, då 
numera över hälften av jordens befolkning bor i 
städer. Svenska miljöteknikföretag erbjuder 
varor och tjänster som det finns stor efterfrågan 
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på runt om i världen. Regeringen kommer att 
fortsätta att bistå dessa företag för att de i än 
större utsträckning ska kunna ta tillvara på och 
kommersialisera sina kunskaper och idéer. 
Regeringen kommer dessutom fortsätta att 
arbeta aktivt för ett ökat internationellt 
samarbete. Samarbetsavtal inom området har 
tecknats med Kina, Indien, USA, Ryssland, 
Sydafrika, Brasilien och Ukraina. Både 
genomförande av de befintliga avtalen och nya 
samarbeten är viktiga att få till stånd. 

Tillgången till naturresurser är en annan 
strategisk fråga både nationellt och på EU-nivå. 
Sverige har en stark position med rik tillgång till 
viktiga naturresurser som malm, mineral, skog 
och vatten. Regeringen har inlett ett arbete för 
att främja utvecklingen av hållbart nyttjande av 
de naturresurser som bidrar till ökad tillväxt i 
näringslivet. Detta arbete ska bidra till nya 
export- och investeringsmöjligheter. 
Målsättningen är att främja en effektiv och 
hållbar resursanvändning såväl vad gäller energi 
som andra råvaror. Ett exempel där stärkt tillväxt 
och möjligheter till jobb genom ett effektivare 
nyttjande av naturresurser lyfts fram är i det s.k. 
Barentssamarbetet. Länderna i Barentsregionen 
skrev i maj 2010 under en deklaration som en bas 
för fortsatt samarbete på området. 

Insatser för en miljödriven 
näringslivsutveckling ska ske i samverkan med 
det svenska näringslivet. Dialoger mellan 
regeringen eller Regeringskansliet och 
representanter för näringslivet äger rum 
kontinuerligt. 

Regeringen är pådrivande för en miljödriven 
näringspolitik även i EU-arbetet och i det 
internationella arbetet. För att lyckas med att 
möta miljö- och klimatutmaningarna krävs också 
omfattande internationell samverkan. I det 
internationella arbetet inom t.ex. FN och 
OECD har frågor kring grön ekonomi och grön 
tillväxt fått stor uppmärksamhet under senare 
tid. Regeringen anser att det är viktigt att stödja 
internationellt arbete, som siktar mot en global 
omställning, och att Sverige delar med sig av 
erfarenheter, samtidigt som Sverige i dessa fora 
även har möjlighet att lära av andra. 

Näringspolitiken ska även verka för synergier 
med andra politikområden, t.ex. energipolitik, 
miljöpolitik, regional tillväxtpolitik samt 
utvecklingspolitik. Åtgärder ska utformas utifrån 
en helhetssyn och bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. I största möjliga mån 

utformas lagar, regler och andra regleringar så att 
de bidrar till måluppfyllelse inom andra 
politikområden samtidigt som de är gynnsamma 
för näringslivet. En prioriterad fråga i detta 
sammanhang är hur EU:s 
utsläppshandelsdirektiv kommer att 
implementeras. 

Sverige ska även i framtiden vara ett 
föregångsland för god miljö och hållbar 
utveckling, både nationellt och internationellt. 
Utvecklingen mot en grönare ekonomi, med 
växande företag inom miljöteknikområdet, leder 
till minskade utsläpp nationellt och bidrar 
genom export till att minska utsläppen globalt. 
För att stärka och vidareutveckla unik 
kompetens och tillvarata potentialer inom den 
svenska miljötekniksektorn föreslår regeringen 
en satsning på 100 miljoner kronor per år under 
2011–2014, dvs. sammanlagt 400 miljoner 
kronor under kommande mandatperiod. En bred 
nationell miljöteknikstrategi tas fram. 

Förenkla för företagen 

En av regeringens viktigare insatser för att skapa 
fler jobb och välfärd har varit och kommer 
fortsatt vara att förenkla vardagen för Sveriges 
entreprenörer och företag. Genom att bl.a. skapa 
bättre regelverk och minska företagens 
administrativa kostnader blir det enklare och 
mer lönsamt att starta och driva företag. Det 
ökar företagens utrymme att ägna sin tid och 
sina resurser till att utveckla sin verksamhet. 
Genom enklare regler sänks trösklarna för att 
fler företag startas, stannar och växer i Sverige. 

Regeringen har sedan 2006 lagt en stabil grund 
för ett framgångsrikt regelförenklingsarbete, och 
för första gången brutit trenden av ökande 
regelkrångel. Mellan 2006 och 2010 har 
företagens administrativa kostnader minskat 
med cirka 7,3 procent netto. Det motsvarar 
drygt 7 miljarder kronor i minskade årliga 
kostnader för företagen. 

Regeringen kommer att fortsätta prioritera 
arbetet med att förenkla företagens vardag. 
Inriktningen i det kommande arbetet bygger på 
de erfarenheter som de fyra senaste årens arbete 
givit. OECD:s slutrapport i granskningen av 
Sverige inom ramen för OECD EU 15 är ett 
välkommet inspel i vidareutvecklandet av 
förenklingsagendan. 
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Regeringens övergripande mål med 
förenklingsarbetet kommer även fortsättningsvis 
vara att åstadkomma en märkbar positiv 
förändring i företagens vardag. Det är dock 
viktigt att fylla den målsättningen med ett 
fördjupat innehåll och med bättre möjligheter till 
uppföljning. Regeringen bedömer därför att nya 
mål och indikatorer behöver utvecklas för att 
bättre kunna följa förändringarna i företagens 
vardag. Dessa mål kommer att vara 
underordnade och ge konkret innehåll till det 
övergripande målet. Beroende på vilka mål som 
ställs upp kan det finnas behov av att utveckla 
ytterligare indikatorer som följer utvecklingen 
mot de enskilda underliggande målen. 

Regeringen vill åstadkomma följande i fråga 
om mål och nya indikatorer: 

- utveckla verktyg för att på ett tydligare sätt 
avläsa den upplevda vardagen för företagen 
och följa utvecklingen av en märkbar 
förändring i denna vardag, 

- förenkla de regelverk som företagen 
upplever som irriterande och utveckla 
verktyg för att följa denna utveckling, samt 

- utveckla verktyg för att kontinuerligt följa 
upp att regler, processer och förfaranden 
inom den offentliga förvaltningen utformas 
så att de är bättre anpassade till företagens 
villkor och verklighet. 

Regeringen har under de senaste fyra åren haft 
ett kvantitativt mål som tagit sikte på att minska 
företagens administrativa kostnader till följd av 
statliga regler med 25 procent till 2010. Trots det 
omfattande arbete som lagts ner, behövs det mer 
tid för att nå målet. EU-kommissionen och 
majoriteten av EU:s medlemsstater har beslutat 
om likartade mål som det svenska men med 
utgång 2012. Regeringen avser att synkronisera 
det svenska arbetet med den process som pågår i 
Europa, inte minst med tanke på att cirka 53 
procent av de administrativa kostnader som 
företag i Sverige möter är hänförliga till EU:s 
regelverk. Regeringen avser därför att förlänga 
målet om att minska företagens administrativa 
kostnader med 25 procent till utgången av 2012. 

Utöver arbetet på nationell nivå är den 
regionala och lokala nivån mycket betydelsefull i 
förenklingsarbetet. Majoriteten av företagen har 
regelbundna kontakter med myndigheter på 
regional och lokal nivå vid tillsyn och 
tillämpning av lagar och regler. 

För att uppnå regeringens mål om en märkbar 
positiv förändring i företagens vardag är det 
därför viktigt att förenklingsarbetet får ett ökat 
genomslag på regional och lokal nivå. Det finns 
en stor potential för märkbar förändring i 
företagens vardag genom samordning och 
översyn av regler, procedurer och tillämpningen 
av dessa. Regeringen avser därför att ta fram ett 
program som kan utgöra en del av en plattform 
för arbetet med förenkling på regional och lokal 
nivå. Under våren 2010 har Länsstyrelsen i 
Kronobergs län fått regeringens uppdrag att ge 
förslag till hur länsstyrelsernas förenklingsarbete 
bör utformas. Tillväxtverket har också fått ett 
parallellt uppdrag att utarbeta förslag till insatser 
för att främja förenklingsarbetet på kommunal 
nivå. Båda uppdragen ska redovisas till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i 
december 2010 och utgör underlag i det 
kommande arbetet med förenkling för företag 
på regional och lokal nivå. 

Regelrådet fyller en viktig funktion i arbetet 
med att bedöma om nya eller ändrade regler 
utformas så att de når sitt syfte på ett enkelt sätt 
och till en, relativt sett, låg administrativ kostnad 
för företagen. Rådets arbete har redan, under 
den relativt korta tid som det verkat, bidragit till 
en kvalitetshöjning och till att öka 
uppmärksamheten kring behovet av att upprätta 
konsekvensutredningar. Regeringen har därför 
beslutat om en förlängning av Regelrådets 
mandat till utgången av 2014 (dir. 2010:96). 

Regeringen avser även att arbeta för att 
förenkla och minska företagens 
uppgiftslämnande till statliga myndigheter bl.a. 
genom att hanteringen av uppgifter samordnas. 

Väl fungerande marknader 

På väl fungerande marknader konkurrerar 
företag med varandra om att få köpare att välja 
deras produkter. Det förutsätter köpare som gör 
välgrundade val. Konkurrens sporrar företagen 
att vara kostnadseffektiva och kreativa, att 
tillvarata nytänkande och att kommersialisera 
nya affärsmöjligheter. Resultatet blir en högre 
nytta för köparna genom bättre kvalitet, lägre 
priser och en större valfrihet samt ett dynamiskt 
näringsliv med fler konkurrenskraftiga företag 
med förutsättningar att växa och anställa. En god 
konkurrenssituation leder därmed till ökad 
produktivitet men också till att motverka 
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inflation. Dessutom skapas förutsättningar för 
positiva samhällsekonomiska effekter genom 
ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt när 
fler innovativa företag i konkurrens på sikt 
utvecklar nya produkter och tjänster i nya 
branscher. Det finns många områden där ökad 
konkurrens skulle kunna medföra betydande 
samhällsekonomiska vinster. 

Regeringens insatser för en mångfald av 
aktörer och en fungerande konkurrens har varit 
betydelsefulla för att utveckla de offentligt 
finansierade välfärdstjänsterna, såsom hälso- och 
sjukvård, äldreomsorg och utbildning. Detta 
arbete ska fortsätta, bland annat genom ett 
utvecklat vårdval och stärkt valfrihet inom 
äldreomsorgen genom t.ex. stimulansmedel till 
kommuner som vill införa valfrihetssystem och 
fortsatt satsning på fritt val av hjälpmedel. 
Reformer inom området kan samtidigt bidra till 
att skapa bättre förutsättningar för kvinnors 
företagande. 

Företag måste ha möjlighet att konkurrera på 
lika villkor. Både mot varandra och mot 
kommun, landsting och stat när dessa agerar på 
marknaden. Sunda spelregler mellan privat och 
offentlig sektor måste därmed gälla. I mars 2010 
överlämnades den förvaltningspolitiska 
propositionen, Offentlig förvaltning för 
demokrati, delaktighet och tillväxt (prop. 
2009/10:175), till riksdagen. I propositionen gör 
regeringen bedömningen att statliga 
myndigheter som regel inte bör bedriva 
säljverksamhet på marknaden samt att 
möjligheten att reglera detta i lag bör övervägas. 
Regeringen avser också att se över 
myndigheternas instruktioner i syfte att 
tydliggöra vilken säljverksamhet som de får 
bedriva på marknaden och för att förbättra 
möjligheten till kontroll och styrning av 
densamma. Även myndigheternas redovisning av 
intäkter och kostnader bör utvecklas och bli 
tydligare. Omfattningen av statliga 
myndigheters säljverksamhet ska fortsätta att 
minska. Regeringen avser att i kommande 
omprövningar av det statliga åtagandet särskilt 
uppmärksamma myndigheters säljverksamhet 
och effekterna på de marknader där de statliga 
myndigheterna är verksamma. 

Köparnas situation och agerande är viktigt för 
konkurrensen. Regeringen vill därför verka för 
en förbättrad rörlighet för köparna. Genom 
studier av olika marknader kan problem 
identifieras och tas bort så att köparnas 

incitament och möjligheter att göra välgrundade 
val på marknader förbättras. 

Konkurrensverkets tillsyn över lagen 
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) 
förväntas öka i betydelse i takt med att lagen 
tillämpas på allt fler områden. Behovet av tillsyn 
kan dessutom förväntas bli av stor betydelse på 
LOV-området. Konkurrensverket har fått i 
uppdrag av regeringen att från 
konkurrenssynpunkt följa och utvärdera 
landstingens införande av vårdvalssystem i 
primärvården. Uppdraget ska slutredovisas 
senast den 25 november 2010. Betänkandet 
Regler för etablering av vårdgivare (SOU 
2009:84), som för närvarande bereds i 
Regeringskansliet, berör bl.a. frågan om tillsyn 
över landstingens ansvar för etableringar och 
vissa konkurrensfrågor. Konkurrensverkets 
erfarenheter från tillsynen över 
upphandlingslagarna, såväl lagen (2007:1091) om 
offentlig upphandling (LOU) som lagen 
(2007:1092) om upphandling inom områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster 
(LUF), visar tydligt på bristerna i ett system 
utan effektiva sanktionsmöjligheter, bl.a. har 
Konkurrensverket kunnat konstatera en utbredd 
tillämpning av direktupphandling i strid mot 
LOU. Genom de nya rättsmedlen som införts 
skapas förutsättningar för en bättre 
regelefterlevnad och antalet upphandlingar 
förväntas öka. 

När det gäller statliga stöd till företag bör 
dessa begränsas till sådana åtgärder som avser att 
motverka främst marknadsmisslyckanden. En 
del i arbetet med att effektivisera marknaders 
funktionssätt är den av regeringen tillsatta 
utredningen om en översyn av regelverken för 
statligt stöd som syftar till förbättrad 
tillämplighet, Utredningen om vissa frågor om 
statligt stöd m.m. (dir. 2010:9). 

Aktivt ägande med värdeskapande i fokus 

Staten är en av Sveriges största företagsägare. 
Företagen representerar stora värden och är 
stora arbetsgivare. Dessutom ägs de ytterst av 
alla svenska medborgare gemensamt. Staten har 
därför ett stort ansvar att vara en aktiv och 
professionell ägare. 

Regeringens övergripande mål för 
förvaltningen är att skapa värde och i 
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förekommande fall se till att de särskilt beslutade 
samhällsuppdragen utförs. 

Det är viktigt att staten hanterar sin ägarroll 
på ett ansvarsfullt sätt. Så länge företagen ägs av 
staten ska den aktiva förvaltningen ske på ett 
professionellt sätt med värdeskapande som 
övergripande mål. För de företag där det finns 
ett försäljningsmandat inbegriper den aktiva 
förvaltningen även att förbereda och strukturera 
dem inför försäljning. 

Minskat företagsägande 
Regeringen har tydliggjort vilka principer och 
frågeställningar som ska avgöra huruvida ett 
företag ska vara i statlig ägo. Om det inte finns 
ett beslutat samhällsuppdrag och företaget 
verkar på en marknad med fungerande 
konkurrens så anser regeringen att företagen 
utvecklas bättre med privata ägare. 

Staten ska vara en ansvarsfull och aktiv ägare. 
En del i detta är att gå igenom det statliga 
ägandet och pröva skälen till fortsatt statligt 
ägande. Resultatet av en genomgång kan leda till 
att regeringen lägger fram förslag till riksdagen 
om avyttring av hela eller delar av ett statligt ägt 
företag. Varje försäljning anpassas till rådande 
marknadsläge, så att försäljningarna kan ge bästa 
möjliga affärsmässiga utfall. Inför varje 
försäljning inhämtar regeringen riksdagens 
bemyndigande att avveckla statens ägande. 

Under mandatperioden har regeringen 
genomfört försäljningar av statligt ägda företag 
till ett totalt värde av 119,1 miljarder kronor, 
inklusive nettoskulder m.m. 
Försäljningsintäkterna från dessa försäljningar 
uppgår till 98,9 miljarder kronor, exklusive 
nettoskulder m.m. Försäljningsintäkterna har 
använts till att amortera på statsskulden för att 
därigenom minska statens skuldsättning och 
räntekostnader. 

Regeringen avser att även fortsättningsvis 
pröva det statliga åtagandet och ta ansvar för de 
offentliga finanserna. Därför ligger regeringens 
politik att minska det statliga ägandet fast. 

Utvecklat ägande 
Under mandatperioden har regeringen 
genomfört ett omfattande analysarbete med att 
gå igenom de statligt ägda företagen för att pröva 
skälen till ett fortsatt statligt ägande. Detta är en 
annan del i att vara en ansvarsfull och aktiv ägare 
som ska fortsätta. Resultaten av genomgångarna 
kan leda till omstruktureringar, förändringar 
eller förtydliganden av vissa statligt ägda företags 

uppdrag. Redovisningen till riksdagen sker per 
företag och i takt med att den individuella 
genomgången av ett företag är klar. Så länge 
staten äger företagen är det viktigt att de ges 
möjlighet att utvecklas och växa för att fortsätta 
att skapa värde för ägaren. Ett led i detta är också 
att kontinuerligt optimera kapitalstrukturerna 
för de enskilda företagen. 

Regeringen har dessutom sett över statlig 
affärsverksamhet som bedrivs i myndighetsform. 
Under mandatperioden har ett antal nya företag 
bildats från verksamheter som tidigare bedrivits i 
myndighetsform på ett eller annat sätt. Skälen 
för bolagiseringarna har främst varit att öka 
förutsättningarna för konkurrensneutralitet, öka 
produktiviteten på marknaden samt skapa 
effektivitetsvinster för samhället. Med 
utgångspunkt i detta avser regeringen att även 
fortsättningsvis pröva i vilken form statlig 
verksamhet ska bedrivas. 

3.8 Budgetförslag 

3.8.1 1:1 Verket för innovationssystem: 
Förvaltningskostnader 

Tabell 3.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 133 820  
Anslags- 
sparande 67

2010 Anslag 142 567 1 
Utgifts- 
prognos 139 449

2011 Förslag 143 009   

2012 Beräknat 144 364 2  

2013 Beräknat 146 362 3  

2014 Beräknat 149 537 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 143 009 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 143 009 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 142 809 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget finansierar förvaltningskostnader vid 
Verket för innovationssystem (Vinnova). 
Myndigheten har till uppgift att främja hållbar 
tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad 
forskning och utveckling av effektiva 
innovationssystem. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 143 009 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Verket för 
innovationssystem: Förvaltningskostnader för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 144 364 000 
kronor och för 2013 samt 2014 beräknas anslaget 
till 146 362 000 kronor respektive 149 537 000 
kronor. 

 
Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 142 567 142 567 142 567 142 567

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 542 1 898 3 897 7 285

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 3 -100 -101 -102 -105

Övrigt 4  -210

Förslag/ 
beräknat 
anslag 143 009 144 364 146 362 149 537

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas med 100 000 kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. 
4 Anslaget minskas (2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.8.2 1:2 Verket för innovationssystem: 
Forskning och utveckling 

Tabell 3.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 1 858 928  
Anslags- 
sparande -32 114

2010 Anslag 1 903 595 1 
Utgifts- 
prognos 1 829 697

2011 Förslag 1 938 133   

2012 Beräknat 2 014 812 2  

2013 Beräknat 2 041 221 3  

2014 Beräknat 2 076 804 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 1 992 805 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 1 992 806 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 1 990 015 tkr i 2011 års prisnivå. 

Anslaget finansierar behovsmotiverad 
forsknings- och utvecklingsverksamhet samt 
utveckling av innovationssystemet. 

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:2 Verket för 
innovationssystem: Forskning och utveckling ingå 
ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare 
gjorda åtaganden, medför ett behov av framtida 
anslag på högst 2 000 000 000 kronor under 
2012–2016. 

 

Skälen för regeringens förslag: Detta möjliggör 
att det för delar av verksamheten kan göras 
ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar 
långsiktiga program under en flerårig 
planeringsperiod. 

Tabell 3.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2016 

Ingående åtaganden 1 677 454 1 794 419 2 000 000 - - 

Nya åtaganden 903 625 1 203 370 1 000 000 - - 

Infriade åtaganden -786 660 -997 789 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 

Utestående åtaganden 1 794 419 2 000 000 2 000 000 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1 800 000 2 000 000 2 000 000 - - 

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 1 938 133 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:2 Verket för 
innovationssystem: Forskning och utveckling för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 
2 014 812 000 kronor och för 2013 samt 2014 
beräknas anslaget till 2 041 221 000 kronor 
respektive 2 076 804 000 kronor. 

 
Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:2 
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 903 795 1 903 795 1 903 795 1 903 795

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 26 844 48 164 73 749 111 043

Beslut 3 7 494 62 853 63 677 64 877

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 4   -2 912

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 938 133 2 014 812 2 041 221 2 076 804

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 2011 sker en återföring på 10 000 000 kronor av tidigare finansiering av anslag 
1:15 Rymdverksamhet samtidigt som en överföring på 3 000 000 kronor sker till 
anslag 1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien. Från och med 2012 
beräknas 30 000 000 kronor tillföras Vinnova, samtidigt som ytterligare medel 
återförs från anslag 1:15 Rymdverksamhet. 
4 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.3 1:3 Institutens strategiska 
kompetensmedel m.m. 

Tabell 3.9 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 355 127  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 468 231 1 
Utgifts- 
prognos 468 231

2011 Förslag 468 231   

2012 Beräknat 473 520 2  

2013 Beräknat 480 402 3  

2014 Beräknat 490 194 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 468 231 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 468 231 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 467 576 tkr i 2011 års prisnivå. 
 

Från anslaget finansieras strategiska kompe-
tensmedel för industriforskningsinstituten med 
ägande under RISE Holding AB, liksom kostna-
der för RISE Holding AB:s verksamhet, samt 
vissa omstruktureringskostnader för RISE-
instituten. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 468 231 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:3 Institutens strategiska 
kompetensmedel för 2011. För 2012 beräknas 
anslaget till 473 520 000 kronor och för 2013 
samt 2014 beräknas anslaget till 480 402 000 
kronor respektive 490 194 000 kronor. 

 
Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 468 231 468 231 468 231 468 231

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 0 5 289 12 171 22 650

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -687

Förslag/ 
beräknat 
anslag 468 231 473 520 480 402 490 194

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.4 1:4 Tillväxtverket 

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 260 691  
Anslags- 
sparande -279

2010 Anslag 367 508 1 
Utgifts- 
prognos 356 851

2011 Förslag 358 942   

2012 Beräknat 362 880 2  

2013 Beräknat 367 584 3  

2014 Beräknat 373 899 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 358 942 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 358 942 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 358 537 tkr i 2011 års prisnivå. 
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Anslaget används för Tillväxtverkets 
förvaltningskostnader och för driftsbidrag till 
ALMI Företagspartner AB (ALMI). 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 358 942 000 kronor 
anvisas under anslag 1:4 Tillväxtverket för 2011. 
Av anslaget beräknas totalt 125 000 000 kronor 
användas för driftsbidrag till ALMI under 2011. 

Anslaget föreslås minska med 100 000 kronor 
fr.o.m. 2011 till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

För åren 2008–2010 har anslaget ökats med 
80 000 000 kronor för ett förstärkt driftsbidrag 
till ALMI. För 2011–2014 föreslår regeringen att 
anslaget tillförs 70 000 000 kronor per år för 
driftsbidrag till ALMI, varav 10 000 000 kronor 
avser åtgärder för att öka utlåningen till 
företagare med utländsk bakgrund. 

 
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:4 Tillväxtverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 367 508 367 508 367 508 367 508

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 1 534 5 583 10 419 17 346

Beslut -10 000 -10 110 -10 241 -10 428

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -104

Övrigt 3  -422

Förslag/ 
beräknat 
anslag 358 942 362 880 367 584 373 899

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8.5 1:5 Näringslivsutveckling m.m. 

Tabell 3.13 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 530 160  
Anslags- 
sparande 93 924

2010 Anslag 616 559 1 
Utgifts- 
prognos 557 811

2011 Förslag 641 009   

2012 Beräknat 622 020   

2013 Beräknat 585 020   

2014 Beräknat 585 020   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för näringslivsfrämjande 
åtgärder och till tjänsten Nystartskontoret. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:5 
Näringslivsutveckling m.m. ingå ekonomiska 
åtaganden som, inklusive tidigare gjorda 
åtaganden, medför ett behov av framtida anslag 
på högst 450 000 000 kronor under 2012–2014. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: För 2010 
prognostiseras i princip hela den ram utnyttjas 
som regeringen har föreslagit riksdagen i 
regeringens proposition Hösttilläggsbudget för 
2010 (prop. 2010/11:2). 

Bemyndiganderamen på anslaget föreslås öka 
jämfört med 2010 till följd av regeringens förslag 
i denna budgetproposition om insatser för att 
främja kvinnors företagande, insatser för att 
förenkla för företagen, miljöteknik samt för 
förstärkta innovationsinsatser. Detta beräknas 
leda till ett ökat antal fleråriga åtaganden. 

I huvudsak används anslaget för 
projektfinansiering. Vid projektfinansiering 
löper utbetalningar över flera år, vilket försvårar 
prognoser för infriade och utestående åtaganden. 
För att ta hänsyn till denna osäkerhetsfaktor 
bedömer regeringen att det finns ett behov av en 
marginal i form av ett bemyndigande som 
överskrider de prognostiserade utestående 
åtagandena. 
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Tabell 3.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 377 619 214 735 252 000 - - 

Nya åtaganden 279 752 251 786 437 000 - - 

Infriade åtaganden -442 636 -214 521 -252 000 -252 000 -185 000 

Utestående åtaganden 214 735 252 000 437 000 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 300 000 270 000 450 000 - - 

 
 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 641 009 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:5 Näringslivsutveckling 
m.m. för 2011. 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
20 000 000 kronor 2011 för det projekt som 
Innovatum teknikpark i Trollhättan driver i syfte 
att utveckla elbilstekniken. 

För en fortsatt förstärkning av satsningen på 
Tillväxtverkets underleverantörsprogram 
föreslår regeringen att anslaget ökas med 
15 000 000 kronor per år 2011–2012. 

Regeringen föreslår att anslaget tillförs 
100 000 000 kronor per år 2011–2014 för 
fortsatta särskilda insatser för att främja 
kvinnors företagande. 

För 2011–2014 föreslår regeringen också att 
anslaget för respektive år ökas med 15 000 000 
kronor till förstärkta insatser i syfte att förenkla 
för företagen, med 100 000 000 kronor för 
fortsatta särskilda insatser för miljöteknik, samt 
med 90 000 000 kronor för förstärkta 
innovationsinsatser. 

Regeringen föreslår att anslaget minskas med 
3 500 000 kronor fr.o.m. 2011 för att finansiera 
ökningen av det under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning uppförda 
anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende och annan 
pedagogisk verksamhet. Vidare föreslår regeringen 
att anslaget minskas med 1 000 000 kronor 2011 
för att finansiera ökningen av anslaget 1:18 
Konkurrensforskning. 

Anslaget ökar med 10 000 000 kronor fr.o.m. 
2011 då de medel som har överförts till anslaget 
4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 
Rikets styrelse med anledning av Regelrådets 
inrättande återförs till anslaget. 

Fr.o.m. 2011 minskar anslaget med 50 000 000 
kronor till följd av att de särskilda 
miljöteknikinsatser om 150 000 000 kronor per 
år som bedrivs 2007–2010 inte längre finansieras 

via anslaget. Vidare minskar anslaget med 
20 000 000 kronor till följd av att den särskilda 
finansieringen av insatserna för att underlätta för 
personer med utländsk bakgrund att starta och 
driva företag 2008–2010 avslutas. 

 
 

Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:5 Näringslivsutveckling m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 565 509 565 509 565 509 565 509

Förändring till följd av:  

Beslut 80 000 60 000 5 000 5 000

Överföring 
till/från andra 
anslag -4 500 -3 489 -3 489 -3 489

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 641 009 622 020 585 020 585 020

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.8.6 1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser 

Tabell 3.16 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 54 331  
Anslags- 
sparande 1 963

2010 Anslag 78 229 1 
Utgifts- 
prognos 76 482

2011 Förslag 78 748   

2012 Beräknat 79 551 2  

2013 Beräknat 78 702 3  

2014 Beräknat 82 338 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 78 748 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 76 824 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 78 595 tkr i 2011 års prisnivå. 
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Anslaget ska användas till förvaltningskostnader 
vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde-
ringar och analyser. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 78 748 000 kronor anvi-
sas under anslaget 1:6 Myndigheten för tillväxtpo-
litiska utvärderingar och analyser för 2011. För 
2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
79 551 000 kronor, 78 702 000 kronor respektive 
82 338 000 kronor. Anslaget minskas med 
60 000 kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga 
budgetprocessen. 

 
Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 78 229 78 229 78 299 78 299

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 579 1 383 2 506 4 332

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3  -1 972 -160

Förslag/ 
beräknat 
anslag 78 748 79 551 78 702 82 338

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8.7 1:7 Turistfrämjande 

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 110 073  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 150 035 1 
Utgifts- 
prognos 150 035

2011 Förslag 140 035   

2012 Beräknat 141 787 2  

2013 Beräknat 92 180 3  

2014 Beräknat 93 113 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 140 035 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 90 035 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 89 909 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Från anslaget finansieras statens 
aktieägartillskott till VisitSweden AB. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 140 035 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:7 Turistfrämjande för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 141 787 000 
kronor och för 2013 samt 2014 beräknas anslaget 
till 92 180 000 kronor respektive 93 113 000 
kronor. 

 
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:7 Turistfrämjande 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 150 035 150 035 150 035 150 035

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 0 1 877 3 575 5 346

Beslut 3 -10 000 -10 125 -61 429 -62 138

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 4  -131

Förslag/ 
beräknat 
anslag 140 035 141 787 92 180 93 113

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Minskningen av anslagsnivån de kommande åren beror på utfasningar av 
tidigare gjorda tillfälliga satsningar. 
4 Anslaget minskas (2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 
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3.8.8 1:8 Sveriges geologiska 
undersökning: Geologisk 
undersökningsverksamhet m.m. 

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 173 745  
Anslags- 
sparande -196

2010 Anslag 178 985 1 
Utgifts- 
prognos 174 797

2011 Förslag 180 334   

2012 Beräknat 182 326 2  

2013 Beräknat 184 954 3  

2014 Beräknat 188 965 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 180 566 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 180 652 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 180 433 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget finansierar myndighetsverksamhet 
inom Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
med Bergsstaten samt förvaltning av 
anläggningar som tidigare använts för statens 
civila beredskapslager för olja. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:8 Sveriges 
geologiska undersökning: Geologisk 
undersökningsverksamhet m.m. ingå ekonomiska 
åtaganden som, inklusive tidigare gjorda 
åtaganden, medför ett behov av framtida anslag 
på högst 6 000 000 kronor under 2012–2014. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Detta möjliggör 
deltagande i fleråriga samarbetsprojekt, t.ex. EU-
finansierade projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.21 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 734 858 3 156 - - 

Nya åtaganden 858 3 000 4 000 - - 

Infriade åtaganden -734 -702 -1 156 -2 300 -3 700 

Utestående åtaganden 858 3 156 6 000 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 6 000 6 000 6 000 - - 

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 3.22 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 11 700  11 700

Prognos 2010 12 000  12 000

Budget 2011 12 000  12 000
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 33 300 32 400 900

(varav tjänsteexport) 5 400 5 300 100

Prognos 2010 35 000 35 000 0

(varav tjänsteexport) 5 000 5 000 0

Budget 2011 33 000 33 000 0

(varav tjänsteexport) 4 000 4 000 0
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 180 334 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:8 Sveriges geologiska 
undersökning: Geologisk 
undersökningsverksamhet m.m. för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 182 326 000 kronor 
och för 2013 samt 2014 beräknas anslaget till 
184 954 000 kronor respektive 188 965 000 
kronor. 

 
Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk 
undersökningsverksamhet m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 178 985 178 985 178 985 178 985

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 1 057 2 812 5 344 9 571

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 3 -100 -101 -102 -105

Övrigt 4 392 630 728 513

Förslag/ 
beräknat 
anslag 180 334 182 326 184 954 188 965

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas med 100 000 kronor till följd av ändrad finansiering av 
verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. 
4 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.9 1:9 Sveriges geologiska 
undersökning: Geovetenskaplig 
forskning 

Tabell 3.25 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 5 509  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 5 594 1 
Utgifts- 
prognos 5 594

2011 Förslag 5 673   

2012 Beräknat 5 731 2  

2013 Beräknat 5 811 3  

2014 Beräknat 5 932 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 5 673 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 5 673 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 5 665 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget finansierar kostnader för att främja och 
stödja riktad geovetenskaplig grundforskning 
och tillämpad forskning. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:9 Sveriges 
geologiska undersökning: Geovetenskaplig 
forskning ingå ekonomiska åtaganden som, 
inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför ett 
behov av framtida anslag på högst 9 300 000 
kronor under 2012–2014. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Detta möjliggör 
att det för delar av verksamheten kan göras 
ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar 
långsiktiga program under en flerårig 
planeringsperiod. 

 
Tabell 3.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2014 

Ingående åtaganden 0 4 165 6 790 - - 

Nya åtaganden 4 165 5 580 5 580 - - 

Infriade åtaganden 0 -2 955 -3 070 -3 720 -5 580 

Utestående åtaganden 4 165 6 790 9 300 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 12 000 12 000 9 300 - - 

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 5 673 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:9 Sveriges geologiska 
undersökning: Geovetenskaplig forskning för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 5 731 000 
kronor och för 2013 samt 2014 beräknas anslaget 
till 5 811 000 kronor respektive 5 932 000 
kronor. 
 
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig 
forskning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 5 594 5 594 5 594 5 594

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 79 137 217 346

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -8

Förslag/ 
beräknat 
anslag 5 673 5 731 5 811 5 932

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.10 1:10 Sveriges geologiska 
undersökning: Miljösäkring av 
oljelagringsanläggningar, m.m. 

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 3 490  
Anslags- 
sparande 550

2010 Anslag 8 175 1 
Utgifts- 
prognos 8 530

2011 Förslag 8 501   

2012 Beräknat 8 571   

2013 Beräknat 14 000   

2014 Beräknat 14 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget finansierar statens kostnader för 
efterbehandling av tömda 
oljelagringsanläggningar och det statliga 
gruvfältet i Adak, Malå kommun, inklusive 

miljö- och funktionskontroll, förvaltning och 
nödvändiga underhålls- och miljösäkrande 
åtgärder vid efterbehandlade anläggningar. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 8 501 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:10 Sveriges geologiska 
undersökning: Miljösäkring av 
oljelagringsanläggningar m.m. för 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 8 571 000 kronor och för 
2013 samt 2014 beräknas anslaget till 14 000 000 
kronor respektive 14 000 000 kronor. 

 
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av 
oljelagringsanläggningar, m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 8 375 8 375 8 375 8 375

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 2 126 196 5 625 5 625

Förslag/ 
beräknat 
anslag 8 501 8 571 14 000 14 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. För 2013 och 2014 återförs 5 000 000 
kronor, av en tidigare tillfällig nerdragning, som var en följd av minskade behov 
för anslaget. 

3.8.11 1:11 Patentbesvärsrätten 

Tabell 3.30 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 17 419  
Anslags- 
sparande -152

2010 Anslag 17 956 1 
Utgifts- 
prognos 17 762

2011 Förslag 18 250   

2012 Beräknat 18 543 2  

2013 Beräknat 18 800 3  

2014 Beräknat 19 208 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 18 368 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 18 369 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 18 343 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används till förvaltningskostnader för 
Patentbesvärsrätten. 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 24  

80 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 18 250 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:11 Patentbesvärsrätten 
för 2011. För 2012, 2013 och 2014 beräknas 
anslaget till 18 543 000 kronor, 18 800 000 
kronor respektive 19 208 000 kronor. 

 
Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:11 Patentbesvärsrätten 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 17 956 17 956 17 956 17 956

Förändring till följd av:  

Pris- och 
löneomräkning 2 294 467 722 1 155

Beslut   

Överföring till/från 
andra anslag   

Övrigt 3  120 122 97

Förslag/ 
beräknat anslag 18 250 18 543 18 800 19 208

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.12 1:12 Bolagsverket: Finansiering av 
likvidatorer 

Tabell 3.32 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 10 874  
Anslags- 
sparande 984

2010 Anslag 7 952 1 
Utgifts- 
prognos 8 505

2011 Förslag 7 952   

2012 Beräknat 7 952   

2013 Beräknat 7 952   

2014 Beräknat 7 952   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för att finansiera ersättning till 
likvidatorer i vissa fall. 
 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 7 952 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av 
likvidatorer för 2011. För 2012, 2013 och 2014 
beräknas anslaget till 7 952 000 kronor för 
respektive år. 

 
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 7 952 7 952 7 952 7 952

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 7 952 7 952 7 952 7 952

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år  

3.8.13 1:13 Bidrag till terminologisk 
verksamhet 

Tabell 3.34 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 4 069  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 4 132 1 
Utgifts- 
prognos 4 132

2011 Förslag 4 190   

2012 Beräknat 4 237 2  

2013 Beräknat 4 299 3  

2014 Beräknat 4 387 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 4 190 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 4 190 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 4 185 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Från anslaget lämnas bidrag till terminologisk 
verksamhet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 4 190 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk 
verksamhet för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
till 4 237 000 kronor och för 2013 samt 2014 
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beräknas anslaget till 4 299 000 kronor 
respektive 4 387 000 kronor. 

 
Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 4 132 4 132 4 132 4 132

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 58 105 167 261

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt 3   -6

Förslag/ 
beräknat 
anslag 4 190 4 237 4 299 4 387

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.14 1:14 Rymdstyrelsen: 
Förvaltningskostnader 

Tabell 3.36 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 24 755  
Anslags- 
sparande -604

2010 Anslag 24 371 1 
Utgifts- 
prognos 23 236

2011 Förslag 24 481   

2012 Beräknat 24 718 2  

2013 Beräknat 25 061 3  

2014 Beräknat 25 634 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 24 481 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 24 481 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 24 477 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Under anslaget anvisas medel till 
förvaltningskostnader för Rymdstyrelsen. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 24 481 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:14 Rymdstyrelsen: 
Förvaltningskostnader för 2011. För 2012 
beräknas anslaget till 24 718 000 kronor och för 

2013 samt 2014 beräknas anslaget till 25 061 000 
kronor respektive 25 634 000 kronor. 

 
Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 24 371 24 371 24 371 24 371

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 110 347 690 1 267

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 3  -4

Förslag/ 
beräknat 
anslag 24 481 24 718 25 061 25 634

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt (32 000 kronor 2014). 2014 minskas 
anslaget med 36 000 kronor till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. Netto minskas anslaget därmed med 4 000 kronor 2014. 

3.8.15 1:15 Rymdverksamhet 

Tabell 3.38 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 699 433  
Anslags- 
sparande -3 211

2010 Anslag 686 748 1 
Utgifts- 
prognos 668 276

2011 Förslag 257 977   

2012 Beräknat 174 083 2  

2013 Beräknat 176 124 3  

2014 Beräknat 178 220 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 171 977 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 171 977 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 171 736 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Under anslaget anvisas medel för 
industriutvecklingsprojekt, fjärranalys och 
forskning, som bedrivs inom ramen för 
deltagande i internationella samarbeten, 
multilateralt eller bilateralt, samt inom nationella 
program. Vidare bekostas vissa 
informationsinsatser från anslaget. 
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:15 
Rymdverksamhet ingå ekonomiska åtaganden 
som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför 
ett behov av framtida anslag på högst 
340 000 000 kronor under 2012–2017. 

 

 

Skälen för regeringens förslag: Detta möjliggör 
att det för delar av verksamheten kan göras 
ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar 
långsiktiga program under en flerårig 
planeringsperiod. 

 
 
 
 

Tabell 3.39 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2017 

Ingående åtaganden 2 985 714 2 608 393 400 000 - - 

Nya åtaganden 334 932 226 874 150 000 - - 

Infriade åtaganden -685 253 -604 439 -230 000 -160 000 -160 000 

Utestående åtaganden 2 608 393 2 230 828 320 000 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 2 650 000 2 250 000 340 000 - - 

Anmärkningar: Eftersom beloppen är avrundade och konverteringar gjorts till olika växelkurser överensstämmer inte summan för utfallet 2009. Utestående åtaganden 
2010 och ingående åtaganden 2011 överensstämmer inte eftersom delar av bemyndigandet 2011 överförs till anslag 1:25 Avgifter till internationella organisationer. 

 
Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 257 977 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:15 Rymdverksamhet för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 174 083 000 
kronor och för 2013 samt 2014 beräknas anslaget 
till 176 124 000 kronor respektive 178 220 000 
kronor. 
 
Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:15 Rymdverksamhet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 686 748 686 748 686 748 686 748

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 9 683 18 211 26 476 35 977

Beslut 3 -11 354 -98 546 -99 701 -101 030

Överföring till/från 
andra anslag 4 -427 100 -432 330 -437 399 -443 226

Övrigt 5   -250

Förslag/ 
beräknat anslag 257 977 174 083 176 124 178 220

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Minskningen av anslaget beror på utfasningar av tidigare genomförda tillfälliga 
satsningar. 
4 Överföring av medel till anslag 1:25 Avgifter till internationella organisationer. 
5 Anslaget minskas (2014) även till följd av beräknade samordningsvinster i 
samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i 
statsförvaltningen. 

3.8.16 1:16 Bidrag till 
Ingenjörsvetenskapsakademien 

Tabell 3.41 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 5 327  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 5 327 1 
Utgifts- 
prognos 5 327

2011 Förslag 8 327   

2012 Beräknat 8 327   

2013 Beräknat 8 327   

2014 Beräknat 8 327   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Från anslaget lämnas bidrag till 
Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 
grundläggande verksamhet, som 
ledningsfunktion, utrednings- och 
informationsverksamhet. IVA:s verksamhet 
inriktas på att följa, analysera och sprida 
information om främst forskning, 
teknikutveckling och innovation. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 8 327 000 kronor anvisas 
under anslaget 1:16 Bidrag till 
Ingenjörsvetenskapsakademien för 2011. För 2012 
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beräknas anslaget till 8 327 000 kronor och för 
2013 samt 2014 beräknas anslaget till 8 327 000 
kronor respektive 8 327 000 kronor. 
 
Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 5 327 5 327 5 327 5 327

Förändring till följd av:  

Beslut 2 3 000 3 000 3 000 3 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 8 327 8 327 8 327 8 327

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 3 000 000 kronor överförs från anslag 1:2 Verket för innovationssystem: 
Forskning och utveckling. 

3.8.17 1:17 Konkurrensverket 

Tabell 3.43 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
120 944 

 

 
Anslags- 
sparande 982

 
2010 

 
Anslag 

 
126 551 

 

1 
Utgifts- 
prognos 124 686

2011 Förslag 127 826   

2012 Beräknat 128 720 2  

2013 Beräknat 130 520 3  

2014 Beräknat 133 315 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 127 471 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 127 471 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 127 292 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Konkurrensverkets 
förvaltningskostnader. 

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. Till följd av lagen 
(2010:536) om valfrihet hos 
Arbetsförmedlingen, som trädde i kraft den 1 
juli 2010, får Konkurrensverket vissa 
tillkommande uppgifter och initiala kostnader. 
För detta överförs 400 000 kronor för 2011 från 
det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och 

arbetsliv uppförda anslaget 1:1 
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. 
Regeringen föreslår därmed att 127 826 000 
kronor anvisas under anslaget 1:17 
Konkurrensverket för 2011. 

För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
128 720 000 kronor, 130 520 000 kronor 
respektive 133 315 000 kronor. 

 
Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:17 Konkurrensverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 126 551 126 551 126 551 126 551

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 710 1 957 3 754 6 731

Beslut 400 0 0 0

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 265 313 317 137

Förslag/ 
beräknat 
anslag  127 826 128 720 130 520 133 315

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.18 1:18 Konkurrensforskning 

Tabell 3.45 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 13 108

 

 
Anslags- 
sparande 11

 
2010 

 
Anslag 13 158

 

1 
Utgifts- 
prognos 12 875

2011 Förslag 14 344   

2012 Beräknat 13 489 2  

2013 Beräknat 13 673 3  

2014 Beräknat 13 929 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 13 344 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 13 344 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 13 323 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget finansierar konkurrensrelaterad 
forskning inom i första hand disciplinerna 
ekonomi och juridik. 
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Regeringens överväganden 

Konkurrensverket har fått i uppdrag av 
regeringen att genomföra en studie av 
konkurrens- och marknadsförhållandena i 
livsmedelskedjan (Jo2010/1659/LB). För detta 
överförs 1 000 000 kronor för 2011 från det 
under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda 
anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. 
Regeringen föreslår därmed att 14 344 000 
kronor anvisas under anslaget 1:18 
Konkurrensforskning för 2011. 

För 2012, 2013 och 2014 beräknas anslaget till 
13 489 000 kronor, 13 673 000 kronor respektive 
13 929 000 kronor. 

 
Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:18 Konkurrensforskning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 13 158 13 158 13 158 13 158

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 186 331 515 792

Beslut   

Överföring till/från 
andra anslag 1 000 0 0 0

Övrigt 3   -20

Förslag/ 
beräknat anslag 14 344 13 489 13 673 13 929

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.19 1:19 Medel till AB Göta kanalbolag 
för upprustning och drift av kanalen 

Tabell 3.47 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 19 910  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 19 910 1 
Utgifts- 
prognos 19 910

2011 Förslag 19 910   

2012 Beräknat 19 910   

2013 Beräknat 19 910   

2014 Beräknat 19 910   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 

Anslaget används för att täcka kostnader i 
samband med upprustning och drift av kanalen. 

Regeringens överväganden 

Riksdagen beslutade våren 1992 (prop. 
1991/92:134, bet. 1991/92:NU33, rskr. 
1991/92:351) bl.a. att finansieringen av kanalens 
upprustning ska tillförsäkras genom 
statsmakternas försorg. Varje budgetår sedan 
anslaget inrättades budgetåret 1992/93 har 
riksdagen anvisat medel för upprustning och 
drift av kanalen. 

De statliga insatserna har bidragit till att 
kanalens värde som kulturhistoriskt 
byggnadsverk och attraktivt turistmål ökat. 

För 2011 bedöms för närvarande 19 910 000 
kronor vara tillräckligt för att klara av nödvändig 
upprustning och drift av kanalen. 
 
Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och 
drift av kanalen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 19 910 19 910 19 910 19 910

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 19 910 19 910 19 910 19 910

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.8.20 1:20 Kostnader för omstrukturering 
och genomlysning av statligt ägda 
företag m.m. 

Tabell 3.49 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 53 111  
Anslags- 
sparande 143 870

2010 Anslag 22 950 1 
Utgifts- 
prognos 73 325

2011 Förslag 42 950   

2012 Beräknat 42 950   

2013 Beräknat 42 950   

2014 Beräknat 42 950   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
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Anslaget används för att täcka utgifter för 
omstrukturering, genomlysning och försäljning 
av företag med statligt ägande. 

Regeringens överväganden 

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I 
regeringens arbete med förvaltningen av bolag 
ingår att arbeta med olika typer av ägarfrågor och 
att såväl förbereda som genomföra de beslut 
riksdagen fattat avseende det statliga ägandet och 
ett antal specifika bolag. 

Ett viktigt verktyg i utvärderingen av 
förvaltningen av den del av statens tillgångar som 
finns i företag med statligt ägande är 
genomlysning. 

Regeringen lämnar varje år en skrivelse till 
riksdagen med en redogörelse för företag med 
statligt ägande där verksamhetsberättelsen för 
företag med statligt ägande ingår som bilaga. 
Regeringskansliet rapporterar även om den 
sammanlagda utvecklingen i fyra delårsrapporter. 

Extern rådgivning är ett komplement till 
Regeringskansliets löpande förvaltning. Till 
exempel anlitas extern expertis vid 
omstrukturering, genomlysning och försäljning 
av företag med statligt ägande. 
Rådgivningskostnaderna minskade under 2009 
jämfört med föregående år. Det beror på ett 
minskat behov av rådgivning i samband med 
försäljning av aktier i statligt ägda företag. 

Regeringen har tidigare informerat om att ett 
råd för försäljning av aktier i bolag med statligt 
ägande (rådet) tillkallats (dir. 2007:130) och 
riksdagen har även godkänt att kostnaderna för 
Rådets verksamhet belastar det under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m., efter en 
omföring från anslaget 1:20 Kostnader för 
omstrukturering och genomlysning av statligt ägda 
företag m.m. 

Rådets uppdrag är tidsbegränsat och avser 
tiden intill 2010 års utgång. Regeringen avser att 
förlänga rådets uppdrag. Liksom för perioden 
2008–2010 föreslår regeringen därför att rådets 
kostnader 2011–2014 finansieras på samma sätt; 
genom att 1 900 000 kronor överförs från 
anslaget 1:20 Kostnader för omstrukturering och 
genomlysning av statligt ägda företag m.m. till 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse. 

Regeringen föreslår att anslaget tillförs 
20 000 000 kronor per år 2011–2014 för att 
anslagsnivån i högre utsträckning ska motsvara 
de beräknade utgifterna för omstrukturering, 
genomlysning och försäljning av företag med 
statligt ägande. 

Regeringen föreslår att 42 950 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:20 Kostnader för 
omstrukturering och genomlysning av statligt ägda 
företag m.m. för 2011. För 2012–2014 beräknas 
anslaget till 42 950 000 kronor för respektive år. 

 
Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av 
statligt ägda företag 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 22 950 22 950 22 950 22 950

Förändring till följd av:  

Beslut 20 000 20 000 20 000 20 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 42 950 42 950 42 950 42 950

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.8.21 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag 

Tabell 3.51 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 1 297 905  
Anslags- 
sparande 3 095

2010 Anslag 3 101 000 1 
Utgifts- 
prognos 3 062 788

2011 Förslag 1 000   

2012 Beräknat 1 000   

2013 Beräknat 1 000   

2014 Beräknat 1 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget används av regeringen, efter beslut av 
riksdagen i varje enskilt fall, för kapitalinsatser i 
statligt ägda bolag. Anslaget får även användas 
för att förvärva eller bilda aktiebolag för ny 
statlig verksamhet. 
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Regeringens överväganden 

Regeringen bedömer att statligt ägda bolag bör 
ha samma förutsättningar för sin verksamhet 
som företag med andra ägare. Det betyder att de 
inte ska ha uttalade fördelar genom tillgång till 
speciella marknader eller bättre tillgång till 
kapital eller nackdelar i form av sämre tillgång på 
kapital. 

Regeringen avser återkomma till riksdagen 
avseende eventuell kapitalinsats och dess 
finansiering. 

Under 2008–2009 tilldelades tre statligt ägda 
bolag kapitaltillskott från anslaget. För 
beskrivning av dessa, se budgetpropositionen för 
2010. 

Under 2010 har hittills ett statligt ägt bolag 
tilldelats kapitaltillskott. I regeringens 
proposition 2009/10:121 Nyemission i SAS AB 
(publ) föreslog regeringen att staten skulle 
teckna sin andel av den av styrelsen i SAS 
föreslagna nyemissionen om cirka 5 000 000 000 
kronor. Vidare föreslog regeringen att riksdagen 
skulle bemyndiga regeringen att vid lämplig 
tidpunkt minska ägandet i SAS. 

Riksdagen fattade beslut i enlighet med 
regeringens förslag (bet. 2009/10:FiU35, rskr. 
2009/10:220). 

På bolagsstämman som hölls den 7 april 2010 
röstade statens representant för en nyemission. 
Den 14 april 2010 beslutade regeringen att 
Kammarkollegiet skulle utbetala 1 062 787 500 
kronor till SAS. 

I regeringens proposition Hösttilläggsbudget 
för 2010 (prop. 2010/11:2) föreslås riksdagen 
bemyndiga regeringen att i aktiebolagsform 
bedriva finansieringsverksamhet och annan 
verksamhet för att främja innovation och 
företagande i norra Sveriges inland (stödområde 
A), samt att vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att förvärva ett aktiebolag samt att ge ett 
kapitaltillskott till ett sådant bolag med 
2 000 000 000 kronor. 

Under budgetåren 2003–2008 fanns, kopplat 
till anslaget, ett bemyndigande för regeringen att 
använda ett särskilt konto i Riksgäldskontoret 
för kapitalinsatser i statliga bolag. Per den 31 juli 
2010 var saldot på kontot cirka 2 818 000 
kronor. 

Regeringen föreslår att 1 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:21 Kapitalinsatser i 
statliga bolag för 2011. 

 

Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 1 000 1 000 1 000 1 000

Förändring till följd av:  

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 000 1 000 1 000 1 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

3.8.22 1:22 Avgifter till vissa 
internationella organisationer 

Tabell 3.53 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 8 218  
Anslags- 
sparande -293

2010 Anslag 6 630 1 
Utgifts- 
prognos 6 159

2011 Förslag 17 780   

2012 Beräknat 17 780   

2013 Beräknat 17 780   

2014 Beräknat 17 780   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för avgifter och bidrag för 
Sveriges deltagande i vissa internationella 
näringspolitiska organ. Utgiftspåverkande 
faktorer är medlemsavgifternas utveckling i 
aktuell valuta samt fluktuationer i valutakurser. 
Deltagandet bedöms av regeringen som 
nödvändigt för att möjliggöra svensk påverkan 
på den internationella utvecklingen och för ett 
aktivt svenskt deltagande i internationellt 
samarbete samt för informationsinhämtning på 
för Sverige viktiga områden. Bidrag ges bl.a. till 
följande organisationer: 

- Internationella byrån för mått och vikt 
(BIPM), 

- Internationella organisationen för legal 
metrologi (OIML), 

- Organisationen för intellektuell äganderätt 
(WIPO), 

- Internationella bly- och zinkstudiegruppen 
(ILZSG), 
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- Internationella nickelstudiegruppen 
(INSG), 

- Internationella kopparstudiegruppen 
(ICSG), 

- Eureka, 

- Efta/Pharmaceutical Inspection Co-opera-
tion Scheme, 

- United Nations Conference on Trade and 
Development (Unctad) Trust Fund on 
Iron Ore Information samt 

- United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO). 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 17 780 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:22 Avgifter till vissa 
internationella organisationer för 2011. För 2012, 
2013 och 2014 beräknas anslaget till 17 780 000 
kronor för respektive år. Anslaget ökas med 
12 000 000 kronor för att finansiera kostnader 
för medlemskap i UNIDO (FN:s organisation 
för industriell utveckling) och utgiftsområde 
7 Internationellt bistånd, anslag 
1:1 Biståndsverksamhet minskas med 
motsvarande belopp. 

 
Tabell 3.54 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 5 780 5 780 5 780 5 780

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 12 000 12 000 12 000 12 000

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 17 780 17 780 17 780 17 780

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Avser överföring från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslag 1:1 
Biståndsverksamhet. 

 
 
 

3.8.23 1:23 Finansiering av 
rättegångskostnader 

Tabell 3.55 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 8 529

 

 
Anslags- 
sparande 18 626

 
2010 

 
Anslag 10 000

 

1 
Utgifts- 
prognos 9 777

2011 Förslag 10 000   

2012 Beräknat 10 000   

2013 Beräknat 10 000   

2014 Beräknat 10 000   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget ska finansiera kostnader med anledning 
av mål och ärenden som avser överklagande av 
Konkurrensverkets beslut eller vari 
Konkurrensverket för talan. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:23 Finansiering av 
rättegångskostnader för 2011. För 2012–2014 
beräknas anslaget till 10 000 000 kronor för 
respektive år. 

 
Tabell 3.56 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:23 Finansiering av rättegångskostnader 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 10 000 10 000 10 000 10 000

Förändring till följd av:   

Beslut   

Överföring till/från 
andra anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat anslag 10 000 10 000 10 000 10 000

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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3.8.24 1:24 Bidrag till kommersialisering 
av kunskap och innovation m.m. 

Tabell 3.57 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall 0  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 50 000 1 
Utgifts- 
prognos 48 884

2011 Förslag 110 000   

2012 Beräknat 136 375 2  

2013 Beräknat 137 900 3  

2014 Beräknat 139 383 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 134 690 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 134 691 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 134 587 tkr i 2011 års prisnivå. 
 
Anslaget finansierar tidig 
marknadskompletterande såddfinansiering och 
affärsutveckling med syfte att öka 
affärsskapandet av forsknings- och 
kunskapsrelaterade affärsidéer med stor 
marknadspotential hos Innovationsbron AB. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 
60 000 000 kronor från och med 2011. Medlen 
tillförs för Innovationsbrons arbete med 
kommersialisering av forskning och kunskap. 
Regeringen föreslår att 110 000 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:24 Bidrag till 
kommersialisering av kunskap och innovation 
m.m. för 2011. För 2012 beräknas anslaget till 
136 375 000 kronor och för 2013 samt 2014 
beräknas anslaget till 137 900 000 kronor 
respektive 139 383 000 kronor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:24 Bidrag till kommersialisering av kunskap och 
innovation m.m. 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 50 000 50 000 50 000 50 000

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 0 625 1 191 1 782

Beslut 3 60 000 85 750 86 709 87 709

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt 4  -108

Förslag/ 
beräknat 
anslag 110 000 136 375 137 900 139 383

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Anslaget ökas med 60 000 000 kronor per år från och med 2011. Utöver detta 
tillförs i enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 
2008/09:50) anslaget 25 000 000 kronor från och med 2012. 
4 Anslaget minskas (2014) till följd av beräknade samordningsvinster i samband 
med att e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

3.8.25 1:25 Avgifter till internationella 
organisationer 

Tabell 3.59 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall   
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 0 1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 442 518   

2012 Beräknat 442 518   

2013 Beräknat 442 518   

2014 Beräknat 442 518   
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget finansierar Rymdstyrelsens deltagande i 
internationella rymdsamarbeten. 

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 för ramanslaget 1:25 Avgifter till 
internationella organisationer ingå ekonomiska 
åtaganden som, inklusive tidigare gjorda 
åtaganden, medför ett behov av framtida anslag 
på högst 1 600 000 000 kronor under 2012–2017. 
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Skälen för regeringens förslag: Detta möjliggör 
att det för delar av verksamheten kan göras 
ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar 
långsiktiga program under en flerårig 
planeringsperiod. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3.60 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 
Tusental kronor 

 Utfall
2009 

Prognos
2010 

Förslag
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat
2013-2017 

Ingående åtaganden 0 0 1 830 828 - - 

Nya åtaganden 0 0 150 000 - - 

Infriade åtaganden 0 0 -440 000 -430 000 -1 110 828 

Utestående åtaganden 0 0 1 540 828 - - 

Erhållet/föreslaget bemyndigande 0 0 1 600 000 - - 

Anmärkningar: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. Anslaget 1:25 Avgifter till internationella organisationer är nytt och består av 
överföringar av medel från anslag 1:15 Rymdverksamhet. Med anledning av detta finns ingående åtaganden 2011, men inga utestående åtaganden 2010. 

 

Regeringens överväganden 

Anslaget är nytt från och med 2011 och består av 
medel överförda från anslag 1:15 
Rymdverksamhet. Regeringen föreslår att 
442 518 000 kronor anvisas under anslaget 1:25 
Avgifter till internationella organisationer för 
2011. För 2012 beräknas anslaget till 442 518 000 
kronor och för 2013 samt 2014 beräknas anslaget 
till 442 518 000 kronor respektive 442 518 000 
kronor. 
 
Tabell 3.61 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:25 Avgifter till internationella organisationer 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag 2 427 100 427 100 427 100 427 100

Övrigt 3 15 418 15 418 15 418 15 418

Förslag/ 
beräknat 
anslag 442 518 442 518 442 518 442 518

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Överföring av 427 100 000 kronor från anslag 1:15 Rymdverksamhet. 
3 I februari 2010 gjordes en teknisk justering av PLO 2010 med anledning av 
enhetlig hantering av avgifter till internationella organisationer. 

3.8.26 1:26 Bolagsverket 

Tabell 3.62 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

2009 Utfall  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 0 1 
Utgifts- 
prognos 0

2011 Förslag 1 100   

2012 Beräknat 0 2  

2013 Beräknat 0 3  

2014 Beräknat 0 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 0 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 0 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 0 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Bolagsverkets 
förvaltningskostnader hänförliga till 
Bolagsverkets övertagande av verksamhet med 
vissa associationsrättsliga ärenden och vissa 
ärenden som rör dödande av förkommen 
handling från Sveriges Domstolar, som är en 
följd av riksdagens beslut att godkänna 
regeringens förslag till ändring av ändamål och 
verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 
4 Rättsväsendet och utgiftsområde 24 Näringsliv 
(prop. 2009/10:100, bet. 2009/10:KU39, rskr. 
2009/10:332). 
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Regeringens överväganden 

Riksdagen har beslutat att godkänna regeringens 
förslag till ändring av ändamål och verksamheter 
som ska innefattas i utgiftsområde 4 
Rättsväsendet och utgiftsområde 24 Näringsliv 
(prop. 2009/10:100, bet. 2009/10:KU39, rskr. 
2009/10:332). Till följd av riksdagens beslut 
avser regeringen att föreslå att verksamhet 
avseende vissa associationsrättsliga ärenden och 
vissa ärenden som rör dödande av förkommen 
handling under 2011 överförs från Sveriges 
Domstolar till Bolagsverket, vilket innebär 
tillkommande uppgifter och initiala kostnader 
för Bolagsverket. För att täcka dessa kostnader 
föreslår regeringen att anslag 1:26 Bolagsverket 
ökas med 1 100 000 kronor för 2011 och att det 
under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda 
anslaget 1:5 Sveriges Domstolar minskas med 
1 100 000 kronor för 2011. Regeringen föreslår 
därmed att 1 100 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:26 Bolagsverket för 2011. För 2012–
2014 beräknas inga medel på anslaget då den 
löpande verksamheten avses vara 
avgiftsfinansierad hos Bolagsverket. 
 
Tabell 3.63 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:26 Bolagsverket 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 0 0 0 0

Förändring till följd av:  

Pris- och löne-
omräkning 2 0 0 0 0

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag 1 100 0 0 0

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 1 100 0 0 0

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012–2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 

 
 
 

3.8.27 Stöd till omvandling och förnyelse 
av fordonssektorn 

 
Regeringens förslag: Regeringen, eller den 
myndighet regeringen bestämmer, bemyndigas 
att under 2011 ställa ut statliga kreditgarantier 
till företag i fordonsklustret för upptagande av 
lån i Europeiska investeringsbanken för 
omställning till grön teknologi m.m. på upp till 
20 000 000 000 kronor mot fullgoda säkerheter 
och med marknadsavspeglande avgifter under 
normalt marknadsläge. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: Förslaget 
innebär en förlängning av det stöd som 
beslutades i budgetpropositionen för 2010 
(prop. 2009/10:1). 

Regeringens överväganden 

Den globala klimatutmaningen ställer stora krav 
på en omvandling och förnyelse av hela 
samhället inklusive transportsektorn. För att 
säkerställa att det svenska fordonsklustret 
utvecklar och upprätthåller en 
konkurrenssituation som gör att det är 
världsledande, särskilt inom områdena klimat 
och säkerhet, krävs åtgärder. Detta ska göras i 
linje med de insatser och förslag som 
presenterats i kommissionens meddelande den 
26 november 2008 ”En ekonomisk 
återhämtningsplan för Europa” (KOM 
2008[800]), den s.k. Barrosoplanen. Möjligheten 
för staten att ställa ut kreditgarantier till företag i 
fordonsklustret bör behållas så länge 
kommissionens temporära riktlinjer för statligt 
stöd gäller. 

3.9 Övrig statlig verksamhet 

3.9.1 Bolagsverket 

Bolagsverket finansieras genom avgifter. De 
intäkter som redovisas under inkomsttitel utgörs 
av stämpelskatt (inkomsttitel 9341) och 
förseningsavgifter (inkomsttitel 2529: Avgifter 
vid Patent- och registreringsväsendet). 
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Tabell 3.64 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel 

(som inte får 
disponeras)1 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 306 6162 305 0133 300 908 4 105

Prognos 2010 311 1554 309 3205 312 368 -3 048

Budget 2011 310 3636 313 3207 326 901 -13 581
1 Avser inkomsttitel 9341: Stämpelskatt (expeditionsavgiften får myndigheten 
disponera i sin helhet och redovisas inte under denna rubrik) och inkomsttitel 
2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet (de administrativa 
kostnaderna för hanteringen får räknas av). 
2 208 572 tkr avser inkomsttitel 9341:Stämpelskatt och 98 044 tkr avser 
inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. 
3 Varav 293 tkr är hänförliga till 15 § avgiftsförordningen (1992:191). 
4 213 000 tkr avser inkomsttitel 9341: Stämpelskatt och 98 155 tkr avser 
inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. 
5 Varav 306 tkr är hänförliga till 15 § avgiftsförordningen (1992:191). 
6 215 000 tkr avser inkomsttitel 9341: Stämpelskatt och 95 363 tkr avser 
inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. 
7 Varav 313 tkr är hänförliga till 15 § avgiftsförordningen (1992:191). 

 
Intäkterna i den offentligrättsliga verksamheten 
beräknas öka något under 2010 och 2011. Under 
2010 och 2011 beräknas även kostnaderna för 
verksamheten öka på grund av förändrad 
lagstiftning som påverkar handläggningsprocess 
och IT-stöd och därför medför ett omfattande 
utvecklingsarbete. 

 
Tabell 3.65 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 67 9551 53 215 14 740

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0)

Prognos 2010 58 8802 55 242 3 638

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0)

Budget 2011 56 7803 57 812 -1 032

(varav tjänsteexport) (0) (0) (0)
1 Varav 2 195 tkr är hänförliga till 4 § avgiftsförordningen (1992:191). 
2 Varav 1 902 tkr är hänförliga till 4 § avgiftsförordningen (1992:191). 
3 Varav 1 834 tkr är hänförliga till 4 § avgiftsförordningen (1992:191). 

3.9.2 Patent- och registreringsverket 

Patent- och registreringsverket finansieras 
genom avgifter. De intäkter som redovisas under 
inkomsttitel utgörs av bidrag till 
Patentbesvärsrättens verksamhet (inkomsttitel 
2529: Avgifter vid Patent- och 
registreringsväsendet). 

 
 
 
 

 
Tabell 3.66 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 17 047 227 158 343 023 -115 865

Prognos 2010 17 956 260 875 312 726 -51 851

Budget 2011 18 250 280 875 303 540 -22 665
 

 
Tabell 3.67 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 31 358 34 579 -3 221

(varav tjänsteexport) (14 703) (14 722) (-19)

Prognos 2010 33 457 35 066 -1 609

(varav tjänsteexport) (15 600) (15 600) (0)

Budget 2011 38 015 38 163 -148

(varav tjänsteexport) (16 100) (16 100) (0)

3.9.3 Patentombudsnämnden 

Patentombudsnämnden inrättades den 1 
september 2010. Patentombudsnämnden 
finansieras helt genom avgifter. 

 
Tabell 3.68 Offentligrättslig verksamhet 
Tusental kronor 

Offentlig-
rättslig  
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel

(som inte får
disponeras) 

Intäkter
som får

disponeras 

Kostnader Resultat
(intäkt - 
kostnad) 

Utfall 2009 0 0 0 0

Prognos 2010 0 1 440 1 440 0

Budget 2011 0 1 440 1 440 0

3.9.4 Revisorsnämnden 

Revisorsnämndens verksamhet är helt avgiftsfi-
nansierad. Intäkterna uppgick under 2009 till 
drygt 31 000 000 kronor, varav intäkter från till-
syn utgjorde cirka 19 300 000 kronor, intäkter 
från examination utgjorde cirka 8 200 000 
kronor, intäkter från godkännan-
de/auktorisation/registrering utgjorde cirka 
1 900 000 kronor och intäkter från området in-
ternationella kontakter utgjorde cirka 1 500 000 
kronor. Nämndens kostnader uppgick till cirka 
28 500 000 kronor, varav personalkostnader ut-
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gjorde cirka 18 700 000 kronor. Vid utgången av 
2009 hade Revisorsnämnden ett positivt myn-
dighetskapital om 619 000 kronor. 
Tabell 3.66 Uppdragsverksamhet 
Tabell 3.69 Uppdragsverksamhet 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(Intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 30 951 28 462 2 489

Prognos 2010 33 894 31 455 2 439

Budget 2011 33 065 33 529 -464
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4 Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande 

4.1 Omfattning 

Utrikeshandel, handels- och investerings-
främjande består av följande verksamhets-
områden: 

- handels- och investeringsfrämjande  

- EU:s inre marknad  

- internationell handelspolitik. 
 
Verksamheten syftar till att skapa tillväxt och 
sysselsättning i Sverige genom att främja 
frihandel och avveckla handelshinder. Det sker 
genom att göra EU:s inre marknad mer 
effektiv, vilket också förbättrar EU-ländernas 
konkurrenskraft, samt genom att verka för 
öppenhet i EU-ländernas handel med 
omvärlden. Globalt värnas och utvecklas ram-
villkor för internationell handel och 
investeringar i Världshandelsorganisationen 
(WTO) och genom EU:s bilaterala och 
regionala handelsavtal med andra länder. 
OECD är ett viktigt forum för att skapa 
tydliga regler och riktlinjer för internationell 
ekonomisk samverkan, erfarenhetsutbyte 
mellan länder och kvalificerad analys. Som en 
del av verksamheten ingår en genomlysning av 
de faktorer, såsom demokrati, rättsväsende 
och sociala välfärdssystem, som påverkar 
internationellt företagande. Kampen mot 
korruption är central. 

Målet med verksamheten uppnås genom att 
bl.a. främja utrikeshandeln och utländska inve-
steringar i Sverige samt att stärka bilden av 
Sverige i utlandet. 

Inom Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande finns följande myndig-
heter och andra statliga verksamheter: 
Kommerskollegium, Styrelsen för ackredite-
ring och teknisk kontroll (Swedac), Export-
kreditnämnden (EKN), Myndigheten för ut-
ländska investeringar i Sverige (Invest 
Sweden), Sveriges exportråd (Exportrådet) 
och AB Svensk Exportkredit (SEK). Vidare 
anslås medel för svenskt deltagande i inter-
nationella handelsorganisationer och bidrag till 
Sveriges Standardiseringsråd (SSR). 

Utrikesdepartementet är inom Regerings-
kansliet ansvarigt för verksamhetsområdena. 
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4.2 Utgiftsutveckling 

 
Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande 
Miljoner kronor 

  
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande  

2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: 
Myndighetsverksamhet 21 22 21 23 23 23 24

2:2 Kommerskollegium 78 79 81 80 81 82 84

2:3 Exportfrämjande verksamhet 249 209 224 194 194 194 194

2:4 Investeringsfrämjande 57 58 59 59 59 60 62

2:5 Avgifter till internationella 
handelsorganisationer 20 19 19 15 15 15 15

2:6 Bidrag till standardiseringen 31 31 31 32 32 32 33

Summa Utrikeshandel, handels- och 
investeringsfrämjande 455 419 434 402 404 407 411

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan. 

1Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till tilläggsbudget i 
samband med denna proposition. 

 
 

4.3 Mål 

Målet för Utrikeshandel, handels- och investe-
ringsfrämjande under Utgiftsområde 24 Närings-
liv är högsta möjliga grad av frihandel, en effektiv 
inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, 
ett förstärkt multilateralt handelssystem inom 
Världshandelsorganisationen (WTO), ökande 
handelsutbyte mellan Sverige och världen samt 
ökade utländska investeringar i Sverige. 

4.4 Resultatredovisning 

4.4.1 Handels- och  
investeringsfrämjande 

Handels- och investeringsfrämjande 
Handels- och investeringsfrämjandet syftar till 
att förbättra förutsättningarna för svenska 
företag att ta tillvara de möjligheter som 
globaliseringen ger. 

Exportfrämjande 
Exportfrämjandet syftar till att stärka framför 
allt små och medelstora företags förmåga till 
internationalisering. Exportfrämjandet sker i 
huvudsak genom Exportrådet, vars verksamhet 
finansieras av staten och näringslivet gemensamt. 

Utlandsmyndigheterna har i många länder en 
viktig roll i arbetet. 

Exportrådet stödjer och främjar svenska fö-
retag att växa internationellt. Inom ramen för 
det statligt finansierade exportfrämjandet har 
informationstjänster och rådgivning på 
hemmaplan till små och medelstora företag en 
framträdande plats. Exportrådet har (den 1 april 
2010) egen utlandsrepresentation på drygt 60 
orter i över 50 länder. I länder där Exportrådet 
saknar kontor företräds man av ett export-
rådskontor i ett näraliggande land. Exportrådet 
har även nationell närvaro i Sverige genom re-
gionala exportrådgivare. 

Exportrådets verksamhet delas in i fyra områ-
den: grundläggande exportservice, kompetensut-
veckling för företag, riktade satsningar för 
internationellt affärsfrämjande och företags-
specifik affärsutveckling. 

Den grundläggande exportservicen finansieras 
i huvudsak med statliga medel och är därmed 
kostnadsfri för företagen. Den riktar sig till 
små och medelstora företag. Viktiga aktiviteter 
har varit att ta emot och utforma program för 
inkommande och utgående delegationer samt 
att fortsätta utvecklingen av elektroniska 
verktyg för exportfrämjandet. Kompetens-
utveckling för företag riktar sig framför allt till 
små och medelstora företag. De regionala 
exportrådgivarna täcker samtliga län. Under 
2009 nådde Exportrådet genom dessa cirka 
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1 650 företag för rådgivning kring 
internationalisering. Inom området Riktade 
satsningar för internationellt affärsfrämjande 
har Exportrådet inom sitt statliga uppdrag 
genomfört en rad aktiviteter för att främja i 
första hand små och medelstora företags 
exportmöjligheter. Det har skett på ett flertal 
marknader och inom affärssektorer där Sverige 
står starkt. 

Företagsspecifik affärsutveckling innebär 
skräddarsydda konsulttjänster som helt 
finansieras av företagen. Under 2009 genom-
fördes 2 371 konsultuppdrag åt såväl små och 
medelstora som stora företag. Omsättningen 
uppgick till 269 miljoner kronor. Verksam-
heten, som är helt avgiftsfinansierad, bedrivs 
endast vid utlandskontoren. 

Exportrådet och Almi Företagspartner AB har 
utvecklat ett samarbetskoncept för att kunna 
erbjuda en mer komplett service genom att 
samarbeta kring internationalisering av svenska 
företag. Dessa och andra myndigheter och 
organisationer har inlett ett samarbete för att 
ytterligare tydliggöra sina roller gentemot fö-
retagen. Processen att utöka samarbetet mellan 
aktörerna har bl.a. konkretiserats i det s.k. 
Exportlånet för att främja små och medelstora 
företags export, se nedan Exportfinansiering, 
och i den s.k. Internationaliseringsguiden. 

Främjande av projektexport sker bl.a. genom 
strategisk projektutveckling. Hittills bedöms 
insatserna under åren 2000 – 2009 ha deltagit i 
arbetet med svenska företag som slutit kontrakt 
med en exportvolym på 7 miljarder kronor. 
Insatserna bidrar även till export från små och 
medelstora företag med spridd regional 
förankring, i egenskap av underleverantörer. 
Vidare genomförs främjandeinsatser för att 
befästa och förstärka svenska företags andel av 
upphandlingen inom internationella finans-
institutioner, regionala utvecklingsbanker, FN 
och EU.  

Arbetet med kommunikationsplattformen 
”SymbioCity”, som lanserades 2008, har 
vidareutvecklats under året i samarbete mellan 
Exportrådet, Utrikes-, Miljö- och Närings-
departementen. Konceptet är nu ett samlande 
paraply för marknadsföring av svensk miljö-
teknik i utlandet. I samband med klimat-
konferensen i Köpenhamn i december 2009 
lanserades ”SymbioCity Scenarios”, ett spel 
för att simulera en hållbar stadsutveckling. 

Mot bakgrund av Sveriges låga upphandlings-
andelar i internationella finansinstitutioner, FN 
och EU, har Regeringskansliet inlett arbetet med 
en övergripande strategi för hur svenska företags 
möjligheter kan stärkas inom detta område, där 
Exportrådet har en operativ roll för genom-
förandet.  

De näringslivs- och Sverigefrämjande aktivi-
teter som svenska ambassader och generalkon-
sulat har genomfört 2009 och första halvåret 
2010 tillsammans med framför allt Exportrådet, 
Invest Sweden (Myndigheten för utländska 
investeringar i Sverige), svenska företag och 
lokala partners m.fl. har inneburit goda 
möjligheter för exponering på olika mark-
nader, framför allt inom områden som miljö, 
klimat, energi samt särskilda handelspolitiska 
frågeställningar. Insatserna har kompletterat 
en omfattande basverksamhet på främjande-
området, bl.a. ett aktivt arbete med handels-
hinderfrågor. De svenska honorärkonsulerna 
har liksom föregående år varit en resurs för 
den Sverigefrämjande verksamheten i utlandet. 

Regeringen har genom projektet 
”Kosmopolit” fortsatt arbetet med att bättre 
tillvarata den resurs som utgörs av svenska 
företagare med utländsk bakgrund, vilka har 
unika kunskaper om affärskultur, politik, 
religion och språk samt kontakt med de länder 
som de tidigare har varit bosatta i. 

Antalet utgående besök från Sverige med 
politisk ledning och medföljande handels- och 
företagsdelegationer ökade ytterligare under 
2009. 

Utrikesdepartementet överlämnade i juni 
2009 departementspromemorian Vad kräver 
krisen av främjandet? (Ds2008/09:35). Syftet 
är att ge en överblick över dagens handels- och 
investeringsfrämjande samt särskilda insatser 
och behov med anledning av den finansiella 
och ekonomiska krisen. 

Under 2009 och första halvåret 2010 har 
Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet 
i nära samverkan arbetat med en inter-
nationaliseringsstrategi, bl.a. för att följa upp den 
s.k. Exportutredningen (Svensk export och 
internationalisering – utveckling, utmaningar, 
företagsklimat och främjande, SOU 2008:90). 
Departementen har som utgångspunkt för 
arbetet genomfört en kartläggning av de 
offentliga insatser som görs och vilka hinder för 
internationalisering som dessa syftar till att 
avhjälpa. Synpunkter har inhämtats från 
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företagen och deras organisationer genom bl.a. 
remissförfarande och hearingar om relevanta 
utredningar samt dialogmöten.  

I oktober 2007 beslutade regeringen att 
tillsätta en kommitté för att förbereda och 
ansvara för det svenska deltagandet i Expo 2010 i 
Shanghai (Dir. 2007:142) på temat ”Better City, 
Better Life”. Sveriges tema har närmare 
utvecklats till  ”Sweden – Spirit of Innovation”. 
Under 2009 har arbetet med att  projektera och 
bygga paviljongen och utställningen samt  för-
bereda anknytande aktiviteter inför utställningen 
den 1 maj – 31 oktober 2010 dominerat. 
Näringslivsintressenternas andel av finansieringen 
har  säkerställts.  

Samspelet mellan främjandets aktörer när 
det gäller profileringen av Sverige i utlandet 
har stärkts ytterligare inom ramen för 
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
(NSU).  

Exportfinansiering 
Genom att erbjuda marknadskompletterande 
exportkredit- och investeringsgarantier ger 
Exportkreditnämndens (EKN) verksamhet 
svenskt näringsliv goda konkurrensförut-
sättningar på de internationella marknaderna. 

EKN har sedan hösten 2008 och större 
delen av 2009 upplevt en kraftigt ökad 
efterfrågan på garantier till följd av finans-
krisen, som begränsade riskkapaciteten på den 
privata marknaden. Den ökade efterfrågan har 
i lika hög grad gällt för stora som små och 
medelstora företag. För att underlätta kredit-
givningen till svenska exportföretag har 
Riksdagen beslutat att höja EKN:s export-
kreditgarantiram från 200 miljarder kronor till 
350 miljarder kronor för 2009 samt till 500 
miljarder kronor för 2010. EKN lämnade 2009 
garantier till ett värde av cirka 80 miljarder 
kronor samt garantiofferter till ett värde av 
cirka 262 miljarder kronor. Garantier och 
offerter vid årets slut avsåg export till 134 
länder. EKN noterade 121 nya kunder 2009, 
varav 99 var små och medelstora företag.  

Under första halvåret 2010 lämnades 
garantier till ett värde av 52 miljarder kronor 
och garantiofferter till ett värde av 66 miljarder 
kronor, vilket är en ökning med cirka 16 
procent respektive en minskning med 67 
procent jämfört med motsvarande period 
2009. EKN noterade 59 nya kunder under 

första halvåret 2010, varav 50 var mindre 
företag. 

Totalt uppgick EKN:s ramutnyttjande per 
den 31 december 2009 till cirka 264 miljarder 
kronor, varav cirka 147 miljarder kronor var 
garantier – den största volymen någonsin. 
Ramutnyttjandet per den 30 juni 2010 hade 
ökat till 313 miljarder kronor, varav cirka 181 
miljarder kronor var garantier. EKN:s resultat 
uppvisade 2009 ett överskott på 856 miljoner 
kronor. Första halvåret 2010 redovisade EKN 
ett underskott på 907 miljoner kronor. Det 
lägre överskottet 2008 och 2009 jämfört med 
de tre tidigare åren samt underskottet första 
halvåret 2010 beror på ett mycket större behov 
av riskreserveringar samt mindre åter-
betalningar av fordringar. Myndighetskapitalet 
uppgick i slutet av 2009 till cirka 11 miljarder 
kronor och till cirka 10,1 miljarder kronor per 
den 30 juni 2010. 

Under de senaste tre åren har ett hundratal 
små och medelstora företag blivit nya kunder 
varje år. De små och medelstora företagens 
ansökningar ökade under året med 29 procent 
jämfört med 2008 och offertvolymen ökade 
med 57 procent.  

EKN har under året samverkat med andra 
exportfrämjande organisationer och genom-
fört regionala exportseminarier samt kund- 
och bankträffar på olika orter i Sverige. Det s.k. 
Exportlånet (till små och medelstora företag) 
som introducerades 2007, är ett resultat av sam-
arbetet mellan EKN, Almi Företagspartner 
AB, AB Svensk Exportkredit (SEK), Exportrådet 
och Swedfund International AB, liksom den 
gemensamma webbportalen Internationaliserings-
guiden som lanserades 2008 för att underlätta 
för företag att hitta rätt kontakt. Under 2009 
beviljades 37 företag lån för sammanlagt cirka 
110,6 miljoner kronor, varav EKN garanterade 
63,2 miljoner kronor. EKN och Almi 
samarbetar i flera regioner i Sverige.  

Under hösten 2009 ledde Sverige som EU-
ordförande mötena i rådsarbetsgruppen för 
exportkrediter samt de löpande EU-
koordineringsmötena. EKN ingick i den 
svenska delegationen.  

EKN följer OECD:s gemensamma riktlinjer 
för statlig exportfinansiering beträffande 
miljöfrågor/social hänsyn, korruptionsfrågor 
samt långsiktigt hållbar långivning till fattiga 
skuldtyngda länder. Dessutom införde EKN 
den 1 juli 2008 en ny intern policy för etiska 
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överväganden i garantigivningen, vilken även 
inkluderar arbetsförhållanden såsom hälsa och 
säkerhet, barnarbete och tvångsarbete.  Sedan 
dess har arbetet fortsatt med att höja 
kompetensen på området samt utarbeta rutiner 
för implementering av policyn.   

AB Svensk Exportkredit (SEK) främjar 
näringslivets utveckling och internationella 
konkurrenskraft genom att tillhandahålla lång-
siktigt hållbara finansieringslösningar för export 
och infrastruktur. Därutöver administrerar SEK 
det statsstödda exportkreditsystemet. Under 
2009 lämnade SEK nya kundfinansieringar på 
122,5 miljarder kronor, varav 54 miljarder 
kronor utgör utlåning för exportföretag.  

Under första halvåret 2010 lämnade SEK nya 
kundfinansieringar på 28,2 miljarder kronor, 
varav 26,8 miljarder kronor utgör utlåning för 
exportföretag.  

SEK:s årsstämma beslutade den 29 april 
2010 att en utdelning om 518 miljoner kronor 
ska lämnas till ägaren staten. 

Resultatet före skatt var 2 368,6 miljoner 
kronor 2009 och 515 miljoner kronor första 
halvåret 2010. SEK hade i juni 2010 en kapital-
täckningsgrad på 18,4 procent. Systemet med 
statsstödda exportkrediter gav 2009 ett 
underskott om 5,5 miljoner kronor och första 
halvåret 2010 ett underskott på 61,9 miljoner 
kronor. Systemet med statsstödda export-
krediter är mycket beroende av världs-
marknadsläget och utvecklingen av räntorna på 
världsmarknaden. 

För att motverka finanskrisens effekter på 
företagens möjligheter att finansiera export-
affärer beslutade regeringen och riksdagen i 
slutet av 2008 att öka kapaciteten hos AB 
Svensk Exportkredit (SEK) att finansiera 
exportaffärer av svenskt intresse. Det skedde 
genom ett kapitaltillskott som ökade bolagets 
förmåga att finansiera affärer som privata 
banker tidigare skulle ha tagit hand om (prop. 
2008/09:73). För att ytterligare stärka bolagets 
upplåningskapacitet skapades en möjlighet att 
under 2009 mot marknadsmässiga villkor ta 
upp lån i Riksgälden och att erhålla statliga 
garantier för upplåning upp till högst 450 
miljarder kronor. Åtgärderna förlängdes till att 
även gälla under 2010 med ändringen att SEK:s 
s.k. kreditgaranti för att erhålla statliga 
garantier för upplåning sänktes till 250 
miljarder kronor.  

Ovannämnda åtgärder för att stävja och 
motverka finanskrisen medförde att SEK fick 
en än mer central roll som långivare till den 
svenska exportnäringen. De åtgärder som 
vidtogs genom prop. 2008/09:86 (se ovan) 
medförde att SEK kunde fortsätta stödja de 
svenska exportörerna i ett läge då bankerna 
inte hade möjlighet att bevilja företagen 
exportkrediter. Även om ingen av faciliteterna 
utnyttjats har de haft avgörande betydelse som 
stödjande åtgärder för SEK:s tillgång på kapital 
och möjligheter att finansiera ett stort antal 
viktiga exportaffärer, vilket kraftfullt har 
påtalats av representanter för det svenska 
näringslivet. 

SEK bidrog med expertis och stöd under det 
svenska EU-ordförandeskapet inom de arbets-
grupper som behandlar exportkrediter  inom EU 
och OECD. 

Investeringsfrämjande 
Investeringsfrämjandet bidrar till att attrahera 
utländska direktinvesteringar till Sverige. Under 
de senaste åren har betydelsen av utländska 
investeringar ökat. Globaliseringen innebär att 
nya aktörer som tillväxtländer som Brasilien, 
Indien och Kina börjar bli betydelsefulla 
investerare. 

Huvudaktör i detta arbete är Myndigheten 
för utländska investeringar i Sverige (Invest 
Sweden) som aktivt verkar för att utländska 
företag investerar eller samverkar med svenska 
företag och regioner för att få till stånd 
investeringar i Sverige. 

Under 2009 öppnade Invest Sweden ett nytt 
kontor i Indien (New Delhi). Utöver detta 
har myndigheten egna utlandskontor i New 
York och Tokyo samt i Shanghai med 
filialkontor i Peking. Invest Sweden har 
dessutom ett visst samarbete med ett 40-tal 
utlandsmyndigheter och med Exportrådet. 

Myndigheten ändrade under första halvåret 
2010 sin logotyp från ISA till Invest:Sweden.  

Myndigheten tillhandahöll 2009 och första 
halvåret 2010 liksom tidigare tjänster och 
informationsmaterial, besvarade förfrågningar 
från utländska investerare eller företag samt 
hjälpte dessa att kostnadsfritt etablera kon-
takter med relevanta aktörer. En central del av 
investeringsfrämjandet är att i en årlig rapport 
identifiera de möjligheter och hinder som 
finns när det gäller utländska investeringar. 
Den senaste rapporten lämnades i mars 2009.  
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Invest Sweden har vidare tillsammans med 
andra aktörer i tematisk samverkan bedrivit 
fokusprojekt som marknadsför områden där 
Sverige har särskilda förutsättningar att attrahera 
investeringar, bl.a. informationsteknologi och 
telekommunikationer, ”life science”-sektorn, 
förpackningsindustri och fordonsindustri. Även 
projektet ”Cleantech” som startade den 1 juli 
2008 har genomförts.  

Under 2009 medverkade myndigheten till 153 
nya utländska investeringar, vilket var en ökning 
med drygt 30 procent jämfört med 2008, då 
antalet var 116. Investeringarna har inneburit 
1362 nya och 2122 övertagna arbetstillfällen. 

Insatser inom andra verksamhetsområden 
Ett flertal offentliga och privata aktörer är 
verksamma inom företags- och näringslivs-
utveckling där internationalisering utgör en 
viktig aspekt. Exportrådet och Invest Sweden 
samarbetar med dessa inom sina respektive 
verksamhetsfält, t.ex. Almi Företagspartner AB, 
Tillväxtverket, Verket för innovationssystem 
(Vinnova), Visit Sweden AB, Myndigheten för 
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
(Tillväxtanalys) och handelskamrar.  

Med finansiering från utgiftsområde 23, 
Areella näringar, landsbygd och livsmedel, 
genomför Exportrådet sedan 2002 särskilda in-
satser för främjande av export av svenska 
förädlade livsmedel. Målgruppen är i första 
hand små och medelstora livsmedelsföretag.  

Med finansiering från utgiftsområde 24 
Näringsliv, verksamhetsområde Näringspolitik, 
genomför Exportrådet t.o.m. 2010 särskilda 
insatser för att främja export av svensk 
miljöteknik och förnybar energi. Målgruppen 
är i första hand små och medelstora företag. 
Från samma utgifts- och verksamhetsområde 
finansieras insatser avseende hållbart stads-
byggande och miljötekniksamarbete inom 
ramen för det avtal som tecknades mellan 
Sverige och Kina  vid statsministerns besök i 
Kina våren 2008, liksom programmet 
”Cleantech”, som Invest Sweden bedriver sedan 
den 1 juli 2008 t.o.m. 2010.  

Sedan sommaren 2008 t.o.m. 2010 finns en 
särskild samordnare inom Regeringskansliet för 
miljötekniksamarbetet med Kina (MTK). 
Erfarenheterna från satsningen visar att det är 
viktigt att ha ett nav på hemmaplan för att hålla 
ihop främjandeinsatser mot företagen och någon 
form av mottagarkapacitet i de prioriterade 

länderna, gärna knuten till ambassaden. Ett antal 
kontrakt mellan svenska företag och kinesiska 
kunder har tecknats under året, där MTK och 
CENTEC:s (miljöteknikkontoret vid svenska 
ambassaden i Peking) insatser bidragit till 
kontraktstecknandet. Sammantaget har miljö-
teknikexporten till Kina 2009 ökat med 52 
procent jämfört med 2008. År 2009 blev Kina 
därmed Sveriges andra största marknad för 
miljöteknikexport efter Tyskland.  

I Sveriges internationella utvecklingssam-
arbete spelar ömsesidigheten i handeln en viktig 
roll. Handeln med utvecklingsländer står i fokus 
i de pågående WTO-förhandlingarna. Open 
Trade Gate Sweden vid Kommerskollegium 
hjälper till att lösa de hinder som exportörer 
från utvecklingsländer kan möta på den 
svenska marknaden. 

Med finansiering från utgiftsområde 7 
Internationellt bistånd genomförs särskilda 
insatser inom Regeringskansliets Projektexport-
sekretariat vid Utrikesdepartementet i syfte att 
bidra till utveckling i samarbetsländerna. 
Insatserna koncentreras främst till samarbets-
ländernas behov av projektutveckling för 
skräddarsydda systemlösningar inom till exempel 
miljö- och energiområdet. 

Analys och slutsatser 

Exportfrämjande 
Exportrådet har väl uppfyllt de målsättningar 
som riksdagen och regeringen fastställt för 
dess verksamhet genom det statliga uppdraget 
till Exportrådet. Små och medelstora företag 
har fått tillgång till grundläggande export-
service, kompetensutveckling och rådgivning. 
Räckvidden för exportfrämjandet utomlands 
har ökat samtidigt som tillgängligheten till 
exportrådgivning i Sverige och kompetens-
utveckling för små och medelstora företag har 
bibehållits på god nivå, vilket inneburit bra 
möjligheter för dessa företag att få stöd i sitt 
agerande på internationella marknader.  

Den finansiella och ekonomiska krisen på-
verkar dock Exportrådets arbete och resultat vad 
avser den företagsfinansierade verksamheten. 
Detta kan komma att innebära svårigheter att 
upprätthålla utlandsorganisationen i dess 
nuvarande omfattning. 

Samarbetet mellan myndigheter och 
organisationer som arbetar med företags- och 
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näringslivsutveckling samt främjande har 
väsentligt vidareutvecklats och förbättrats i 
viktiga hänseenden.  

Främjandet av svensk projektexport och in-
ternationell upphandling bedöms vara fram-
gångsrik.  

Den gemensamma satsning som regeringen gör 
på kommunikationsplattformen ”SymbioCity” 
har inneburit att marknadsföringen av svensk 
miljöteknik i utlandet har samordnats och blivit 
tydligare för företagen. En utvärdering av den 
särskilda satsningen för små och medelstora 
miljöteknikföretag visar att 26 bolag, av de 133 
som besvarade denna fråga i enkäten/intervjun, 
hade identifierat affärsmöjligheter för mot-
svarande 2,6 miljarder kronor. Därtill har 59 
företag genom denna satsning hittills påbörjat 
marknadsföring och försäljning på 70 nya 
marknader.  

De svenska utlandsmyndigheterna har bi-
dragit till att främja svenska ekonomiska 
intressen och svenska företags affärsmöjligheter 
i utlandet genom en löpande basverksamhet 
och vissa särskilda aktiviteter i samverkan med 
framför allt Exportrådet. Ett aktivt arbete för 
att hjälpa svenska företag att lösa handels-
hinder innebär förbättrade möjligheter att 
genomföra affärer.  

Exportfinansiering 
Företrädare för UD, Exportkreditnämnden 
(EKN) och AB Svensk Exportkredit (SEK) 
besökte Riksdagens näringsutskott den 24 
november 2009 och lämnade information om 
effekterna av de förstärkta åtgärder för export-
finansiering som regering och riksdag vidtog 
både under 2008 (prop. 2008/09:73 och prop. 
2008/09:86) och 2009, i form av förstärkt 
kapacitet för både Exportkreditnämnden och 
AB Svensk Exportkredit. Det noterades då att 
den förstärkta upplåningskapaciteten hos SEK 
och utökade exportkreditgarantiramen hos 
EKN har tillmätts stor betydelse av det 
svenska näringslivet. Utskottet ställde sig 
bakom åtgärderna och delade uppfattningen 
att dessa har varit en förutsättning för att flera 
betydande exportkontrakt vanns kort efter 
Riksdagens beslut i december 2008.   

EKN har 2009 och första halvåret 2010 på 
ett framgångsrikt sätt förenat målet om 
garantigivning för svensk exportindustri på 
gynnsamma villkor med restriktionen att 
verksamheten ska vara självbärande på sikt och 

i enlighet med gällande statsstödsregler. 
Internationellt har EKN bidragit till arbetet i 
rådsarbetsgruppen för exportkrediter under 
det svenska EU-ordförandeskapet hösten 
2009. Stort fokus låg under detta halvår på 
effekterna av finanskrisen, med informations-
utbyte och diskussioner om krisåtgärder. 
Förutom detta genomfördes beslut om 
gemensamma minimiregler för kommersiella 
premier, OECD:s sektorsöverenskommelse 
för förnybar energi och vattenprojekt kunde 
permanentas och utökas samtidigt som det 
öppnades upp för diskussion om en utvidgning 
av sektorerna. Ansträngningar fortsatte med 
dialog om OECD-reglerna med länder utanför 
OECD-kretsen. 

EKN utsågs till 2009 års bästa exportkredit-
institut i världen av branschtidningen Global 
Trade Review. 

AB Svensk Exportkredit (SEK) har genom 
sin exportfinansiering medverkat både med 
finansiering och rådgivning i flera viktiga 
affärer till förmån för svensk exportindustri. 
Under 2009 medförde finanskrisen att SEK 
fick en än mer central roll som långivare till 
den svenska exportnäringen. De åtgärder som 
vidtogs i prop. 2008/09:86 (se ovan) medförde 
att SEK kunde fortsätta att stödja de svenska 
exportörerna i ett läge då bankerna inte hade 
möjlighet att bevilja företagen exportkrediter. 
Låneramen har beloppsmässigt bevarats intakt, 
medan kreditgarantiramen sänktes till 250 
miljarder kronor för 2010. Även om ingen av 
dessa båda faciliteter har utnyttjats har de haft 
avgörande betydelse som stödjande åtgärder 
för SEK:s tillgång på kapital, vilket har påtalats 
av representanter för det svenska näringslivet.  

I Riksgäldens rapport ”Utvärdering av 
regeringens åtgärder till stöd för kreditförsörj-
ningen” från den 31 januari 2010 konstateras 
att Exportkreditnämndens utökade garanti-
givning har bidragit till att underlätta företagens 
finansiering under finanskrisen, samtidigt som 
en plan för avveckling av krisåtgärderna 
diskuterades. Rapporten omfattade även AB 
Svensk Exportkredit. Riksgälden konstaterar att 
SEK fyllde en positiv roll under det akuta skedet 
av finanskrisen. Samtidigt gör Riksgälden för sin 
del bedömningen att SEK i stor utsträckning 
skulle ha klarat att expandera kreditvolymen 
även utan dessa åtgärder.  
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Investeringsfrämjande 
Myndigheten för utländska investeringar i 
Sverige (Invest Sweden) har genom sin verk-
samhet bidragit till utländska direktinvesteringar 
i Sverige från såväl mogna marknader som 
tillväxtmarknader samt till att stärka svenska 
kompetenskluster inom exempelvis IT och 
telekom, ”life science”-området och  fordon.  

4.4.2 EU:s inre marknad och 
internationell handelspolitik 

Kommerskollegium är regeringens expert-
myndighet för frågor om EU:s inre marknad 
och internationell handelspolitik. Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) är 
förvaltningsmyndighet för frågor om teknisk 
kontroll och är det svenska nationella 
ackrediteringsorganet. Swedac ansvarar också för 
samordning av marknadskontroll. Bidraget till 
den svenska standardiseringsorganisationen 
fördelas genom Sveriges Standardiseringsråd 
(SSR). 

EU:s inre marknad 
Den inre marknaden utgör kärnan i det 
europeiska samarbetet. År 2009 gick 59 procent 
av svensk varuexport till den inre marknaden 
och 69 procent av importen (EU 27) kom från 
den inre marknaden som därmed är den största 
marknaden för Sveriges handel. Om EFTA/ 
EES-länderna räknas in uppgår motsvarande 
siffror till 70 respektive 79 procent.  

Verksamheten präglades under 2009 av det 
svenska ordförandeskapet i EU, ikraftträdandet 
av det s.k. varupaketet och genomförandet av 
tjänstedirektivet.  

Vid Konkurrenskraftsrådet under det 
svenska ordförandeskapet i EU i september 
2009 lyckades rådet anta slutsatser för att få 
den inre marknaden att fungera bättre i 
praktiken samt i december anta slutsatser om 
framtidens inre marknad. Dessutom enades 
EU:s medlemsstater om huvuddragen för EU-
patentet och en enhetlig europeisk 
patentdomstol. 

Med ikraftträdandet av varupaketet och 
genomförandet av tjänstedirektivet under 2009 
har näringslivets möjligheter att utnyttja för-
delarna med den inre marknaden förbättrats. 
EU:s regelverk har utvecklats på ett sätt som 
gör det lättare för företagen att konkurrera på 

marknaden på samma villkor samtidigt som 
nödvändig produktsäkerhet ska garanteras. 
Härtill kommer den fortsatta utvecklingen av 
produktharmonisering och ökad användning 
av standarder som främjar fri och öppen 
konkurrens. I det sammanhanget kan nämnas 
rådsslutsatserna i december 2009 med krav på 
konsekvensanalyser som innefattar även 
externa aspekter av inremarknadsreglerna. 

Sverige har visat ett gott resultat i 
kommissionens undersökning av hur 
medlemsstaterna genomför EU:s lagstiftning 
(resultattavlan för den inre marknaden, 
nummer 20). Sveriges genomförandeunderskott 
uppgår till 0,4 procent. Vidare konstaterar 
kommissionen att det genomsnittliga antalet 
överträdelseärenden sjunkit något och uppgår 
till 47 ärenden. Sverige har 42 öppna över-
trädelseärenden.  

Den 27 december 2009 trädde den nya 
horisontella lagen (2009:1079) om tjänster på 
den inre marknaden i kraft. Även ändringar i 
sektorslagstiftning och en förordning (2009:1078) 
om tjänster på den inre marknaden trädde i 
kraft samtidigt.  Den nya regleringen innebär att 
Sverige har genomfört EU:s tjänstedirektiv. En 
omfattande kommunikationsinsats har gjorts av 
Utrikesdepartementet för att öka kunskapen 
om tjänstedirektivets påverkan hos såväl statliga 
myndigheter som länsstyrelser och kommuner. 
På regeringens uppdrag har Kommerskollegium 
tillsammans med Konsumentverket och Tillväxt-
verket byggt upp den svenska kontaktpunkten 
för tjänster. 

Kontaktpunktens främsta roll är att underlätta 
för tjänsteleverantörer och tjänstemottagare att 
hitta all nödvändig information för att kunna 
bedriva tjänsteverksamhet i ett EU-land. Kon-
taktpunkten är webbaserad (www.verksamt.se) 
men kompletteras av en manuell servicefunktion. 
Berörda svenska myndigheter har också anslutit 
sig till informationssystemet IMI (Internal 
Market Information System) som nu är i drift 
inom EU. Syftet är att underlätta det gräns-
överskridande administrativa samarbetet med 
andra EU-länders förvaltningar kring tjänste-
direktivets tillämpning. 

Varupaketets förordning om ömsesidigt 
erkännande (förordning EG 764/2008 om  för-
faranden för tillämpning av vissa nationella 
tekniska regler på produkter som lagligen salu-
förts i en annan medlemsstat) tillämpas fr.o.m. 
den 13 maj 2009. I februari 2009 utfärdades en 
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nationell kompletterande förordning (2009:52) 
om kontaktpunkt och informationsförfaranden 
angående tillämpning av ömsesidigt erkännande 
av tekniska regler för produkter. 

Den andra EU-förordningen i varupaketet, 
förordning (EG nr) 765/2008 om krav för 
ackreditering och marknadskontroll i samband 
med saluföring av produkter, tillämpas fr.o.m. 
den 1 januari 2010. Under 2009 påbörjades 
arbetet med nödvändiga anpassningar till denna 
förordning, såväl inom Regeringskansliet som 
inom berörda myndigheter. I första hand är det 
Swedac och marknadskontrollmyndigheterna 
som berörs. 

Kommerskollegiums arbete på inremarknads-
området var under 2009 särskilt inriktat på stöd 
till regeringen under EU-ordförandeskapet, där 
kollegiet aktivt bidrog i arbetet inför utarbetande 
av slutsatser till Konkurrenskraftsrådet i 
december. På varuområdet inrättade Kommers-
kollegium den svenska kontaktpunkten för varor 
i enlighet med EU-förordningen om ömsesidigt 
erkännande. Ett omfattande arbete har lagts ner 
på utvecklingen av den svenska kontaktpunkten 
för tjänster. Driften av kontaktpunkten för 
tjänster delas av Kommerskollegium, Till-
växtverket och Konsumentverket. Som ansvarig 
myndighet för tjänstedirektivet har Kommers-
kollegium haft ett särskilt samordnande ansvar 
för utvecklingen av kontaktpunkten.  

Kommerskollegium fick enligt sin nya 
instruktion (förordningen (2009:894) med 
instruktion för Kommerskollegium) också ett 
utökat ansvar för standardiseringsfrågor. 
Kollegiet ska därvid i samarbete med svenska 
intressenter följa utvecklingen av EU:s 
standardiseringspolitik och hålla regeringen 
underrättad om viktiga skeenden och 
utvecklingstendenser. 

Under året har Kommerskollegiums arbete 
inom ramen för SOLVIT-nätverket fortskridit. 
Nätverket har samtliga EU-länders uppdrag att 
lösa enskilda privatpersoners eller företagares 
problem som beror på att inremarknadslag-
stiftningen inte tillämpas korrekt. SOLVIT 
Sverige behandlade under 2009 totalt 126 
kvalificerade hinder mot den fria rörligheten på 
EU:s inre marknad, vilket är något fler än 2008. 
Av dessa gällde 68 ärenden förhållanden i Sverige 
och 58 ärenden rörde hinder i andra EU/EES-
länder. Jämfört med 2008 är det en klar ökning 
av anmälningar avseende förhållanden i Sverige 
och nästan lika stor minskning av antalet 

anmälda problem i andra medlemsstater. Det kan 
noteras att det ökade antalet svenska ärenden 
sammanfaller i tid med en informationsinsats 
från myndighetens sida. De flesta av de 126 
ärendena handlade om hinder för privatpersoner, 
t.ex. socialförsäkringsfrågor och problem i sam-
band med erkännande av yrkeskvalifikationer.  

Inremarknadsutredningens betänkande EU, 
Sverige och den inre marknaden (SOU 2009:71) 
överlämnades till regeringen den 3 september 
2009 i samband med ett uppmärksammat 
seminarium. Utredningen har gjort en om-
fattande kartläggning av svenska bestämmelser 
som har horisontell betydelse för fri rörlighet 
av varor och tjänster på den inre marknaden 
samt lagt fram en rad skilda förslag och över-
väganden. Betänkandet innehåller konkreta 
författningsförslag, inklusive förslag på regel-
förenkling och anpassning till det s.k. varu-
paketet samt en rad övriga förslag rörande bl.a. 
tydligare roll för kommuner, kompetensför-
sörjning och ökad information om den inre 
marknaden för förvaltningen och företagen samt 
en synligare inremarknadsmyndighet. Utred-
ningen remitterades under hösten 2009 och 
remissammanställning gjordes i början 2010. 
Förslagen i betänkandet kommer att diskuteras 
och beredas vidare.  Regeringen överväger att ta 
fram en proposition.  

Analys och slutsatser  
Kommerskollegium har i allt väsentligt genom-
fört sin verksamhet i enlighet med instruktionen 
och på ett bra sätt. Det kan särskilt noteras att 
arbetet med att utveckla kontaktpunkten för 
tjänstedirektivet fortskred enligt plan 2009. 
Kontaktpunkten är i drift och förbättringar av 
kontaktpunktens funktion kommer att ske 
fortlöpande. 

Kommerskollegium har som regeringens 
expertmyndighet bistått regeringen efter behov 
under det svenska ordförandeskapet. Kommers-
kollegium har också genom kontakter med 
näringslivet verkat för en ökad kunskap om den 
inre marknaden. Vikten av informationsinsatser 
framgår också tydligt av det ökade antalet 
SOLVIT-ärenden i direkt anslutning till en 
informationskampanj.  

Även Swedac har väl genomfört sin verk-
samhet i enlighet med sin instruktion 
(förordningen (2009:895) med instruktion för 
styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) 
och på ett bra sätt. Swedacs engagemang i det 
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europeiska samarbetet och inom EA (European 
co-operation for accreditation) ger mervärde för 
det svenska ackrediteringsarbetet och för 
Sveriges anpassning till den nya EU-
förordningen om ackreditering och marknads-
kontroll. På det avgiftsfinansierade området 
åtnjuter Swedac ett mycket högt förtroende hos 
sina kunder som i hög utsträckning uppfattar ett 
tydligt mervärde i att vara ackrediterade av 
Swedac.  

Den svenska standardiseringsorganisationen 
har på ett effektivt sätt tillvaratagit svenska 
intressen i det europeiska och det internationella 
standardiseringsarbetet.  

Internationell handelspolitik 
Inom den internationella handelspolitiken är 
frihandel det övergripande målet. Regeringen 
eftersträvar ökande handel genom att värna och 
utveckla öppna, enkla, icke-diskriminerande och 
legitima regler för internationell handel och 
investeringar. En ökande handel leder till 
tillväxt som i sin tur skapar bättre ekonomiska 
förutsättningar för medborgarna. 

Målet för regeringens arbete med EU:s 
gemensamma externa handelspolitik är att bidra 
till de övergripande målen om tillväxt och syssel-
sättning, en hållbar utveckling, ett öppet Europa 
samt till en ekonomisk, demokratisk och 
säkerhetsbefrämjande utveckling i utvecklings-
länder.  

Sveriges ordförandeskap i EU på handels-
området präglades av den djupa globala 
ekonomiska krisen och vikten av att stävja och 
argumentera mot den protektionism som ofta 
följer i spåren av en sådan. Mycket arbete lades 
ner på att i alla sammanhang föra fram vikten 
av öppna marknader och fortsatt liberalisering 
också i tider av djup ekonomisk nedgång.  

Regeringens  första  prioritet, särskilt i ljuset 
av krisen, har varit att fortsatt verka för ett 
ambitiöst avslut på de pågående handelsför-
handlingarna i Världshandelsorganisationen 
(WTO), den s.k. Doharundan, vilken inleddes 
i november 2001. Ett ambitiöst resultat i 
Doharundan skulle stärka WTO, ge världs-
ekonomin en skjuts, förhindra protektionism 
och bidra till ökad tillväxt, särskilt för 
utvecklingsländerna. Doharundan utgör en 
unik möjlighet att förbättra svenska företags 
marknadstillträde för jordbruksprodukter, 
industrivaror och tjänster i tredje land.  

Det första halvåret 2009 gick förhandlingarna 
i Doharundan på sparlåga. Under det svenska 
EU-ordförandeskapet drev den svenska 
regeringen kraftfullt att förhandlingarna skulle 
intensifieras och att EU ska vara en konstruktiv 
part i förhandlingarna. Regeringen bidrog till 
att G20-ländernas ledare vid toppmötet i 
Pittsburgh i september åtog sig att avsluta 
Doharundan under 2010. Efter detta möte 
återupptogs förhandlingsarbetet i WTO i 
Genève och drevs med högre intensitet under 
hösten. Sverige har även lagt ned betydande tid 
och resurser på kontakter med viktiga WTO-
medlemmar i syfte att understryka behovet av 
att Doharundan kan slutföras och vilka värden 
som står på spel.  

Regeringen har ambitionen att stimulera till en 
fortlöpande dialog, i EU och internationellt, om 
de framtida handelspolitiska utmaningarna i den 
nya globala kontexten. Ett av huvudsyftena är att 
kraftfullt argumentera mot protektionistiska 
åtgärder i spåren av den finansiella krisen. Denna 
fråga genomsyrade arbetet under det svenska 
EU-ordförandeskapet. Exempelvis anordnade 
Sverige i mars 2009 en särskild högnivåkonferens 
i Washington kring dessa frågor. Resultatet från 
konferensen användes i olika sammanhang 
under det  svenska ordförandeskapet. 

Sverige har under året aktivt arbetat för att 
uppföljaren till EU:s Lissabonstrategi, EU 
2020-strategin, ska inbegripa en s.k. extern 
dimension med konkreta åtgärder för att 
främja den externa handelns bidrag till ökad 
konkurrenskraft. Detta utgjorde en prioriterad 
fråga för Sverige under EU-ordförandeskapet, 
vilket bl.a. resulterat i att Kommissionen nu är 
i färd med att utarbeta en handelsstrategi för 
Europa 2020.  

EU har under 2009 och första halvåret 2010 
fortsatt att förhandla om frihandelsavtal med 
en rad länder i bl.a. Asien, Latinamerika, 
Mellanöstern och vårt närområde. Ett stort 
framsteg var att förhandlingarna med Sydkorea 
kunde avslutas under det svenska EU-
ordförandeskapet och undertecknas i sep-
tember 2010. Under första halvåret 2010 
avslutades förhandlingar med Colombia och 
Peru samt Centralamerika. Sverige ser 
bilaterala och regionala frihandelsavtal som 
viktiga komplement till multilaterala handels-
liberaliseringar inom ramen för WTO.     

Sverige har fortsatt verkat för en mer 
restriktiv användning av EU:s handelspolitiska 
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skyddsåtgärder, särskilt antidumpning. Sverige 
har även i WTO-sammanhang arbetat för att de 
pågående regelförhandlingarna i Doharundan ska 
leda till en påtagligt minskad användning av anti-
dumpningsåtgärder i världshandeln. Resultaten 
både inom EU och WTO har dock hittills 
uteblivit på grund av oenighet mellan olika 
medlemsstater. 

Regeringen anser också att EU behöver ett 
bättre regelverk på antidumpningsområdet 
som gynnar världshandeln. Ett resultat av 
Sveriges och andra likasinnade medlemsländers 
ansträngningar är att kommissionen har genom-
fört åtgärder för att förbättra transparensen i 
EU vad avser arbetsmetoder och antidump-
ningsundersökningar.  

Sverige stödjer fortsatt EU:s arbete för att 
säkerställa en balanserad immaterialrättslig lag-
stiftning och efterlevnad av denna lagstiftning 
i olika delar av världen, bl.a. genom för-
handlingarna om ACTA (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement). EU och dess medlemsstater 
deltar tillsammans med ett tiotal andra länder i 
förhandlingarna. Förhandlingarna fortgick under 
2009 och under det svenska ordförandeskapet 
lades grunden för det beslut om offentlig-
görande av förhandlingstexten som sedan togs 
2010. Förhoppningen är att förhandlingarna 
ska kunna avslutas under 2010. 

EU:s marknadstillträdesstrategi ska hjälpa 
EU:s företag att lösa olika handelshinder i tredje 
land. Det är viktigt att strategin tillämpas på ett 
sådant sätt att den blir ett effektivt hjälpmedel 
för EU:s företag. Under ordförandeskapet 
utvecklades och systematiserades formerna för 
samarbetet runt marknadstillträdesfrågorna i 
EU. Detta arbete är fortsatt prioriterat för 
Sverige. 

Regeringen har drivit arbetet vidare med att 
utveckla användandet av handelspolitiska 
instrument för att stävja klimatförändringarna. 
Syftet är att bl.a. bidra till ett ambitiöst 
resultat i FN:s klimatförhandlingar i Mexiko i 
november 2010. Regeringen har särskilt 
fokuserat på att argumentera för en friare handel 
med klimatvänliga varor, tjänster och 
teknologier samt på utvecklandet av inter-
nationella system för standarder, märkning och 
certifiering. Regeringen har bl.a. finansierat en 
konferens i detta ämne, arrangerad av SIS 
(Swedish Standards Institute) i november 2009. 
Syftet är att förbättra utvecklingsländers förut-
sättningar att aktivt delta i standardiserings-

arbetet och på så sätt skapa förutsättningar för 
dem att konkurrera på marknader för klimat-
produkter. 

I förhandlingarna mellan EU och AVS-
länderna (ett 70-tal länder i Afrika, Västindien 
och Stilla havet) om ekonomiska partnerskaps-
avtal har arbetet fortsatt under året med 
formella undertecknanden av interimsavtal, 
samt förhandlingar mot fullödiga, regionala 
avtal. Den utökade dialogen mellan EU och 
AVS-länderna har bl.a. resulterat i att flera 
interimsavtal kunde undertecknas under 2009.  

Sverige har inom EU tillsammans med ett 
antal likasinnade länder argumenterat för 
betydelsen av enklare och mer utvecklingsvänliga 
ursprungsregler. Reviderade ursprungsregler 
för EU:s handel inom ramen för Allmänna 
preferenssystemet antas i september 2010. 
Regeringen välkomnar dessa nya och enklare 
regler. 

Insatser inom andra politikområden  
Handel är en förutsättning för att skapa 
hållbar tillväxt, ökat välstånd och för att 
bekämpa fattigdom. Den finansiella krisen 
understryker vikten av att stödja fattiga 
länders näringsliv och deltagande i internatio-
nell handel. Sveriges Aid for Trade – 
handelsrelaterat utvecklingssamarbete – har 
under året ytterligare stärkts. I linje med EU:s 
strategi för Aid for Trade har ytterligare 
resurser avsatts. Samtidigt tas en ny policy för 
denna del av det svenska utvecklingssam-
arbetet fram. För att tillvarata Kommers-
kollegiums expertkunskaper på handelsområdet 
har särskilda medel avsatts för denna myndighets 
medverkan i utvecklingssamarbetet. 

Den referensgrupp som initierades våren 
2008 med företrädare för företag anslutna till 
Global Compact och det civila samhället kring 
frågor som rör företagens sociala ansvar, 
Corporate Social Responsibility (CSR), har 
tilldragit sig stort intresse och högt 
deltagande. En samrådsgrupp om CSR har 
bidragit till ett ökat  informations- och 
erfarenhetsutbyte mellan departement och 
myndigheter. Samarbetet med Kina kring CSR 
har vidareutvecklats och bl.a. har 
utbildningsprogram genomförts som även 
innefattade studiebesök i Sverige. I november 
2009 hölls en stor konferens om CSR, 
”Skydda, respektera, åtgärda”, inom ramen för 
det svenska EU-ordförandeskapet. Den byggde 
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på en rapport av FN:s generalsekreterares 
särskilde sändebud för mänskliga rättigheter och 
transnationella företag. Ett aktivt informations-
arbete bedrivs kring verktyg för företag som är 
verksamma i konfliktområden och sviktande 
stater. 

4.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte haft några 
invändningar i revisionsberättelserna för 2009 
avseende myndigheterna inom området. 

Särskild granskning av statliga garantier i 
finanskrisen 
Riksrevisionen (RiR) publicerade i december 
2009 en särskild granskning av statliga garantier i 
finanskrisen (2009:26). Rapporten omfattade de 
åtgärder som regeringen vidtagit under 
finanskrisens akuta fas kopplat till de svenska 
bankerna, AB Svensk Exportkredit (SEK) samt 
Exportkreditnämnden (EKN).  

I de delar som berör SEK och EKN lyfte RiR 
fram att regeringen på grund av den akuta och 
brådskande krissituation som rådde tvingades 
agera utifrån uppskattningar av de beräknade 
behoven av statlig exportfinansiering inför 2009.  
RiR menade att särskilda överväganden om 
uppföljning borde ha åtföljt besluten. Avseende 
EKN:s processer för riskhantering ansåg 
rapporten att de fungerade väl och motsvarade 
gängse praxis på marknaden. Det konstaterades 
att regeringen i sin bedömning av statens risk 
förlitat sig på detta. RiR menade att 
rapporteringen till Riksdagen om riskbilden 
borde ha varit mer omfattande och strukturerad. 
Det rekommenderades specifikt att EKN 
löpande återrapporterade förändringar i bedömd 
förlustrisk i den stocken av garantier som byggts 
upp under det senaste året.  

Regeringen välkomnade RiR:s synpunkter 
och rekommendationer. Mot bakgrund av detta 
har regeringen givit Riksgälden i uppdrag att 
senast den 15 november 2010 inkomma med ett 
förslag till hur en årlig bedömning av riskerna i 
de samlade statliga garantierna kan göras. Syftet 
är att förbättra underlaget för bedömningen av 
statens risker för framtida kostnader inom 
garantiområdet. Regeringen har även för avsikt 
att specifikt se över rapporteringen till 
Riksdagen avseende EKN:s riskbild. Riksgälden 

har också fått i uppdrag att göra en särskild 
riskbedömning avseende SEK:s låneram.  

Riksrevisionen har även granskat AB Svensk 
Exportkredit mot bakgrund av att 
kreditmarknaden har genomgått stora 
förändringar sedan SEK bildades och bolagets 
uppdrag har förändrats och utvecklats (AB 
Svensk Exportkredit, 2010:15). Riksrevisionen 
rekommenderar regeringen att göra en översyn 
av SEK:s uppdrag, ta ställning till vilka områden 
bolaget ska verka inom och vilken roll bolaget 
ska ha på marknaden. RiR anser vidare att 
regeringen bör initiera en finansiell analys av 
SEK och se över de ekonomiska målen samt 
anpassa dessa till SEK:s framtida uppdrag. Med 
utgångspunkt i RiR:s rapport och i en 
interdepartemental arbetsgrupp mellan 
Utrikesdepartementet, Finansdepartementet och 
Näringsdepartementet under UD:s ledning har 
det beslutats att en fördjupad bolagsanalys ska 
ske i enlighet med vad som anges i 
budgetproposition för 2007 (prop. 2006/07:1).  

4.6 Politikens inriktning 

Handels- och investeringsfrämjande 
Handels- och investeringsfrämjandet ska stärka 
svenska företags förmåga att ta tillvara de möjlig-
heter som globaliseringen medför. Människor, 
kapital, varor, tjänster och information rör sig 
gränslöst i allt snabbare takt och i allt större 
omfattning. Förändringstakten ökar och de 
geografiska begränsningarna för såväl utbud som 
efterfrågan minskar i betydelse. Konkurrensen 
hårdnar och behovet av kontinuerlig förnyelse 
och utveckling ökar. 

De möjligheter som globaliseringen medför 
ska tas tillvara för att stärka svensk ekonomi 
och handel. Inom handels- och investerings-
främjandet sker detta genom att främja 
svenska små och medelstora företags export 
och internationalisering samt svenska företags 
affärer på viktiga marknader. Det sker också 
genom att attrahera utländska direkt-
investeringar. Arbetet med att stärka bilden av 
Sverige i utlandet underlättas genom en 
gemensam plattform utarbetad inom ramen 
för Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet 
(NSU). 

I den ekonomiska krisens spår riskerar 
trösklarna för svenska företag att handla med 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 24  

105 

omvärlden att öka. När villkoren för den 
globala handeln försämras eller snedvrids är 
det särskilt angeläget att insatserna för en 
stärkt frihandel kompletteras med ett effektivt 
handels- och investeringsfrämjande. 

Svaga statsfinanser hos ett antal EU-länder 
kommer att påverka EU:s köpkraft. Detta är 
särskilt allvarligt med hänsyn till att EU står för 
59 procent av vår export. Regeringen arbetar för 
att skapa förutsättningar för att stödja svenskt 
näringslivs diversifiering till andra marknader. 

Regeringen fäster stor vikt vid ett inter-
nationellt affärsfrämjande som skapar förutsätt-
ningar för marknads- och företagsutveckling, 
och ämnar effektivisera och vidareutveckla 
denna verksamhet. Den potential som finns 
bland småföretag att ta steget ut på export-
marknaden ska tas tillvara genom att 
underlätta deras förmåga till internationa-
lisering. Exportfrämjandet ska göra det enklare 
för svenska företag att växa internationellt. 
Exportrådet ska inom ramen för sitt statliga 
uppdrag erbjuda goda förutsättningar för 
internationell affärsutveckling med grund-
läggande exportservice, kompetensutveckling 
och kunskapsspridning om internationella 
marknader.  

För att de offentliga insatser som görs på 
området ska nå så många företag som möjligt, 
och ha förutsättningar att uppnå största möjliga 
effekt, krävs en ökad samverkan, inklusive 
mellan statliga, regionala och lokala främjande-
aktörer. Genom förstärkt samordning kan 
konkreta nya förslag om insatser och 
samverkansmöjligheter identifieras samt luckor 
och överlappningar identifieras och fyllas 
respektive motverkas. Det ska ske genom att 
insatserna sker nära företagen, genom insatser 
för förbättrad information och rådgivning, 
genom ökad fokusering och samverkan inklusive 
vissa riktade satsningar på prioriterade områden 
och marknader. I syfte att stärka företagens 
förmåga att växa och verka på den globala 
marknaden avser regeringen inom ramen för 
statens åtaganden att fortsätta arbetet med 
främja internationalisering med fokus på små 
och medelstora företag, bl.a. genom utarbetande 
av en internationaliseringsstrategi.  

Den svenska handeln förändras över tiden. Ett 
effektivt handels- och investeringsfrämjande 
anpassar sig till dessa förändringar. Det är viktigt 
att identifiera var tillväxtsektorer, outnyttjad 
potential och tillväxtmarknader kan finnas. 

Regeringen har i olika sammanhang lyft fram bl.a. 
miljöteknik, tjänster inklusive inom vård och 
omsorg, företagare med utländsk bakgrund, de 
kreativa näringarna samt olika geografiska 
marknader inklusive tillväxtmarknader. 
Regeringen överväger att under budgetåret 
skyndsamt se över myndighetsstrukturen för 
Sverige-, handels- och investeringsfrämjandet i 
syfte att utnyttja tillgängliga resurser så effektivt 
som möjligt.  

Exportrådet ska liksom Kommerskollegium 
och de svenska utlandsmyndigheterna aktivt 
arbeta med att hjälpa företag i alla delar av landet 
och utomlands att hantera hinder i handeln. 
Företagsspecifik affärsutveckling med skräddar-
sydda lösningar ska erbjudas företagen på 
marknadsmässiga villkor. 

Exportkreditnämndens och AB Svensk 
Exportkredits verksamhet har haft en avgörande 
betydelse för att motverka den ekonomiska 
krisens effekter på företagens möjligheter att 
finansiera exportaffärer.  

Stor osäkerhet kvarstår kring styrkan i den 
ekonomiska återhämtningen och det är 
fortfarande centralt för exportföretagen med 
stöd för att få finansiering eller riskavtäckning 
för att inte få sämre förutsättningar än sina 
konkurrenter och de facto inte gå miste om 
affärer eller få minskad konkurrenskraft 
internationellt. Detta avspeglas i den fortsatt 
höga efterfrågan på Exportkreditnämndens 
tjänster under året.  

Exportkreditnämndens verksamhet bedrivs 
med målet att den totalt sett ska vara 
självbärande över tiden. Myndigheten tar ut 
premier som ska täcka såväl risk som 
kostnader för administration och erforderliga 
investeringar. Per den 30 juni 2010 uppgick 
riskreserveringarna totalt till 15,5 miljarder 
kronor och myndighetskapitalet till 10,1 
miljarder kronor. Ytterligare riskavsättningar för 
2011 beräknas uppgå till 2,4 miljarder kronor 
och skadeutbetalningar till 402 miljoner kronor. 
Likvida medel uppgick per den 30 juni 2010 till 
19,2 miljarder kronor, vilket tillsammans med 
premier, återvinningar och finansiella intäkter 
framgent bedöms utgöra en tillräcklig täckning 
för skadeutbetalningar. Om skadeutbetalningar 
mot förmodan skulle överstiga likvida medel 
måste EKN utnyttja sin låneram hos 
Riksgäldskontoret mot ränta. Sannolikheten 
att ett sådant upplåningsbehov skulle uppstå 
bedöms som liten.  
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Den låneram för AB Svensk Exportkredit 
(SEK) som regeringen beviljades i prop. 
2008/09:86 Åtgärder för förstärkt export-
finansiering och i budgetpropositionen för 
2010 (prop. 2009/10:1) har hittills inte behövt 
användas, men den har en avgörande betydelse 
för SEK:s möjligheter att kunna ställa ut 
långfristiga lån. Detta innebär i sin tur att 
svenska exportföretag kan offerera fler 
exportaffärer. Ramen ger ingen belastning på 
statsbudgeten, men skulle den utnyttjas ökar 
statens lånebehov. 

Efterfrågan på exportkrediter är fortsatt hög 
och SEK behöver även 2011 ha möjlighet att 
erbjuda exportfinansiering på de löptider som 
svensk exportindustri efterfrågar. Den fortsatta 
osäkerheten på de finansiella marknaderna 
medför att ramen för kreditgaranti för upplåning 
behålls på nivån 250 miljarder kronor. 
Kreditgarantin för upplåning har hittills inte 
använts, men regeringen gör bedömningen att 
den fortsatt kan komma att behövas. 

Arbetet med att anpassa exportfinansieringen 
till kundernas behov fortsätter att utvecklas, 
vilket även inkluderar små och medelstora 
företags exportfinansieringsmöjligheter. 

Som en följd av den globala finansiella och 
ekonomiska krisen noteras en snabbt ökande 
offentlig finansiering kanaliserad genom multi-
laterala utvecklingsorganisationer, vilket leder till 
ökad efterfrågan inom bland annat miljö- och 
klimatområdet. Arbetet med en vidareutveckling 
av kommunikationsplattformen ”SymbioCity” 
ska fortsätta i samverkan mellan berörda 
departement och utgiftsområden.  

Svenska företags upphandlingsandelar i 
internationella finansinstitutioner, EU och FN 
är fortfarande låga. En strategisk främjande-
satsning på detta område är angelägen. Särskilda 
projektförberedande och projektunderstödjande 
insatser ska fortsatt genomföras genom 
Utrikesdepartementet. Insatserna bör utgå från 
ömsesidiga intressen och koncentreras främst till 
samarbetsländernas behov av projektutveckling 
och systemlösningar.  

Det handlar bl.a. om att utveckla ”SymbioCity 
Academy”, som kan erbjuda representanter för 
utländska myndigheter och organisationer 
utbildning kring hållbar stadsutveckling med 
utgångspunkt från svenska lösningar. I linje med 
initiativet ”Kosmopolit” ska kompetensen hos 
aktörer i Sverige med utländsk bakgrund också 
tas tillvara, med målet att öka handelsutbytet.   

Det initierade projektet i södra Afrika kring 
hållbar infrastrukturutveckling som tar sin 
utgångspunkt i SymbioCity-konceptet är ett 
annat exempel på hur verktyget används för att 
samverka mellan olika aktörer.  I många länder är 
långsiktighet av stor vikt. Det är därför viktigt 
att de erfarenheter som kommer av den särskilda 
miljötekniksatsningen i Kina omhändertas på ett 
adekvat sätt i det fortsatta miljöteknikarbetet 
inom alla relevanta utgifts- och verksamhets-
områden.  

Utländska direktinvesteringar är viktiga för 
svensk ekonomi. De fördelar som ökade flöden 
av varor, kapital, tjänster och arbetskraft erbju-
der ska tas tillvara. Utländska investeringar 
skapar nya affärsmöjligheter, öppnar nya 
marknader, tillför ny kompetens och ökar 
utbytet av teknik och tekniskt kunnande, 
vilket leder till ekonomisk tillväxt. För att det 
samlade svenska näringslivet ska kunna tillvarata 
globaliseringens möjligheter är det även viktigt 
att attrahera utländska investeringar. Därför är 
investeringsfrämjande ett viktigt instrument inom 
tillväxtpolitiken. Utländska intressenter ska ges 
kvalificerad information om investerings-
möjligheter i Sverige med syfte att underlätta valet 
av investering. Investeringsfrämjandet bygger på 
ett nära samspel mellan nationella, regionala och 
lokala aktörer. Arbetet med att identifiera 
investeringsmöjligheter liksom investerings-
hämmande faktorer ska fortsätta.  

Svenska ambassader och konsulat ska aktivt 
medverka till ett effektivt exportfrämjande, att 
skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv 
i utlandet samt att marknadsföra Sverige som 
investeringsland.  

Främjande av utrikeshandeln innefattar även 
import, som är viktig för att skapa välstånd 
och sysselsättning. När svenska företag får bra 
insatsvaror till konkurrenskraftiga priser ökar 
deras konkurrenskraft. Sveriges konsumenter 
är beroende av en effektiv import som bidrar 
till ökat utbud, sund konkurrens och lägre 
priser. En viktig del av importfrämjandet är att 
vidareutveckla EU:s inre marknad. Handel spelar 
även en viktig roll för utvecklingsländerna. I det 
internationella utvecklingssamarbetet spelar 
ömsesidig ekonomisk integration en allt 
viktigare roll. Genom att öppna marknader för 
import av produkter som utvecklingsländerna 
kan producera ökar deras möjligheter till 
utveckling. 
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Regeringen fortsätter arbetet med att för-
bättra förutsättningarna för att tillvarata närings-
livets erfarenheter och kompetens i genom-
förandet av politiken för global utveckling och 
utvecklingssamarbetet. Med utgångspunkt i 
principen om obundet bistånd kan det svenska 
näringslivet bidra till en rättvis och hållbar global 
utveckling på flera sätt, bl.a. genom handel och 
investeringar som främjar ekonomisk tillväxt 
genom ökad sysselsättning, teknik- och 
kunskapsutveckling, ökade skatteintäkter samt 
främjande av ansvarsfullt företagande. 

En tydlig dialog med näringslivet och ett 
bättre tillvaratagande av näringslivets erfaren-
heter och kompetens bidrar till ökad relevans, 
effektivitet och resultat i det svenska 
utvecklingssamarbetet. I syfte att skapa ett 
forum för en sådan dialog har regeringen inom 
ramen för utvecklingssamarbetet inrättat ett 
särskilt råd.  

EU:s inre marknad 
På den inre marknaden verkar cirka 500 miljoner 
konsumenter och cirka 20 miljoner företag. Den 
inre marknaden är en hemmamarknad för 
svenska företag. En stark och väl fungerande inre 
marknad är grundstenen i EU:s arbete med att 
stärka konkurrenskraften. Regeringen anser att 
en väl fungerande inre marknad bidrar till att 
uppfylla regeringens mål om jobb, tillväxt och 
ökad konkurrenskraft. 

Kommissionens ordförande Barroso har satt 
igång ett arbete för att stärka den inre 
marknaden. Han har aviserat att han ämnar 
presentera ett inre marknadspaket till år 2012. 
Inför detta gav han i uppdrag till f.d. 
kommissionär Mario Monti att skriva en rapport 
med åtgärder och rekommendationer för att 
nylansera den inre marknaden. Montis rapport 
presenterades den 10 maj 2010. Flera av de 
åtgärder som föreslås ligger i linje med svenska 
prioriteringar på olika områden för att stärka 
EU:s konkurrenskraft.  

Regeringen har som mål att följa och påverka 
processen, eftersom denna utmynnar i ett 
omfattande förslag om inre marknaden från 
kommissionens sida under hösten 2010. 

Det gäller bl.a. att utveckla en digital inre 
marknad, antagandet av ett EU-patent, kon-
sumentfrågor, effektiva transporter, utvecklade 
energimarknader samt vikten av genomförandet 
av tjänstedirektivet. Regeringen har som mål att 
följa och påverka processen genom att arbeta 

fram ståndpunkter inom Regeringskansliet och 
ha nära kontakter med EU-kommissionen. 

EU:s tillväxtstrategi, EU 2020, betonar vikten 
av en stark och väl fungerande inre marknad.  
Även den externa dimensionen av den inre 
marknaden kommer alltmer i fokus genom den 
ökade globaliseringen.   

Arbetet med att utveckla den inre marknaden 
präglas nu främst av att ta fram ny lagstiftning 
och en mer effektiv tillämpning av och ett 
genomförande av existerande regelverk. Sam-
ordningen av och kunskapen om de horisontella 
instrumenten på den inre marknaden blir allt 
viktigare. Åtgärder för att förbättra den inre 
marknadens funktion och EU-rättens genomslag 
i Sverige genom bl.a. bättre kunskap och 
tillämpning hos förvaltning, företag och 
medborgare kommer att få större betydelse.  

Inremarknadsutredningens betänkande EU, 
Sverige och den inre marknaden – En översyn av 
horisontella bestämmelser inom varu- och 
tjänsteområdet (SOU 2009:71) överlämnades till 
regeringen den 3 september 2009 i samband med 
ett uppmärksammat seminarium. Utredningen 
har gjort en omfattande kartläggning av svenska 
bestämmelser som har horisontell betydelse för 
fri rörlighet av varor och tjänster på den inre 
marknaden samt lagt fram en rad skilda förslag 
och överväganden. Betänkandet innehåller 
konkreta författningsförslag, inklusive förslag på 
regelförenkling och anpassning till det s.k. 
varupaketet. Vidare innehåller betänkandet en 
rad förslag rörande bl.a. tydligare roll för 
kommuner, kompetensförsörjning och ökad 
information avseende den inre marknaden för 
förvaltningen och företagen samt en synligare 
inremarknadsmyndighet. Förslagen ansluter till 
åtgärder i EU:s strategi för Östersjöregionen och 
Europeiska kommissionens rekommendation 
2009/524/EG av den 29 juni 2009, åtgärder för 
att förbättra den inre marknadens funktion 
(partnerskapsrekommendationen). Förslagen i 
betänkandet kommer att diskuteras och beredas 
vidare under året. Målsättningen är att  lämna en 
proposition till riksdagen, bl.a. med förslag till 
anpassning från svensk sida till varupaketet.  

Varupaketet består av två förordningar och ett 
beslut som syftar till att säkerställa den fria 
rörligheten för varor samtidigt som en hög 
skyddsnivå upprätthålls. Tillämpningen av de två 
nya EU-förordningarna på varuområdet kommer 
också att bevakas och följas upp.   
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Såvitt avser EU:s strategi för Östersjö-
regionen har Swedac och Kommerskollegium 
fått ansvar att leda tre flaggskeppsprojekt inom 
prioritetsområde 6 avseende den inre mark-
naden. Projekten kommer att följas upp och 
vidareutvecklas under året. Regeringen har i sin 
skrivelse (skr. 2009/10:159) Genomförande av 
EU:s strategi för Östersjöregionen närmare 
redogjort för projekten. 

Kommissionen har till hösten 2010 aviserat ett 
s.k. standardiseringspaket som ska omfatta 
förslag till reviderad horisontell lagstiftning på 
standardiseringsområdet samt ett meddelande 
om kommande inriktning av EU:s politik på 
standardiseringsområdet.  Lagstiftningen kommer 
bl.a. att omfatta en översyn av standardiserings-
delen av direktiv 98/34/EG avseende de erkända 
nationella och europeiska standardiserings-
organen samt kommissionens möjligheter att ge 
uppdrag till dessa. Vidare kommer lagstiftningen 
om upphandling på IT-området att ses över med 
avseende på användning av standarder. 

Förslaget från kommissionen väntas vidare bl.a. 
avhandla möjligheterna att använda standardi-
sering utanför lagstiftningen, t.ex. som 
instrument att sprida innovation. Kommissionens 
meddelande torde bli föremål för behandling i 
rådet. 

Direktiv 98/34/EG innehåller också en 
procedur för anmälan av nationella tekniska 
föreskrifter. Kommissionen har aviserat ett 
förslag till översyn också av denna del av 
direktivet. 

Både standardiseringen och anmälnings-
proceduren för tekniska föreskrifter har använts 
med stor framgång i inre marknadsarbetet varför 
regeringen avser att lägga stor vikt på den 
kommande behandlingen av förslagen i rådet. I 
samarbete med Sveriges Standardiseringsråd, SSR, 
har en koordinator tillsatts i Regeringskansliet 
för att under perioden 2010 – 2011 effektivisera 
Regeringskansliets arbete med standardiserings-
relaterade frågor  

Standardiseringsarbetet förstärks ytterligare av 
Kommerskollegiums uppgift att i samarbete med 
svenska intressenter följa utvecklingen av EU:s 
standardiseringspolitik och hålla regeringen 
underrättad om viktiga skeenden och utvecklings-
tendenser inom standardiseringen som är av 
betydelse för svensk ekonomi. 

Tjänstesektorn blir allt viktigare för handeln 
och bidrar till tillväxt och sysselsättning. 
Regeringen anser att ett väl genomfört tjänste-

direktiv kan bidra till en ökad tjänstehandel i 
Europa. En viktig komponent framöver är att 
säkra nyttjandet av de gemensamma kontakt-
punkterna, och det därtill kopplade informations-
systemet IMI, vilket kommer att leda till 
förenklade administrativa förfaranden för tjänste-
utövare, tjänstemottagare och myndigheter. 
Regeringskansliet deltar aktivt i det arbete med 
ömsesidig utvärdering som genomförs under 
framför allt 2010 i kommissionens regi. Denna 
process innebär att EU:s medlemsstater ska 
granska varandras inventering av regler som faller 
inom tjänstedirektivets tillämpningsområde och 
de bedömningar som har gjorts av dessa reglers 
förenlighet med direktivet. Kommissionen ska 
sedan presentera en slutrapport om detta arbete, 
tillsammans med eventuella förslag till ytterligare 
initiativ, för rådet och Europaparlamentet senast 
den 28 december 2010.  

Fortsatta informationssatsningar inom 
Regeringskansliet och gentemot berörda 
myndigheter kring de skyldigheter som följer av 
tjänstedirektivet är även viktigt. Samråd inom 
den sedan tidigare inrättade referensgruppen för 
direktivet bidrar till ett ökat informations- och 
erfarenhetsutbyte med bl.a. myndigheter, närings-
liv, fackliga och andra berörda intresse-
organisationer kring konkreta tillämpningsfrågor 
rörande tjänstedirektivet.  

Kommerskollegium har som regeringens 
inremarknadsmyndighet en viktig funktion att 
fylla genom sitt ansvar som central kontakt-
punkt för handelshinder och som kontaktpunkt 
för varor och för tjänster. Kollegiet fick i 
regleringsbrevet för 2010 också ett särskilt 
uppdrag att göra en informationsinsats om den 
inre marknaden. Kollegiet bör, med utgångs-
punkt från utvärdering av de insatser som görs 
under 2010, fortsätta ett aktivt informations-
arbete om den inre marknaden, såväl till 
allmänhet, företag som till statsförvaltningen. 

Swedacs verksamhet kommer även under 
2011 att präglas av anpassningen till den nya 
EU-förordningen om marknadskontroll som 
ackreditering. Härutöver påverkas Swedacs verk-
samhet i hög grad av olika nya ackrediterings-
krav. Exempelvis har avmonopoliseringen på 
fordonsbesiktningsområdet ersatts med en 
ackrediteringsordning, vilket innebär att 
Swedac får ackrediteringsverksamhet på ett 
helt nytt område. 
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Internationell handelspolitik 
Globaliseringen innebär stora möjligheter men 
också utmaningar. Handelspolitiken kan utgöra 
ett viktigt instrument för att tillvarata 
globaliseringens möjligheter och begränsa dess 
möjliga avigsidor, inte minst i tider av 
ekonomisk kris. Tydliga, icke-diskriminerande, 
globala regler för internationell handel är 
avgörande för hållbar tillväxt och utveckling. 
Också de fattiga länderna måste kunna skörda 
globaliseringens frukter. 

Regeringen har ambitionen att fortsatt 
stimulera till en fortlöpande dialog, i EU och 
internationellt, om de framtida handelspolitiska 
perspektiven i den nya globala kontexten. Detta 
är viktigt inte minst i ljuset av internatio-
naliseringen men också därför att handels-
politiken aktivt måste bidra till vår tids stora 
globala utmaningar såsom klimatförändringarna 
och fattigdomsbekämpningen.  

Lissabonfördraget innebär betydande 
förändringar för handelspolitiken, främst vad 
gäller beslutsprocedurer. Dels har EU fått ökade 
befogenheter, dels har Europaparlamentet fått en 
mer framträdande roll. Dessutom innebär 
fördraget en förändrad struktur för det löpande 
arbetet med att genomföra handelspolitiken, 
men de exakta formerna för denna struktur 
återstår att besluta om. Regeringen avser bl.a. att 
aktivt bidra till kommissionens arbete med att ta 
fram en handelsstrategi för EU 2020. 

Ett ambitiöst avslut på Doharundan skulle 
stärka WTO, ge världsekonomin en positiv 
injektion samt bidra till ökad handel och  tillväxt, 
inte minst för utvecklingsländerna. Ett lyckat 
avslut på rundan är också den bästa försäkring 
världen kan få mot ökad protektionism, något 
som är mycket angeläget i den ekonomiska  
krisens spår.  

Sverige, som ett litet, öppet och utrikes-
handelsberoende land, har mer att vinna på en 
framgångsrik Doharunda än genomsnittet av 
industriländerna. Även om svårigheterna är 
betydande, verkar regeringen fortsatt för att 
förhandlingarna ska föras i hamn så snart som 
möjligt och för att EU fortsatt ska agera 
konstruktivt och drivande. Tilltron till det 
multilaterala handelssystemet skulle skadas om 
rundan inte kan föras i hamn. 

Regeringen lägger stor vikt vid att utveck-
lingsländernas intressen och särskilda behov till-
varatas i såväl WTO som i andra handels-
relaterade organisationer och förhandlingar. Här 

är målet att stärka fattiga människors och länders 
möjligheter att ta del av globaliseringens för-
delar. En ökande handel, med ett allt större mått 
av frihandel, är avgörande i detta sammanhang. 
Regeringen driver konsekvent linjen att EU ska 
visa största möjliga öppenhet gentemot fattiga 
länder, särskilt vad gäller varor och tjänster som 
fattiga människor producerar. Sverige har ett 
gott anseende och förtroende i många fattiga 
länder. Förutom ömsesidiga handels- och 
utvecklingsvinster har vi här en viktig roll att 
spela som brobyggare mellan kulturer och 
samhällssystem. 

Vid sidan av multilaterala förhandlingar kan 
bilaterala och regionala initiativ spela en viktig 
kompletterande roll. Regeringen stödjer fortsatt 
EU:s förhandlingar om bilaterala och regionala 
frihandelsavtal med en rad länder och regioner i 
världen. För att skapa goda förutsättningar för 
svenska företag att konkurrera på världsmarkna-
den är det viktigt att frihandelsavtalen, utöver 
avveckling av tullar, också innehåller effektiva 
regler som rör t.ex. icke-tariffära handelshinder, 
investeringar och immaterialrätt samt enkla och 
utvecklingsvänliga ursprungsregler. 

I EU:s fortsatta förhandlingar om ekonomiska 
partnerskapsavtal är Sverige en stark röst för en 
konstruktiv dialog med de s.k. AVS-länderna, 
dvs. ett 70-tal länder i Afrika, Västindien och 
Stilla havet. Regeringen eftersträvar utvecklings-
främjande, breda och fullödiga regionala avtal 
med samtliga AVS-länder samt att samarbetet 
kring handelsrelaterade biståndsinsatser kopplade 
till partnerskapsavtalen konkretiseras. 
Regeringen har för avsikt att anta en policy för 
handel och utveckling inom utvecklings-
samarbetet, bland annat för att se över hur de 
svenska handelsrelaterade biståndsinsatserna kan 
förbättras.  

De internationella handelspolitiska regelver-
ken ska utvecklas för att främja den fria handeln, 
internationella investeringar, undanröja handels-
hinder samt underlätta och bana väg för svensk 
industri på den globala arenan. Regeringen anser 
att EU behöver ett bättre regelverk på anti-
dumpningsområdet som gynnar världshandeln 
och avser fortsatt arbeta aktivt för detta till-
sammans med likasinnade medlemsländer (MS).  
Även EU:s användning av s.k. antisubventions-
åtgärder behöver ses över. Sverige stödjer 
fortsatt EU:s arbete för att säkerställa immaterial-
rättslig lagstiftning och efterlevnad av denna 
lagstiftning i olika delar av världen. Även genom 
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förhandlingarna om ACTA (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement) verkar EU för att förbättra 
respekten för existerande immateriella rättig-
heter. Förhoppningen är att avtalet ska kunna 
vara färdigt under 2010. 

Sverige verkar också fortsatt för att EU:s 
marknadstillträdesstrategi ska utvecklas och 
tillämpas på ett sådant sätt att den blir ett 
effektivt hjälpmedel för EU:s företag.  

Regeringens ambition när det gäller offentlig 
upphandling är att åstadkomma förbättrat 
marknadstillträde på internationella upp-
handlingsmarknader. Det är också viktigt att 
tillträdet till europeiska upphandlingsmarknader 
inte begränsas. 

Regeringen ser även fortsatt handelspolitiken 
som ett viktigt instrument för att möta klimat-
hotet. Nedmontering av tullar och andra handels-
hinder på klimat- och miljövänliga varor, tjänster 
och teknik är ett sätt. Ett annat sätt är att göra 
handeln med – och därmed även produktionen 
av – icke-fossila drivmedel effektivare, enklare 
och mindre kostsam. Möjligheten för konsu-
menter och företag att ta ett större ansvar för 
klimatutmaningen kan underlättas genom 
tydligare och mer samordnade certifierings- och 
märkningssystem. Regeringen fortsätter även 
arbetet med att förhindra att det växande klimat-
engagemanget används som en ursäkt för att 
bibehålla eller införa nya handelshinder. 
Protektionistiska åtgärder skulle minska 
utrymmet för mer effektiva lösningar som t.ex. 
rör teknologiöverföring och en mer hållbar 
resursanvändning. 

OECD har en viktig uppgift i att föra den 
internationella handelspolitiska agendan framåt 
gällande tillväxt- och globaliseringsfrågor. 

Inom ramen för Globalt Ansvar bedriver 
Utrikesdepartementet ett angeläget arbete kring 
frågor rörande företagens samhällsansvar, 
Corporate Social Responsibility (CSR), för att 
stärka företagens möjligheter att hantera ut-
maningar kring mänskliga rättigheter, miljö, 
arbetsvillkor och korruption. Regeringen upp-
muntrar företagen att i sin verksamhet tillämpa 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
och följa de tio principerna i FN:s ”Global 
Compact”.  

Ansvarstagande företag främjar Sverigebilden 
och ökar därmed Sveriges konkurrenskraft. 
Detta är viktigt också när det gäller främjandet 
av svenska företag och investeringar i utlandet. 

4.7 Budgetförslag 

4.7.1 2:1 Styrelsen för ackreditering och 
teknisk kontroll: 
Myndighetsverksamhet 

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
21 239 

 

   
Anslags- 
sparande 184

 
2010 

 
Anslag 

 
21 705 

 

1 
Utgifts- 
prognos 21 400

2011 Förslag 22 759    

2012 Beräknat 22 984 2 

2013 Beräknat 23 314 3 

2014 Beräknat 23 813 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 22 762 tkr i 2011 års prisnivå. 
 3 Motsvarar 22 771 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 22 738 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Styrelsens för ackredi-
tering och teknisk kontroll (Swedac) myndig-
hetsverksamhet, dvs. att utveckla ordningar för 
teknisk provning och kontroll, samordna 
marknadskontroll m.m.  

Huvuddelen av Swedacs omsättning kommer 
från ackrediteringsverksamheten som finansieras 
via avgifter. 

Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.3 Budget för avgiftsbelagd verksamhet – 
Ackreditering m.m. 
Tusental kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -kostnad) 

Utfall 2009 136 744 143 064 -6 320

Varav tjänsteexport 41 230 42 214 -984

Prognos 2010 130 150 129 300 850

Varav tjänsteexport 37 450 37 200 250

Budget 2011 141 350 141 190 160

Varav tjänsteexport 46 950 46 750 200
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Tabell 4.4 Budget för avgiftsbelagd verksamhet – Metrologi 
m.m. 
Tusental kronor 

Metrologi (Offentlig- 
rättslig verksamhet) 
 

Intäkter Kostnader Resultat
(Intäkt -
kostnad) 

Utfall 2009 4 742 4 548 194

Varav anslag/bidrag1 500 0 0

Prognos 2010 5 008 4 983 25

Varav anslag/bidrag2 950 0 0

Budget 2011 4 000 7 000 0

 3 000  
1 Från Vägverket och Energimarknadsinspektionen ( enligt resp. regleringsbrev). 
2 Från Energimarknadsinspektionen (ej beslutade). 

 
Under 2009 uppgick resultatet från uppdrags-
verksamheten (ackreditering m.m.) till             
- 6 320 000 kronor. För 2010 beräknas resul-
tatet till + 850 000 kronor.  

Regeringens överväganden 

Anslaget minskas med 100 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

För att täcka kostnader för legal Metrologi 
tillförs anslaget 950 000 kronor. Beloppet 
finansieras genom  minskning av anslagen 1:2 
Väghållning (utgiftsområde 22) med 450 000 
kronor och 1:10 Energimarknadsinspektionen 
(utgiftsområde 21) med 500 000 kronor. 

Regeringen föreslår att 22  759 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:1 Styrelsen för 
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) för 
2011. För 2012 och 2013 beräknas anslaget till 
22  984 000 kronor respektive 23  314 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 för  
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: 
Myndighetsverksamhet 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 21 705 21 705 21 705 21 705

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 150 363 672 1 183

Beslut 950 959 973 995

Överföring 
till/från andra 
anslag -100 -101 -102 -105

Övrigt 3 54 58 66 35

Förslag/ 
beräknat 
anslag  22 759 22 984 23 314 23 813

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.7.2 2:2 Kommerskollegium 

Tabell 4.6 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 77 851

 

   
Anslags- 
sparande 5 966

 
2010 

 
Anslag 79 362

 

1 
Utgifts- 
prognos 80 529

2011 Förslag 79 920     

2012 Beräknat 80 721 2  

2013 Beräknat 81 927 3  

2014 Beräknat 83 689 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 79 940 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 80 018 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 79 907 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för Kommerskollegiums verk-
samhet rörande utrikeshandel och handels-
politik samt för vissa särskilda handelspolitiska 
insatser exkl. Open Trade Gate Sweden och 
insatser avseende handelsrelaterat utvecklings-
samarbete.  

Regeringens överväganden 

Regeringen fäster stor vikt vid att kontakt-
punkterna på tjänste- och varuområdena vidare-
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utvecklas i samarbete med berörda myndigheter 
och organisationer. 

Anslaget minskas med 60 000 kronor till följd 
av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för 
den statliga budgetprocessen. 

Regeringen föreslår att 79 920 000 kronor an-
visas under anslaget 2:2 Kommerskollegium för 
2011. För 2012 och 2013 beräknas anslaget till 
80 721 000 kronor respektive 81 927 000 kronor. 

 
Tabell 4.7 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 för  
2:2 Kommerskollegium 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 79 362 79 362 79 362 79 362

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 453 1 233 2 357 4 231

Beslut   

Överföring 
till/från andra 
anslag -60 -61 -61 -63

Övrigt 3 165 187 269 158

Förslag/ 
beräknat 
anslag  79 920 80 721 81 927 83 689

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) även till 
följd av beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt 
kommer att genomföras i statsförvaltningen. 

4.7.3 2:3 Exportfrämjande verksamhet 

Tabell 4.8 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
249 097 

 

   
Anslags- 
sparande 22 460

 
2010 

 
Anslag 

 
208 889 

 

1 
Utgifts- 
prognos 223 639

2011 Förslag 193 889    

2012 Beräknat 193 889    

2013 Beräknat 193 889    

2014 Beräknat 193 889    

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
 
Anslaget finansierar det statliga uppdraget till 
Sveriges exportråd (Exportrådet), exportfräm-
jande insatser, särskilda främjande- och handels-
politiska insatser samt Sverigeprofilering till 
stöd för främjande. 

Exportrådets verksamhet grundar sig på ett 
avtal mellan staten och Sveriges Allmänna Ut-
rikeshandelsförening (SAU).  

Regeringens överväganden 

Regeringen prioriterar ett aktivt exportfrämjande 
som möter de små och medelstora företagens 
behov. Regeringen fäster stor vikt vid att 
möjligheter till synergier och samverkan mellan 
främjandets olika delar tas tillvara liksom mellan 
myndigheter och organisationer på både 
nationell, regional och lokal nivå som arbetar 
med företagsutveckling och internationalisering. 

Regeringen föreslår att resurserna för export-
främjandet ökar med 30 miljoner kronor jämfört 
med beräkningarna i budgetpropositionen för 
2010 och att 193 889 000 kronor anvisas under 
anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet för 
2011. För 2012 och 2013 beräknas anslaget till 
193 889 000 kronor respektive 193 889 000 
kronor. En prioriterad insats inom export-
främjandet är regional exportrådgivning. 

 
Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 för 2:3 
Exportfrämjande 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 208 889 208 889 208 889 208 889

Förändring till följd av:  

Beslut -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag  193 889 193 889 193 889 193 889

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2008/09:FiU1). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
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4.7.4 2:4 Investeringsfrämjande 

Tabell 4.10 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
56 917 

 

   
Anslags- 
sparande 1 718

 
2010 

 
Anslag 

 
58 395 

 

1 
Utgifts- 
prognos 58 761

2011 Förslag 58 863     

2012 Beräknat 59 477 2  

2013 Beräknat 60 322 3  

2014 Beräknat 61 589 4  
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 58 863 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 58 863 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 58 780 tkr i 2011 års prisnivå. 

 
Anslaget används för verksamheten rörande 
investeringsfrämjande åtgärder i Sverige vid 
Myndigheten för utländska investeringar i 
Sverige (Invest Sweden).  

Regeringens överväganden 

Regeringen ser investeringsfrämjandet som ett 
viktigt instrument inom tillväxtpolitiken. 
Regeringen fäster stor vikt vid att möjligheter till 
synergier och samverkan mellan främjandets 
olika delar tas tillvara liksom mellan myndigheter 
och organisationer på olika nivåer som arbetar 
med företagsutveckling och internationalisering. 

Regeringen föreslår att 58 863 000 kronor 
anvisas under anslaget 2:4 Investeringsfrämjande 
för 2011. För 2012 och 2013 beräknas anslaget 
till 59 477 000 kronor respektive 60 322 000 
kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 för 2:4 
Investeringsfrämjande 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 58 395 58 395 58 395 58 395

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 468 1 082 1 927 3 280

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -86

Förslag/ 
beräknat 
anslag  58 863 59 477 60 322 61 589

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer 
att genomföras i statsförvaltningen. 

4.7.5 2:5 Avgifter till internationella 
handelsorganisationer 

Tabell 4.12 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 19 528

 

   
Anslags- 
sparande 341

 
2010 

 
Anslag 19 417

 

1 
Utgifts- 
prognos 18 983

2011 Förslag 15 417     

2012 Beräknat 15 417     

2013 Beräknat 15 417     

2014 Beräknat 15 417     
1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för avgifter och bidrag för 
Sveriges deltagande i vissa internationella 
närings- och handelspolitiska organ. 

Utgiftsstyrande faktorer är medlems-
avgifternas utveckling i aktuell valuta och 
valutakursernas utveckling. 

Anslaget belastas främst för avgifter och 
bidrag till nedanstående organ. Deltagandet 
bedöms av regeringen som nödvändigt för att 
möjliggöra svensk påverkan på den 
internationella utvecklingen, för ett aktivt 
svenskt deltagande i internationellt samarbete 
samt för informationshämtning på för Sverige 



PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 24  

114 

viktiga områden. Anslaget täcker avgifter till 
följande organisationer: 

- Världshandelsorganisationen (WTO) 

- Internationella rådet för samarbete på tull-
området (WCO) 

- Internationella Tulltariffbyrån (I.C.T.B.) 

- Internationella Byrån för Utställningar i 
Paris (BIE). 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 15 417 000 kronor an-
visas under anslaget 2:5 Avgifter till internatio-
nella handelsorganisationer för 2011. För 2012 
och 2013 beräknas anslaget till 15 417 000 
kronor respektive 15 417 000 kronor. 

 
Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 för 2:5 
Avgifter till internationella handelsorganisationer 
Tusental kronor 

  2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 19 417 19 417 19 417 19 417

Förändring till följd av:  

Beslut -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag  15 417 15 417 15 417 15 417

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU1). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

4.7.6 2:6 Bidrag till standardiseringen 

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
30 600 

 

   
Anslags- 
sparande 0

 
2010 

 
Anslag 

 
31 074 

 

1 
Utgifts- 
prognos 31 074

2011 Förslag 31 512    

2012 Beräknat 31 868 2 

2013 Beräknat 32 331 3 

2014 Beräknat 32 990 4 

1 Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21, prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35) och förslag till 
tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
2 Motsvarar 31 512 tkr i 2011 års prisnivå. 
3 Motsvarar 31 512 tkr i 2011 års prisnivå. 
4 Motsvarar 31 468 tkr i 2011 års prisnivå. 

 

Anslaget används för statsbidrag till Sveriges 
Standardiseringsråd (SSR), som är huvudman 
för standardiseringen i Sverige, samt för att 
skapa en fastare struktur för samordning av 
statens deltagande i standardiseringsarbetet. 

Regeringens överväganden 

Regeringen föreslår att 31 512 000 kronor an-
visas under anslaget 2:6 Bidrag till standardi-
seringen för 2011. För 2012 och 2013 beräknas 
anslaget till 31 868 000 kronor respektive 
32  331 000 kronor. 

 
Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 för 2:6 
Bidrag till standardiseringen 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 31 074 31 074 31 074 31 074

Förändring till följd av:  

Pris- och löne- 
omräkning 2 438 794 1 257 1 962

Beslut  

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  -46

Förslag/ 
beräknat 
anslag  31 512 31 868 32 331 32 990

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget. 
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed 
en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2012-2014 är 
preliminär och kan komma att ändras. 
3 Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas 
förvaltningsutgifter redovisas under övrigt. Anslaget minskas (2014) till följd av 
beräknade samordningsvinster i samband med att e-förvaltningsprojekt kommer att 
genomföras i statsförvaltningen. 

4.7.7 Exportkreditnämnden 

Exportkreditnämndens verksamhet ska be-
drivas så att den är självbärande över tiden och 
samtidigt erbjuda de svenska exportföretagen 
villkor som motsvarar vad konkurrerande 
företag i andra länder kan erhålla. 

Ramutnyttjandet uppgick den 30 juni 2010 
till 313 miljarder kronor för ordinarie export-
kreditgarantier (varav 181 miljarder kronor är 
garantier). Obundna utfästelser medräknas till 
50 procent i ramutnyttjandet medan bundna 
utfästelser och förbindelser medräknas till 100 
procent.  
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet 

Tabell 4.16 Uppdragsverksamhet 
Miljoner kronor 

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
(intäkt -kostnad) 

Utfall 2009 3 558  2 702 856

Varav tjänsteexport   

Prognos 2010 3 800 6 900 -3 100

Varav tjänsteexport   

Budget 2011 2 600 3 140 -540

Varav tjänsteexport   

 
Intäkterna disponeras av Exportkreditnämnden. 
Budgeten är upprättad enligt riskmässiga prin-
ciper, som även belastas för reservationer för 
riskerna i engagemang och skadefordringar. 
Orsaken till de ökade intäkterna och kost-
naderna är den ökade efterfrågan på EKN:s 
tjänster som en följd av finanskrisen. De 
kraftigt ökade kostnaderna för 2010 är till 
största delen hänförbara till det ökade 
riskreserveringsbehovet på ca 5,89 miljarder 
kronor under året. Resultatet för första 
halvåret 2010 visar på ett underskott på  907 
miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 ikläda staten betalningsansvar intill 
ett belopp av högst 500 000 000 000 kronor för 
exportkreditgarantier.  

 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 ikläda staten betalningsansvar intill 
ett belopp av högst 10 000 000 000 kronor för 
investeringsgarantier.  

 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 besluta att Exportkreditnämnden får 
obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret 
för skadeutbetalning. 

 

 
Exportkreditnämndens verksamhet har till-
sammans med AB Svensk Exportkredits 

verksamhet haft en avgörande betydelse för att 
motverka den ekonomiska krisens effekter på 
företagens möjligheter att finansiera export-
affärer. Stor osäkerhet kvarstår kring styrkan i 
den ekonomiska återhämtningen och det är 
fortfarande centralt för exportföretagen med 
stöd för att få finansiering eller riskavtäckning 
för att inte få sämre förutsättningar än sina 
konkurrenter och de facto inte gå miste om 
affärer eller få minskad konkurrenskraft inter-
nationellt. En oförändrad nivå på ramen för 
exportkreditgarantier och investeringsgarantier 
samt en obegränsad upplåningsrätt i Riksgälds-
kontoret för skadeutbetalningar för EKN är 
därför fortfarande av stor vikt. 

Låneram och kreditgaranti för AB Svensk 
Exportkredit 

AB Svensk Exportkredit (SEK) tillhandahåller 
medel- och långfristiga krediter för export-
affärer och infrastruktur. Verksamheten bedrivs 
i huvudsak på kommersiella villkor. På upp-
drag av staten administrerar SEK det svenska 
systemet för statsstödda exportkrediter till fast 
ränta, det s.k. CIRR-systemet. 

Baserat på regeringens förslag i proposition 
om Åtgärder för förstärkt exportfinansiering 
(2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, rskr. 
2008/09:125) beslutade riksdagen den 15 
december 2008 om utökade möjligheter för AB 
Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkredit-
nämnden att tillhandahålla exportfinansiering för 
att stärka företagens konkurrenskraft med 
anledning av den finansiella och ekonomiska 
krisen.  

Regeringens överväganden 

 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 besluta om lån till AB Svensk 
Exportkredit (SEK) intill ett belopp av högst 
100 000 000 000 kronor. 

 

 
 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
under 2011 besluta om kreditgaranti för upp-
låning till AB Svensk Exportkredit (SEK) intill 
ett belopp av högst 250 000 000 000 kronor. 
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
avskaffa grundfondsförbindelsen till AB Svensk 
Exportkredit. 

 

 
Exportkreditnämndens och AB Svensk Export-
kredits verksamhet har haft en avgörande 
betydelse för att motverka den ekonomiska 
krisens effekter på företagens möjligheter att 
finansiera exportaffärer.  

Stor osäkerhet kvarstår kring styrkan i den 
ekonomiska återhämtningen och det är 
fortfarande centralt för exportföretagen med 
stöd för att få finansiering eller riskavtäckning 
för att inte få sämre förutsättningar än sina 
konkurrenter och de facto gå miste om affärer 
eller få minskad konkurrenskraft internationellt. 
En låneram och en kreditgarantiram för SEK är 
därför fortfarande av betydelse för SEK:s 
möjligheter att kunna erbjuda långfristiga lån. 

Som ett led i den översyn av de statliga 
bolagen som regeringen beslutat om i  
budgetproposition för 2007 (prop. 2006/07:1)  
har en genomgång av AB Svensk Exportkredit 
(SEK) inletts. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. för budgetåret 2011 anvisar anslagen under 

utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till 
kommuner enligt följande uppställning: 

 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Kommunalekonomisk utjämning Ramanslag 85 003 373

1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader Ramanslag 3 017 231

1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området Ramanslag 4 050

Summa  88 024 654
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2 Allmänna bidrag till kommuner 

2.1 Omfattning 

Utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner 
omfattar tre anslag samt två äldreanslag.  

Inom ramen för anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning redovisas flera olika bidrag 
och avgifter (se avsnitt 2.6.1). 

Inom utgiftsområdet ingår också anslaget 1:2 
Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (se 
avsnitt 2.6.2). Bidraget finansieras med en 
utjämningsavgift för kommuner (inkomsttitel 
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader). 

I utgiftsområdet ingår även anslaget 
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunal-
ekonomiska området (se avsnitt 2.6.3). 

Inom utgiftsområdet finns även två äldre-
anslag, anslaget 2009 1:4 Tillfälligt konjunktur-
stöd till kommuner och landsting (se avsnitt 2.4.5) 
samt anslaget 2006 48:2 Bidrag till särskilda 
insatser i vissa kommuner och landsting (se avsnitt 
2.4.6).  

2.2 Utgiftsutveckling 

Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
Miljoner kronor   

 Utfall 
2009 

Budget 
20101 

Prognos 
2010 

Förslag 
2011 

Beräknat 
2012 

Beräknat 
2013 

Beräknat 
2014 

1:1 Kommunalekonomisk utjämning 64 772 72 749 72 749 85 003 81 422 81 478 81 263 

1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader 2 808 2 933 2 933 3 017 3 017 3 017 3 017 

1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska 
området 

  
8 

  
6 

  
6 

  
4 

   
4 

   
4 

  
4 

Äldreanslag                                                                      
2009 1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting 

  
14 000 

      

2006 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och 
landsting 

  
1 

    
2 

    

Totalt för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 81 589 75 689 75 691 88 025 84 444 84 499 84 284 
1 

Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
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Förändring av ramen för utgiftsområde 25 
Allmänna bidrag till kommuner 

Mellan 2009 och 2010 minskades ramen för 
utgiftsområdet främst till följd av att det 
tillfälliga konjunkturstödet till kommuner och 
landsting, som utbetalades i december 2009 men 
i huvudsak avsåg kommunsektorns verk-
samheter under 2010, upphörde. Anslaget 
uppgick till 14 miljarder kronor (se avsnitt 
2.4.5). 

Mellan 2010 och 2011 ökar utgiftsområdets 
ram med knappt 12,5 miljarder kronor jämfört 
med budgetpropositionen för 2010 (se tabell 
2.2). Av dessa 12,5 miljarder kronor utgör 
3 miljarder kronor en tillfällig ökning av anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 2011 
motiverat av den beräknat relativt svaga 
inkomstutvecklingen i kommunsektorn 2011 
och det begränsade behovet av stabiliserings-
politiska åtgärder (se avsnitten 2.5.1 och 2.6.1). 

Regeringen aviserade i 2010 års ekonomiska 
vårproposition en sänkt skatt för personer som 
är 65 år och äldre genom ett förhöjt grund-
avdrag. Regeringen aviserar i denna proposition 
en ytterligare sänkning av skatten för 
pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag. 
Skatteintäkterna för kommuner och landsting 
beräknas minska med totalt 7,5 miljarder kronor 
till följd av reformen. För att reformen ska vara 
neutral för kommuner och landsting ökas 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
med 7,5 miljarder kronor fr.o.m. 2011 (se avsnitt 
2.6.1). 

Därutöver tillkommer ytterligare ekonomiska 
regleringar som 2011 netto ökar nivån med 
1,8 miljarder kronor för anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning (se avsnitt 2.6.1) och 
förändring av anslagsnivån för anslaget 
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader 
med 0,2 miljarder kronor (se avsnitt 2.6.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014 
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 75 563 489 75 563 489 75 563 489 75 563 489

Förändring till 
följd av:   

Beslut 12 461 165 8 880 105 8 935 898 8 720 737

Överföring 
till/från andra 
utgifts-
områden  

Övrigt  

Ny ramnivå 88 024 654 84 443 594 84 499 387 84 284 226
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (prop. 2009/10:1, bet. 
2009/10:FiU3, rskr. 2009/10:166). Beloppet är således exklusive beslut på 
tilläggsbudget under innevarande år. 

2.3 Mål 

Målet för utgiftsområdet är att skapa goda och 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 
kommuner och landsting som bidrar till en 
effektiv kommunal verksamhet med hög 
kvalitet. 

2.4 Resultatredovisning 

Regeringen överlämnade våren 2010 skrivelsen 
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 
(skr. 2009/10:102) till riksdagen. I skrivelsen 
redovisas översiktligt hur ekonomin och verk-
samheterna i den kommunala sektorn har 
utvecklats de senaste åren. Nedan redovisas 
utvalda delar av skrivelsen, som i vissa fall har 
uppdaterats och bearbetats med nytillkommen 
information. 

Vidare redovisas i detta avsnitt kommunernas 
och landstingens prognoser för 2010, 
ersättningar för viss mervärdesskatt till 
kommuner och landsting samt de två äldreanslag 
som finns under utgiftsområde 25 Allmänna 
bidrag till kommuner. 

2.4.1 God ekonomisk hushållning och 
balanskravet 

I Sverige har den kommunala självstyrelsen en 
lång tradition. Kommunal självstyrelse innebär 
att det ska finnas en självständig och, inom vissa 
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ramar, fri bestämmanderätt för kommuner och 
landsting. 

Utöver den kommunala beskattningsrätten 
hör det kommunala självstyret samman med 
medborgarnas möjlighet att påverka kommunala 
beslut och utkräva ansvar av sina lokala politiker. 
Som en del av det kommunala självstyret har 
kommunerna och landstingen själva ansvaret för 
att hantera sin ekonomi.  

God ekonomisk hushållning 

Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) ska 
kommuner och landsting ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan 
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer. I förarbetena ges ingen uttömmande 
beskrivning av vad som utgör en god ekonomisk 
hushållning. Däremot lämnas vissa vägledande 
exempel. För att motsvara kravet på god 
ekonomisk hushållning räcker det i de flesta fall 
inte med att intäkterna är så stora att de bara 
täcker kostnaderna. Resultatet bör i normalfallet 
ligga på en nivå som realt sett åtminstone 
konsoliderar ekonomin.  

Kommuner och landsting ska bl.a. ange de 
finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. Ett vanligt före-
kommande mål är att resultatets andel av 
skatteintäkter och generella statsbidrag ska upp-
gå till 2 procent. Resultatet för sektorn som 
helhet uppgick till 2,2 procent 2009. Åren    
2005–2009 uppgick resultatets andel av skatte-
intäkter och generella statsbidrag för sektorn 
som helhet till i genomsnitt 1,8 procent per år. 
Variationerna har dock varit stora mellan 
enskilda kommuner och landsting samt mellan 
olika år. 

Balanskravet 

Enligt 8 kap. 4 § kommunallagen ska budgeten 
upprättas så att intäkterna överstiger 
kostnaderna. Undantag får göras om det finns 
synnerliga skäl. Om ett negativt resultat uppstår 
ska det redovisade egna kapitalet enligt 
balansräkningen återställas inom tre år. Även i 
detta fall får undantag göras om det finns 
synnerliga skäl. 

Av de kommuner och landsting som redo-
visade ett negativt s.k. balanskravsresultat i 

bokslutet 2009 angav 15 av 26 kommuner och 
1 av 5 landsting att det förelåg synnerliga skäl för 
att inte återställa hela eller delar av det negativa 
resultatet.  

Det var 28 kommuner och 4 landsting som 
angav att de t.o.m. 2009 hade ett ackumulerat 
negativt resultat att återställa om totalt 
1,9 miljarder kronor, varav 0,7 miljarder kronor 
för kommunerna och 1,2 miljarder kronor för 
landstingen. 

2.4.2 Finansiellt sparande och resultat 

Kommunsektorn utgör en betydande del av 
svensk ekonomi. Sektorns utgifter motsvarade 
2009 nära 25 procent av BNP. Knappt 
83 procent utgörs av konsumtionsutgifter, som 
till stor del består av utgifter för personal. 
Antalet sysselsatta i kommuner och landsting 
utgör ca 25 procent av det totala antalet syssel-
satta i Sverige. 

Den offentliga sektorns finansiella sparande  
ska uppgå till 1 procent av BNP i genomsnitt 
över en konjunkturcykel (överskottsmålet). 
Kommunernas och landstingens finansiella 
sparande är av betydelse för uppfyllandet av 
detta mål. År 2009 uppgick den offentliga 
sektorns finansiella sparande till -37 miljarder 
kronor, vilket motsvarade -1,2 procent av BNP. 
Kommunsektorns finansiella sparande uppgick 
2009 till knappt -11 miljarder kronor, vilket 
motsvarade -0,4 procent av BNP. 

Som framgår av diagram 2.1 brukar i regel det 
finansiella sparandet i kommunsektorn och 
resultatet före extraordinära poster utvecklas i 
samma riktning. Olika redovisningsprinciper 
medför dock att det förekommer skillnader vissa 
år, såsom 2009 då bl.a. investeringsutgifterna 
ökade kraftigt. I kommunernas och landstingens 
redovisning periodiseras utgifterna för en 
investering under flera år genom avskrivningar. I 
Nationalräkenskaperna redovisas däremot hela 
investeringsutgiften under ett och samma år. 
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Diagram 2.1 Finansiellt sparande samt resultat före 
extraordinära poster  
Miljarder kronor 

-15
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Resultat före extraordinära poster, kommunsektorn Resultat före extraordinära poster, kommuner

Resultat före extraordinära poster, landsting Finansiellt sparande, kommunsektorn

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Tillfälliga faktorer bakom starkt resultat för 
kommunsektorn 2009 
Resultatet före extraordinära poster uppgick 
2009 till 13,4 miljarder kronor för kommun-
sektorn som helhet, vilket var en förbättring 
med 5,5 miljarder kronor jämfört med 2008. 
Kommunernas sammanlagda resultat före 
extraordinära poster uppgick till 10,6 miljarder 
kronor och landstingens uppgick till 
2,8 miljarder kronor. 

Ett antal tillfälliga faktorer bidrog till det 
starka resultatet 2009. Premien för avtalssjuk-
försäkringen sattes till noll 2009, vilket mot-
svarade en kostnadsminskning om ca 5 miljarder 
kronor. Finansnettot förbättrades med nästan 
5 miljarder kronor, främst till följd av åter-
föringar av tidigare gjorda nedskrivningar av 
finansiella tillgångar och lägre räntekostnader. 
Därutöver återbetalade Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 1 miljard kronor till sina 
medlemmar, dvs. kommunerna och landstingen. 
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Diagram 2.2 Andelen kommuner och landsting som 
redovisat positiva resultat 
Procent 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Andelen kommuner som redovisade positiva 
resultat ökade från 75 procent 2008 till 
92 procent 2009. Även andelen landsting med 
positiva resultat ökade, från 50 till 75 procent (se 
diagram 2.2). 

Kostnader för verksamheten 2009  

Kommunsektorns s.k. kärnverksamheter står för 
en betydande del av sektorns totala kostnader 
för verksamheten. För sektorn som helhet svarar 
skolan inklusive förskoleverksamhet och skol-
barnomsorg för ca 28 procent av de totala 
kostnaderna. Hälso- och sjukvård, äldre- och 
handikappomsorg samt individ- och familje-
omsorg står för ca 55 procent.  

Övriga verksamheter (kultur, fritid, infra-
struktur m.m.) svarar för drygt 17 procent av 
kostnaderna för verksamheten.  

Det enskilt största kostnadsslaget är 
personalkostnader. Inkluderas personalrelaterade 
kostnader, som ingår i de delar av kommunernas 
och landstingens verksamhet som bedrivs av 
externa utförare, uppgår den totala personal-
kostnadsandelen för kommunerna till ca 
70 procent och för landstingen till ca 60 procent. 

 
Diagram 2.3 Fördelning av kommunernas kostnader för 
verksamheten 2009 
Procent 

Källa: Statistiska centralbyrån.

 
Kommunernas kostnader för verksamheten 
uppgick 2009 till 486 miljarder kronor 
(475 miljarder kronor 2008). Skola, vård och 
omsorg stod för ca 80 procent av kommunernas 
totala kostnader för verksamheten. 
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Diagram 2.4 Fördelning av landstingens kostnader för 
verksamheten 2009 
Procent 
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Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting. 

 
Landstingens kostnader för verksamheten 
uppgick 2009 till 239 miljarder kronor 
(230 miljarder kronor 2008). Hälso- och 
sjukvård stod för 92 procent av de totala 
kostnaderna för verksamheten. 

Ett nationellt jämförelseprojekt 

Ett nationellt jämförelseprojekt genomförs 
2007–2010 i samverkan mellan staten och SKL 
med syfte att via systematisk benchmarking öka 
produktiviteten och effektiviteten i kommuner 
och landsting. Statens bidrag till projektet har 
totalt uppgått till 15,5 miljoner kronor för  
2007–2010. Bidraget har i huvudsak utbetalats 
från anslaget 1:3 Bidrag till organisationer inom 
det kommunalekonomiska området med 
4 miljoner kronor årligen 2007–2009. Ytterligare 
1,2 miljoner kronor tillfördes projektet 2008 från 
äldreanslaget 2006 48:2 Bidrag till särskilda 
insatser i vissa kommuner och landsting för att 
öka möjligheterna att nå målet om 200 del-
tagande kommuner och med inriktningen att 
öka antalet mindre kommuners medverkan i 
projektet. I avvaktan på en utvärdering för-
längdes det nationella jämförelseprojektet med 
ett år och ytterligare 2,3 miljoner kronor 
tillfördes projektet 2010, vilket finansierades 
genom att medel överfördes från anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning till anslaget 
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunal-
ekonomiska området.  

Rådet för kommunalekonomisk forskning 
och utbildning vid Ekonomihögskolan vid 

Lunds universitet har på uppdrag av styrgruppen 
för det nationella jämförelseprojektet utvärderat 
jämförelseprojektet i rapporterna Nationellt 
benchmarkingprojekt 2007–2010 och Det 
nationella ledningsprogrammet – Mäta för att 
leda (dnr Fi2006/255). I rapporterna anges att 
det efter så kort tid är svårt att se några direkta 
effekter i verksamheterna. Om jämförelser ska 
ge effekt behövs enligt rådet en kontinuerlig 
process som berör alla verksamheter. Flera 
relevanta jämförelsemått har tagits fram och det 
finns indikatorer på att dessa successivt 
integrerats i den befintliga styrningen. 

2.4.3 Kommunernas och landstingens 
egna prognoser för 2010 

Enligt kommunernas och landstingens egna 
prognoser våren 2010, insamlade av Statistiska 
centralbyrån, bedömdes resultatet sammantaget 
uppgå till 13 miljarder kronor 2010. Enkäten 
besvarades av 254 kommuner och samtliga 
landsting. Kommunerna och landstingen har 
sammantaget budgeterat ett resultat för 2010 på 
4,7 miljarder kronor. Den främsta orsaken till 
den beräknade förbättringen i förhållande till vad 
som budgeterats är att prognosen för skatte-
intäkterna har reviderats upp. I relation till 
skatteintäkter och generella statsbidrag mot-
svarar det prognostiserade resultatet 2,1 procent. 

Enligt kommunernas prognoser beräknades 
resultatet uppgå till 8,9 miljarder kronor 2010. 
Kommunernas budgeterade resultat för 2010 är 
3,8 miljarder kronor. 

Enligt landstingens prognoser beräknades 
resultatet uppgå till 4,1 miljarder kronor 2010. 
Landstingens budgeterade resultat för 2010 är 
0,9 miljarder kronor. 

Andelen kommuner och landsting som våren 
2010 prognostiserade positiva resultat för 2010 
uppgick till 93 respektive 95 procent. Detta är 
för både kommuner och landsting en förbättring 
jämfört med 2009. 

2.4.4 Ersättning för viss mervärdesskatt 
för kommuner och landsting 

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket 
ansöka om ersättning för kostnader för 
mervärdesskatt avseende icke mervärdes-
skattepliktig verksamhet m.m. Syftet är att 
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åstadkomma konkurrensneutralitet vid valet 
mellan att bedriva verksamhet i egen regi och att 
lägga ut den på externa utförare. År 2003 
infördes en statlig finansiering av dessa er-
sättningar, samtidigt som det generella stats-
bidraget minskades i motsvarande grad (prop. 
2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17, rskr. 
2001/02:296). 

Ersättningarna redovisas under inkomsttitel 
7222 Kompensation för mervärdesskatt, 
kommuner. Utbetalningarna av ersättning för 
mervärdesskattekostnader har ökat från 
31,9 miljarder kronor 2002 till 44 miljarder 
kronor 2009, vilket innebär en genomsnittlig 
ökning med 4,7 procent per år. År 2009 var 
ökningstakten 0,7 procent, jämfört med 
10,2 procent 2008. Till en viss del kan skillnaden 
i ökningstakten mellan de två åren förklaras av 
att kommunernas och landstingens köp av varor 
(exempelvis förbrukningsmaterial) ökade 2008, 
men minskade 2009 i löpande priser.  

2.4.5 Äldreanslag 2009 1:4 Tillfälligt 
konjunkturstöd till kommuner och 
landsting 

Riksdagen har på tilläggsbudget för 2009 
beslutat om ett tillfälligt stöd till kommun-
sektorn på totalt 14 miljarder kronor för att 
mildra effekterna av den ekonomiska krisen 
m.m. (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, 
rskr. 2008/09:311; prop. 2009/10:2, bet. 
2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:43). 

Huvuddelen av medlen, 13 miljarder kronor, 
fördelades med 70 procent till kommunerna och 
30 procent till landstingen. Fördelningen på 
enskilda kommuner respektive landsting gjordes 
med ett enhetligt belopp per invånare. Medlen 
utbetalades i december 2009, men var avsedda 
för verksamhet under 2010. 

Den återstående miljarden, som också ut-
betalades i december 2009, avsattes till lands-
tingen för att minska de ekonomiska på-
frestningar som förutsågs med anledning av 
influensapandemin. 

2.4.6 Äldreanslag 2006 48:2 Särskilda 
insatser i vissa kommuner och 
landsting 

Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag av 
regeringen att utreda och analysera samt vidta 
åtgärder för att förbättra den ekonomiska 
kommunstatistiken (dnr Fi2009/2221). Upp-
draget, som ska vara slutfört senast i november 
2011, finansieras med högst 2,8 miljoner kronor 
från äldreanslaget 2006 48:2 Särskilda insatser i 
vissa kommuner och landsting. 

Rådet för främjandet av kommunala analyser 
(RKA) har av regeringen 2010 beviljats 
400 000 kronor från anslaget för utvecklingen av 
den nya databas som avses att ersätta de 
databaser som RKA och SKL i dag ansvarar för 
(dnr Fi2010/3232).  

2.5 Politikens inriktning 

2.5.1 Sverige på väg ut ur krisen  

Sverige är nu på väg ur den värsta internationella 
ekonomiska krisen sedan depressionen på   
1930-talet. Genom en ansvarsfull finanspolitik 
och starka offentliga finanser har krisen kunnat 
mötas med en bred och kraftfull politik för att 
stabilisera finansmarknaderna, dämpa fallet i 
produktionen och sysselsättningen samt värna 
välfärdens kärna. En viktig åtgärd i detta 
sammanhang är de tillfälliga medel om samman-
lagt 17 miljarder kronor som anslagits till 
kommuner och landsting för 2010.  

De tillfälliga statsbidragen är en bidragande 
orsak till att verkningarna av krisen har blivit 
förhållandevis begränsade för de kommunala 
verksamheterna. Samtidigt bör framhållas att 
kommunerna och landstingen själva har tagit ett 
stort ansvar för sin ekonomi och verksamhet.  

I och med att tillväxtutsikterna har ljusnat 
avtar behovet av stabiliseringspolitiska åtgärder. 
De offentliga finanserna kommer att stärkas igen 
i takt med den ekonomiska återhämtningen. 
Bedömningen av utvecklingen är dock osäker. 

Det är viktigt för kommunsektorn att 
sysselsättningen och därmed det kommunala 
skatteunderlaget utvecklas positivt. Regeringen 
har satt arbetslinjen och jobben främst även 
under krisen. Ytterligare åtgärder bör genom-
föras för att öka arbetsutbudet och underlätta 
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efterfrågan på arbetskraft, särskilt bland grupper 
som har en svag förankring på arbetsmarknaden. 

Höjda statsbidrag för att värna välfärden  

Den ekonomiska politikens huvuduppgift är att 
skapa en så hög varaktig välfärd som möjligt 
genom hög uthållig tillväxt, hög sysselsättning, 
välfärd som kommer alla till del och makro-
ekonomisk stabilitet. Ett viktigt medel för att 
välfärden ska komma alla till del är offentlig 
finansiering av tjänster som riktar sig till enskilda 
individer efter behov, oavsett inkomst och 
bakgrund. En politik för att värna välfärdens 
kärna är därför central. Kommunsektorn har 
mot denna bakgrund tillförts 17 miljarder 
kronor i tillfälligt höjda statsbidrag för 2010, 
varav 13 miljarder kronor i tillfälligt konjunktur-
stöd och 4 miljarder kronor i generellt 
statsbidrag (anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning).  

I 2009 års ekonomiska vårproposition 
aviserades dessutom en permanent höjning av 
det generella statsbidraget med 5 miljarder 
kronor fr.o.m. 2011. Det ekonomiska läget har 
förbättrats sedan 2010 års ekonomiska vår-
proposition. Trots en starkare ekonomisk ut-
veckling bedöms kommunsektorns inkomster 
utvecklas relativt svagt under 2011. Mot 
bakgrund av den beräknat relativt svaga 
inkomstutvecklingen 2011 och det begränsade 
behovet av stabiliseringspolitiska åtgärder 
föreslår regeringen att anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning tillfälligt ökas med 
3 miljarder kronor 2011. Genom att tillfälligt 
höja det generella statsbidraget ges kommuner 
och landsting bättre förutsättningar att värna 
och stärka kvaliteten i välfärdstjänster som 
äldreomsorg, sjukvård, skola och utbildning 
samt att hålla uppe den kommunfinansierade 
sysselsättningen. Tillsammans med den 
permanenta höjningen av det generella stats-
bidraget tillförs kommunsektorn i och med detta 
totalt 8 miljarder kronor 2011 (se avsnitt 2.6.1). 

Utöver detta finns även riktade satsningar 
inom verksamhetsområden såsom utbildning, 
äldreomsorg och hälso- och sjukvård mot-
svarande omkring 12 miljarder kronor under 
perioden 2011–2014 , varav en stor del går till 
kommuner och landsting (se utgiftsområde 
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och 

utgiftsområde 16 Utbildning och universitets-
forskning). 

Framtida utmaningar 

De offentligt finansierade välfärdstjänsterna ska 
vara av högsta möjliga kvalitet och komma alla 
till del. Det är också viktigt att de resurser som 
används för att producera dessa tjänster används 
så effektivt som möjligt.  

Enligt en rapport från Socialdepartementet 
2010 (Den ljusnande framtid är vård) beräknas 
vårdens och omsorgens andel av BNP öka från 
ca 13 procent i dag till ca 16 procent 2050 till 
följd av den demografiska utvecklingen samt nya 
behandlingsmöjligheter och högre ambitions-
nivå. Med en produktivitetsökning på             
0,6–0,7 procent per år inom vård- och omsorgs-
sektorn skulle dock det ökade behovet kunna 
mötas utan att vårdens och omsorgens andel av 
BNP ökar. Enligt rapporten finns det stora 
möjligheter att effektivisera vården och 
omsorgen, bl.a. genom att lära av de mest 
effektiva utförarna. 

Staten har 2007–2010 lämnat bidrag till ett 
nationellt jämförelseprojekt i syfte att öka 
produktiviteten och effektiviteten i de 
kommunala verksamheterna. Det är viktigt att 
detta arbete fortsätter i kommuner och 
landsting. Därtill kan ett ökat företagande inom 
vård- och omsorgssektorn öka valfriheten för 
brukarna och samtidigt stimulera till kvalitets-
utveckling genom konkurrens mellan olika 
utförare. 

Att främja en stabil kommunal verksamhet över 
konjunkturcykeln 

Erfarenheterna från finanskrisen har tydliggjort 
problemen med att kommunsektorns finanser är 
konjunkturkänsliga. Det finns en risk att 
kommuner och landsting genom förändringar av 
skatter och utgifter bidrar till att förstärka 
konjunktursvängningarna, vilket är ett problem 
ur ett stabiliseringspolitiskt perspektiv. Det 
kommunala balanskravet kan förstärka detta 
beteende. Regeringen har mot denna bakgrund 
tillsatt en utredning med uppdrag att överväga 
åtgärder som kan motverka att verksamheterna i 
kommunsektorn förstärker konjunkturvaria-
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tionerna (dir. 2010:29). Uppdraget ska slut-
redovisas senast den 15 september 2011. 

2.5.2 Kommunsektorns finansiella 
utveckling till och med 2014 

I detta avsnitt sammanfattas redovisningen av 
kommunsektorns finansiella utveckling fram 
t.o.m. 2014 enligt denna proposition (se Förslag 
till statsbudget, finansplan m.m. avsnitten 9 och 
10). Beräkningarna baseras på den nedan 
redovisade skatteunderlagsprognosen (se även 
Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 
7). 

Det kommunala skatteunderlaget 

Åren 2010 och 2011 beräknas det kommunala 
skatteunderlaget öka med 1,9 respektive 
1,1 procent. Den svagare ökningen 2011 
förklaras av den avisering om en höjning av 
grundavdraget för pensionärer som görs i denna 
proposition och som beräknas medföra en 
sammanlagd minskning av skatteintäkterna 
motsvarande 7,5 miljarder kronor per år. För att 
reformen ska vara neutral för kommuner och 
landsting föreslås att det generella statsbidraget 
till kommunsektorn ökas i motsvarande 
utsträckning (se avsnitt 2.6.1).  

 
Tabell 2.3 Faktisk och underliggande utveckling av 
kommunernas skatteunderlag 
Procentuell utveckling 

 Utfall Prognos 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Faktisk utveckling    

  Aktuell beräkning 5,5 1,5 1,9 1,1 4,0 4,5 4,5

    VÅP10 5,5 1,0 1,9 3,3 4,1 4,4 4,5

Underliggande utveckling    

  Aktuell beräkning 5,0 1,8 2,6 2,5 4,0 4,5 4,5

    VÅP10 5,0 1,4 2,6 3,3 4,1 4,4 4,5

Källa: Egna beräkningar. 
 

Den underliggande utvecklingen, dvs. 
utvecklingen justerad för regeländringar, bedöms 
uppgå till 2,6 procent 2010 och 2,5 procent 2011. 
Att den underliggande utvecklingen 2011 är 
svagare än vad som redovisats i 2010 års 
ekonomiska vårpropositionen beror på att 
höjningen av grundavdraget i vårpropositionen 
redovisades som en skattereduktion, vilket inte 
påverkar det kommunala skatteunderlaget. 

Kommunsektorns finanser 

Den svaga utvecklingen av skatteunderlaget för 
kommuner och landsting 2009 motverkades av 
ett antal tillfälliga faktorer som bidrog till det 
starka resultatet (se avsnitt 2.4.2).  

 
Tabell 2.4 Kommunsektorns finanser 
Miljarder kronor om annat ej anges. Utfall för 2009, prognos för 
2010–2014. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Inkomster 744 778 787 808 835 866 

Inkomstskatter 511 523 528 550 574 600 

Kommunal 
fastighetsavgift 14 15 15 15 16 16 

Statsbidrag 115 138 138 133 132 132 

   varav       

   generella bidrag1 66 86 85 81 81 81 

   riktade bidrag 50 52 53 52 50 50 

Övriga inkomster2 104 102 106 109 114 118 

Utgifter 755 772 794 816 843 870 

Konsumtionsutgifter 636 654 671 687 710 733 

Procentuell 
utveckling3 1,0 0,2 0,4 -0,1 0,5 0,5 

Övriga utgifter 119 119 123 129 132 138 

Finansiellt 
sparande -11 5 -7 -8 -7 -4 

Procent av BNP -0,4 0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1 

Resultat 4 13 17 5 5 6 9 
1 Generella bidrag inkluderar även det tillfälliga konjunkturstödet för 2010, totalt 
14 miljarder kronor, varav 1 miljard avsåg utgifter i samband med pandemin 
2009. 

2 Övriga inkomster inkluderar kompensation för ingående mervärdesskatt på den 
kommunala sektorns inköp av varor och tjänster. 
3 Avser konsumtionsutgifter mätt i kostnadsvolym. 
4 Avser resultat före extraordinära poster. 
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar. 

 
De tillfälliga generella statsbidrag som tillförts 
kommuner och landsting för verksamheterna 
2010 leder till att intäkterna från skatter och 
statsbidrag sammantaget ökar starkare i år 
jämfört med 2009. De tillfälliga statsbidragen 
bidrar till att dämpa fallet i antalet arbetade 
timmar och sysselsättningen i den kommun-
finansierade verksamheten i år, samtidigt som 
det finansiella sparandet och resultatet beräknas 
förbättras. Att det finansiella sparandet för-
bättras mer än resultatet beror främst på att 
investeringsutgifterna beräknas minska, vilket 
påverkar det finansiella sparandet i högre 
utsträckning än resultatet. 

Kommunsektorns inkomster väntas öka 
svagare 2011 jämfört med 2010. De tillfälliga 
generella statsbidragen på 17 miljarder kronor 
för 2010 upphör, men samtidigt höjs nivån 
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permanent med 5 miljarder kronor fr.o.m. 2011 
samtidigt som ytterligare 3 miljarder kronor 
tillfälligt utbetalas 2011 (se avsnitt 2.6.1). Den 
kommunfinansierade sysselsättningen beräknas 
öka 2011. Sektorns totala utgifter väntas öka mer 
än inkomsterna och både det finansiella 
sparandet och resultatet försämras därmed. 
Kommunsektorn som helhet beräknas dock 
redovisa ett positivt resultat. 

Det förbättrade läget på arbetsmarknaden 
bidrar till att stabilisera förutsättningarna för 
kommunsektorn 2012–2014. Den svaga 
konsumtionsvolymen 2012 beror i huvudsak på 
att antalet arbetsdagar då är färre än 2011. För 
2013 och 2014 bedöms kostnaderna för den 
kommunala konsumtionen i volym öka med 
närmare 0,5 procent per år. Kommunsektorn 
redovisar ett finansiellt sparande och resultat 
2012 och 2013 som är i nivå med 2011 års 
överskott. Under 2014 väntas det finansiella 
sparandet och resultatet stärkas. 

2.6 Budgetförslag 

2.6.1 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning 

Anslagets ändamål och utjämningssystemets 
syfte är att ge kommuner och landsting goda och 
likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Anslaget 
används även som ett instrument för 
ekonomiska regleringar mellan staten och 
kommunsektorn, bl.a. med anledning av den 
kommunala finansieringsprincipen. 

 
Tabell 2.5 Anslagsutveckling för 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning 
Tusental kronor 

2009 Utfall 64 771 941  
Anslags- 
sparande -4

2010 Anslag 72 749 251  
Utgifts- 
prognos 72 749 247

2011 Förslag 85 003 373   

2012 Beräknat 81 422 313   

2013 Beräknat 81 478 106   

2014 Beräknat 81 262 945   
 

I tabell 2.6 redovisas de förändringar som 
påverkar ramen för respektive anslagspost i 
förhållande till nivån 2010. 

Inom ramen för anslaget redovisas de bidrag 
och avgifter som omfattas av lagen (2004:773) 

om kommunalekonomisk utjämning (se tabell 
2.7). Anslaget är uppdelat i två anslagsposter 
som omfattar bidrag till och avgifter från 
kommuner respektive bidrag till och avgifter 
från landsting. De avgifter som betalas av 
kommuner och landsting till staten redovisas 
som inkomster under anslaget, som därmed är 
nettoberäknat. Bidragen som betalas ut från 
anslaget beräknas uppgå till 98 511 miljoner 
kronor 2011 och avgifterna till 13 508 miljoner 
kronor, vilket gör att anslagsramen totalt uppgår 
till 85 003 miljoner kronor. 

Höjda generella statsbidrag 

Efter förslag i budgetpropositionen för 2010 
(prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU3, rskr. 
2009/10:165) ökades anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning tillfälligt med 4 miljarder 
kronor 2010. 

I 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 
2008/09:100) aviserades en permanent höjning 
av anslaget med 5 miljarder kronor fr.o.m. 2011. 
I denna proposition föreslår regeringen att 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
dessutom tillfälligt ökas med 3 miljarder kronor 
2011. 

Regleringar enligt finansieringsprincipen 

Med anledning av ett förtydligande i 
socialtjänstlagen avseende anhörigstöd (prop. 
2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 
2008/2009:249) ökas anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning med knappt 300 miljoner 
kronor från och med 2011. Samtidigt minskas 
anslaget 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom 
äldrepolitiken under utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg med motsvarande 
belopp.  

Den nya skollag som riksdagen beslutade 
under våren 2010 bedöms medföra vissa 
ekonomiska konsekvenser för kommunerna 
(prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 
2009/10:370). För att kompensera kommunerna 
för detta ökas anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning med 38 miljoner kronor 2011, 
73 miljoner kronor 2012 och 70 miljoner kronor 
per år fr.o.m. 2013 i förhållande till 2010 års nivå. 

Till följd av införandet av allmän förskola för 
treåringar fr.o.m. den 1 juli 2010 (prop. 
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2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 
2008/09:220) ökades anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning fr.o.m. 2010 med 
220 miljoner kronor. Helårseffekten beräknas 
uppgå till 440 miljoner kronor, varför anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökas med 
ytterligare 220 miljoner kronor fr.o.m. 2011. 

Riksdagens beslut i anledning av proposi-
tionen Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan (prop. 2008/09:199, bet. 
2009/10:UbU3, rskr. 2009/10:8) innebär enligt 
regeringens bedömning effektiviseringsvinster i 
kommunsektorn till följd av ökad genom-
strömning och bättre planeringsförutsättningar. 
Regeringen beräknar den sammantagna 
effektiviseringsvinsten till 675 miljoner kronor 
2012, 895 miljoner kronor 2013, 1 360 miljoner 
kronor 2014 och 1 930 miljoner kronor fr.o.m. 
2015. Med anledning av detta minskas anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning med mot-
svarande belopp. Regeringen kommer noga följa 
kostnadsutvecklingen för skolhuvudmännen. 

För att förbättra uppföljningen, och därmed 
möjligheten att fånga upp elever som behöver 
extra stöd, föreslår regeringen att införa betyg 
från årskurs 6 i grundskolan och grundsärskolan, 
vilket innebär merkostnader för kommunerna 
(prop. 2009/10:219). Anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning ökas därför med 
59 miljoner kronor 2012 (halvårseffekt) och med 
118 miljoner kronor fr.o.m. 2013.  

För att förbättra elevernas kunskaper i 
matematik kommer regeringen att lämna förslag 
om att den garanterade undervisningstiden i 
matematik utökas med en timme i veckan under 
tre årskurser i grundskolan (se utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning avsnitt 
4.1.2). Regeringen beräknar att kostnaden för 
detta, vid ett införande från hösten 2013, blir 
250 miljoner kronor 2013 och 500 miljoner 
kronor fr.o.m. 2014, varför anslaget 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning ökas med dessa 
belopp.  

Regeringen har under utgiftsområde 16 
Utbildning och universitetsforskning avsnitt 
4.1.2 aviserat att den avser att införa nationella 
prov i fler ämnen i årskurserna 6 och 9. För detta 
ändamål föreslår regeringen att kommunerna 
tilldelas 40 miljoner kronor per år fr.o.m. 2011. 
Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
ökas därför med detta belopp. 

Den 1 januari 2009 utvidgades, efter beslut av 
Socialstyrelsen, det nationella vaccinations-

programmet för barn till att även omfatta 
vaccination mot pneumokocker vid 3, 5 och 
12 månaders ålder. Landstingen kompenseras för 
ökade kostnader genom att anslaget 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning ökas med 
150 miljoner kronor per år 2010–2012. Från och 
med 2013 minskas beloppet till 120 miljoner 
kronor, varför anslaget då kommer att minskas 
med 30 miljoner kronor. 

Reglering i LSS-utjämningen 

Till följd av införanderegler i LSS-utjämningen 
översteg 2009 summan av bidragen för ut-
jämningen summan av avgifterna med 
15 miljoner kronor. Regleringen gjordes med ett 
års eftersläpning och därför minskades anslaget 
1:1 Kommunalekonomisk utjämning med 
15 miljoner kronor efter förslag i budget-
propositionen för 2010. År 2011 återställs den 
reglering som engångsvis gjordes 2010, vilket 
innebär att nivån på anslaget ökar med 
15 miljoner kronor. 

Övriga ekonomiska regleringar 

Övriga ekonomiska regleringar avser att 
neutralisera effekter av statliga beslut som inte 
omfattas av den kommunala finansierings-
principen, men som t.ex. påverkar det 
kommunala skatteunderlaget och därmed 
skatteintäkterna för kommuner respektive 
landsting. 

Skatteavtalet mellan Sverige och Danmark 
Avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa 
skattefrågor innehåller bestämmelser om det 
system för utjämning som Sverige och Danmark 
ska tillämpa beträffande skatt som tas ut av 
skatteskyldiga som pendlar över Öresund (prop. 
2003/04:149, bet. 2003/04:SkU31, rskr. 
2003/04:269). Det utjämningsbelopp som 
regleras i artikel 6 i avtalet bör, i det fall ett 
nettobelopp ska betalas av Danmark till Sverige, 
tillföras samtliga kommuner respektive landsting 
med ett enhetligt belopp per invånare. Skälet är 
att minskningen av skatteintäkterna till följd av 
arbetspendling över Öresund fördelas på hela 
kommun- respektive landstingskollektivet 
genom inkomstutjämningen. Anslaget 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning ökas med 
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anledning av detta 2011 med 189 miljoner 
kronor, varav 124 miljoner kronor för 
kommunerna och 65 miljoner kronor för 
landstingen. Fördelningen mellan kommuner 
och landsting är gjord i förhållande till den 
genomsnittliga skattesatsen för kommuner 
respektive landsting. 
 
Sänkt skatt för personer som är 65 år och äldre 
Regeringen aviserade i 2010 års ekonomiska 
vårproposition att skatten för personer som är 
65 år och äldre skulle sänkas genom ett förhöjt 
grundavdrag. Regeringen föreslår i denna 
proposition en ytterligare sänkning av skatten 
för pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag. 
Skatteintäkterna för kommuner och landsting 
beräknas minska med totalt 7,5 miljarder kronor 
till följd av reformen. För att reformen ska vara 
neutral för kommuner och landsting ökas 
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
med 7,5 miljarder kronor, varav 4 920 miljoner 
kronor för kommunerna och 2 580 miljoner 
kronor för landstingen. 
 
Det nationella jämförelseprojektet 
Det nationella jämförelseprojektet för 
kommunerna förlängdes med ett år 2010 och 
anslaget 1:3 Bidrag till organisationer inom det 
kommunalekonomiska området tillfördes 
2,3 miljoner kronor från anslaget 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning (se avsnitt 
2.6.3). Eftersom detta var ett engångsbelopp 
ökas anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning därmed med 2,3 miljoner kronor 
fr.o.m. 2011. 
 
Tidsbegränsad kompensation avseende skolgång 
för barn som avvisas eller utvisas 
Under perioden 2006–2010 har kommunerna 
tillfälligt kompenserats för kostnader för skol-
gång för barn som ska avvisas eller utvisas. 
Kompensationen upphör 2011 och anslaget 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning minskas därför 
med 50 miljoner kronor fr.o.m. 2011. 
 
Skatteväxling i Södermanlands län 
På begäran av kommunerna och landstinget i 
Södermanlands län (dnr Fi2010/1884) avser 
regeringen att justera de i utjämningssystemet 
ingående länsvisa skattesatserna för länet. 
Justeringen sker till följd av att en skatteväxling 
för ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården 
genomfördes under 2010, då kommunerna tog 

över ansvaret från landstinget. Skatteväxlingen 
var 20 öre och i syfte att neutralisera om-
fördelningen mellan kommun- och landstings-
kollektiven till följd av skatteväxlingen medför 
detta att anslagsposten för kommunerna ökas 
med 13,7 miljoner kronor och att anslagsposten 
för landstingen minskas med motsvarande 
belopp. Nivån på anslaget påverkas således inte. 
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Tabell 2.6 Tillskott, ekonomiska regleringar m.m. anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 
Miljoner kronor 

 Kommuner 
budget 

2011 

Kommuner 
beräknat 

2012 

Kommuner 
beräknat 

2013 

Kommuner 
beräknat 

2014 

Landsting 
budget 

2011 

Landsting 
beräknat 

2012 

Landsting 
beräknat 

2013 

Landsting 
beräknat 

2014 

Anvisat för 2010 52 916 52 916 52 916 52 916 19 833 19 833 19 833 19 833 

Tillskott         

Tillfälligt tillskott 2010 -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 

Tillskott aviserat i 2009 års 
ekonomiska vårproposition 

  
3 500 

  
3 500 

  
3 500 

  
3 500 

  
1 500 

   
1 500 

  
1 500 

  
1 500 

Tillfälligt tillskott 2011 2 100    900    

Regleringar enligt 
finansieringsprincipen 

        

Anhörigstöd (prop. 2008/09:82) 300 300 300 300     

Den nya skollagen 
(prop.2009/10:165) 38 73 70 70     

Allmän förskola för treåringar 
(prop. 2008/09:115) 220 220 220 220     

Högre krav och kvalitet i den nya 
gymnasieskolan (prop. 
2008/09:199)  -675 -895 -1 360     

Införande av betyg från årskurs 6 
(prop. 2009/10:219)  59 118 118     

Ökad undervisningstid    250 500     

Fler nationella prov 40 40 40 40     

Pneumokockvaccination       -30 -30 

LSS-utjämning         

Tillfälligt införandebidrag 2009 15 15 15 15     

Övriga ekonomiska regleringar         

Utjämningsbelopp Sverige-
Danmark 124 124 124 124 65 65 65 65 

Sänkt skatt för pensionärer   4 920 4 920 4 920 4 920 2 580 2 580 2 580 2 580 

Återföring till följd av avslutat 
nationellt jämförelseprojekt 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

    

Skolgång för barn som avvisas 
eller utvisas  

  
-50 

  
-50 

  
-50 

  
-50 

    

Skatteväxling Södermanlands län  14 14 14 14 -14 -14 -14 -14 

Summa 61 339 58 658 58 744 58 529 23 664 22 764 22 734 22 734 

 
Specificering av anslaget 

I tabell 2.7 redovisas per anslagspost (kommuner 
respektive landsting) en preliminär prognos för 
2011–2014 för de bidrag och avgifter som 
redovisas inom anslaget 1:1 Kommunal-
ekonomisk utjämning. För 2011 beslutar Skatte-
verket senast den 20 januari 2011 preliminärt om 
bidrag och avgifter för varje kommun och 
landsting. Senast den 15 april 2011 fastställs 
bidragen och avgifterna. 

Beloppen i tabell 2.7 för bidrag och avgifter 
för inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 
strukturbidrag och införandebidrag styrs av de 
regler för beräkningarna som anges i lagen 
(2004:773) om kommunalekonomisk utjämning 
och förordningen (2004:881) om kommunal-
ekonomisk utjämning. Respektive anslagspost 
minskas med summan av bidrag och avgifter. 
Mellanskillnaden utgör regleringsbidraget eller 
regleringsavgiften som fördelas mellan 
kommunerna respektive landstingen med ett 
enhetligt belopp per invånare. 
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Tabell 2.7 Bidrag och avgifter inom anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning  
Miljoner kronor 

 Kommuner 
budget  

2011 

Kommuner 
beräknat 

2012 

Kommuner 
beräknat 

2013 

Kommuner 
beräknat 

2014 

Landsting 
budget 

2011 

Landsting 
beräknat 

2012 

Landsting 
beräknat 

2013 

Landsting 
beräknat 

2014 

Inkomstutjämningsbidrag 54 297 56 578 59 124 61 784 17 654 18 395 19 223 20 088 

Inkomstutjämningsavgift -4 074 -4 245 -4 436 -4 636 -2 218 -2 311 -2 415 -2 523 

Kostnadsutjämningsbidrag 5 901 5 956 6 050 6 164 1 537 1 551 1 576 1 606 

Kostnadsutjämningsavgift -5 882 -5 937 -6 031 -6 145 -1 536 -1 550 -1 575 -1 604 

Strukturbidrag 1 522 1 522 1 522 1 522 656 656 656 656 

Införandebidrag 0 0 0 0 0 0 0 0 

Delsumma 51 764 53 873 56 229 58 690 16 093 16 742 17 466 18 222 

Regleringsbidrag 9 575 4 785 2 515 0 7 571 6 022 5 269 4 512 

Regleringsavgift 0 0 0 -161 0 0 0 0 

Summa anslagspost 61 339 58 658 58 744 58 529 23 664 22 764 22 734 22 734 

 
Regeringens överväganden 

Tabell 2.8 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 1:1 
Kommunalekonomisk utjämning 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 
2010 1 72 749 251 72 749 251 72 749 251 72 749 251

Förändring till 
följd av:   

Beslut 12 254 122 8 673 062 8 728 855 8 513 694

Överföring 
till/från 
andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 85 003 373 81 422 313 81 478 106 81 262 945

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (prop. 2009/10:1, bet. 
2009/10:FiU3, rskr. 2009/10:166). Beloppet är således exklusive beslut på 
tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Regeringen föreslår att 85 003 373 000 kronor 
anvisas under anslaget 1:1 Kommunalekonomisk 
utjämning för 2011. För 2012 beräknas anslaget 
till 81 422 313 000 kronor, för 2013 till 
81 478 106 000 kronor och för 2014 till 
81 262 945 000 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 

2.6.2 1:2 Statligt utjämningsbidrag för 
LSS-kostnader 

Tabell 2.9 Anslagsutveckling för 1:2 Statligt 
utjämningsbidrag för LSS-kostnader 
Tusental kronor 

2009 Utfall 2 807 887  
Anslags- 
sparande 1

2010 Anslag 2 933 3851  
Utgifts- 
prognos 2 933 385

2011 Förslag 3 017 231   

2012 Beräknat 3 017 231   

2013 Beräknat 3 017 231   

2014 Beräknat 3 017 231   
1 Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för kostnadsutjämning mellan 
kommuner för verksamhet enligt lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, förkortad LSS, och lagen 
(1993:389) om assistansersättning. Bidraget 
finansieras med en utjämningsavgift för LSS-
kostnader som kommunerna betalar till staten. 

Utgiftsprognosen för anslaget avseende 2010 
är 2 933 miljoner kronor, vilket är drygt 
125 miljoner kronor högre än anvisat belopp. 
Anslaget föreslås därför ökas med 
125 497 000 kronor i propositionen Höst-
tilläggsbudget för 2010 (prop. 2010/11:2). 
Orsaken till det ökade behovet av medel är dels 
en allmän ökning av prisnivån, dels att antalet 
personer med insatser enligt LSS har förändrats 
på ett sätt som gör att skillnaderna mellan 
kommunernas förutsättningar att tillhandahålla 
verksamhet enligt LSS har ökat. Detta medför en 
ökad omslutning i kostnadsutjämningen för 
LSS-kostnaderna. Summan av avgifterna ökar 
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lika mycket som bidraget. Avgifterna redovisas 
på statsbudgetens inkomstsida och uppgår 2010 
till totalt 2 933 miljoner kronor. 

Regeringens överväganden 

Tabell 2.10 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 2 807 888 2 807 888 2 807 888 2 807 888

Förändring till följd av:  

Beslut 209 343 209 343 209 343 209 343

Överföring 
till/från andra 
anslag  

Övrigt  

Förslag/ 
beräknat 
anslag 3 017 231 3 017 231 3 017 231 3 017 231

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (prop. 2009/10:1, bet. 
2009/10:FiU3, rskr. 2009/10:166). Beloppet är således exklusive beslut på 
tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Omslutningen i kostnadsutjämningen ökar 
vanligtvis från det ena året till det andra. Det 
råder dock varje år osäkerhet om exakt hur stor 
ökningen blir. Det definitiva utfallet för 2011 
fastställs under våren 2011. Enligt en preliminär 
beräkning från Statistiska centralbyrån kommer 
omslutningen i utjämningen för LSS-kostnader 
2011 uppgå till 3 017 231 000 kronor, varför 
regeringen föreslår att detta belopp anvisas 
under anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för 
LSS-kostnader för 2011. För 2012–2014 beräknas 
anslaget till 3 017 231 000 kronor för respektive 
år. 

 
2.6.3 1:3 Bidrag till organisationer inom 

det kommunalekonomiska området 

Tabell 2.11 Anslagsutveckling för 1:3 Bidrag till 
organisationer inom det kommunalekonomiska området 
Tusental kronor 

2009 Utfall 8 050  
Anslags- 
sparande 0

2010 Anslag 6 350  
Utgifts- 
prognos 6 350

2011 Förslag 4 050   

2012 Beräknat 4 050   

2013 Beräknat 4 050   

2014 Beräknat 4 050   

 

Anslaget används för bidrag till två organisa-
tioner inom det kommunalekonomiska området, 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) och 
Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA). 

Rådet för kommunal redovisning 

RKR är en ideell förening för normbildning i 
kommunala redovisningsfrågor med uppgift att 
främja god redovisningssed i enlighet med lagen 
(1997:614) om kommunal redovisning. Med-
lemmar i föreningen är staten och SKL. 
Medlemmarna har i avtal förbundit sig att årligen 
stödja föreningens verksamhet ekonomiskt med 
vardera högst 1 050 000 kronor per år. 

RKR har i en skrivelse i april 2010 till 
Regeringskansliet (Finansdepartementet) av-
seende statens åtagande anhållit om bidrag för 
2011 med 1 050 000 kronor (dnr Fi2010/2538). 

Rådet för främjande av kommunala analyser 

RKA bildades 2005 och är också en ideella 
föreningen. Medlemmar i föreningen är staten 
och SKL. 

RKA ska tillhandahålla nyckeltal i en databas 
för jämförelser i kommunsektorn. Syftet med 
databasen är att stödja uppföljningen av mål-
uppfyllelse och resursanvändning i kommuner 
och landsting. Föreningen ska vidare bl.a. 
utveckla befintliga nyckeltal och ta fram ytter-
ligare nyckeltal med särskilt fokus på sådana tal 
som mäter kvalitet samt marknadsföra databasen 
för en ökad användning. 

Staten och SKL har i avtal förbundit sig att 
årligen stödja föreningens verksamhet 
ekonomiskt med högst 3 miljoner kronor 
vardera. Från och med 2011 kommer SKL enligt 
tilläggsavtal att stödja föreningen med ytterligare 
400 000 kronor årligen. 

RKA har i en skrivelse i juli 2010 till 
Regeringskansliet (Finansdepartementet) av-
seende statens åtagande anhållit om bidrag för 
2011 med 3 000 000 kronor (dnr Fi2010/3630). 
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Regeringens överväganden 

Tabell 2.12 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunal-
ekonomiska området 
Tusental kronor 

 2011 2012 2013 2014

Anvisat 2010 1 6 350 6 350 6 350 6 350

Förändring till följd av:  

Beslut -2 300 -2 300 -2 300 -2 300

Överföring 
till/från andra 
anslag   

Övrigt   

Förslag/ 
beräknat 
anslag 4 050 4 050 4 050 4 050

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (prop. 2009/10:1, bet. 
2009/10:FiU3, rskr. 2009/10:166). Beloppet är således exklusive beslut på 
tilläggsbudget under innevarande år. 

 
I avvaktan på en utvärdering (se avsnitt 2.4.2) 
har det nationella jämförelseprojektet, vad avser 
kommunerna, förlängts med ett år och ytter-
ligare 2 300 000 kronor tillfördes projektet under 
2010. Anslaget minskas med samma belopp 
fr.o.m. 2011 då de statliga projektmedlen 
upphör. Regeringen föreslår att 
4 050 000 kronor anvisas under anslaget 
1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunal-
ekonomiska området för 2011. För 2012–2014 
beräknas anslaget uppgå till 4 050 000 kronor 
respektive år. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att under 2011 

besluta att ramanslaget 1:1 Räntor på 
statsskulden får överskridas om det är nöd-
vändigt för att fullgöra statens betalnings-
åtaganden (avsnitt 3.2), 

2. bemyndigar regeringen att under 2011 
besluta att ramanslaget 1:3 Riksgälds-
kontorets provisionskostnader i samband med 
upplåning och skuldförvaltning får över-
skridas om det är nödvändigt för att full-
göra statens betalningsåtaganden (avsnitt 
5.3), 

3. för 2011 anvisar anslagen under utgiftsom-
råde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt 
följande uppställning: 

 
 

 
Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp 

1:1 Räntor på statsskulden Ramanslag 25 800 000

1:2 Oförutsedda utgifter Ramanslag 10 000

1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och 
skuldförvaltning 

Ramanslag 
160 000

Summa  25 970 000
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2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor 
m.m. 

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
omfattar räntor på statsskulden, oförutsedda 
utgifter, Riksgäldskontorets provisionskostnader 
i samband med upplåning och skuldförvaltning 
samt garantier för vissa utländska instituts insätt-
ningar. Utgiftsområdet ingår inte i utgifterna 
under utgiftstaket för staten. 

Målet för statsskuldsförvaltningen är att skul-
den ska förvaltas så att kostnaden för skulden 
långsiktigt minimeras samtidigt som risken i 
förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske 
inom ramen för de krav penningpolitiken ställer. 

Ramförändringarna för utgiftsområdet förkla-
ras främst av utvecklingen på anslaget 1:1 Räntor 
på statsskulden. Ränteutgifterna förväntas bli ca 
13  miljarder kronor lägre 2010 jämfört med 
2009, vilket till stor del beror på att 

valutakursförlusterna beräknas minska väsentligt 
jämfört med 2009. Därtill bidrar låga 
marknadsräntor både till lägre ränteutgifter och 
till större överkurser vid emission.  

Från och med 2011 stiger marknadsräntorna 
och de totala ränteutgifterna ökar åter. Valet av 
upplåningsstrategi och upplåningsteknik gör att 
ränteutgifterna kan uppvisa stora svängningar 
mellan åren även om skuldutvecklingen och 
valutakursen är stabil. De kassamässiga 
ränteutgifterna avräknas mot statsbudgeten. I de 
kassamässiga ränteutgifterna exkluderas valuta- 
och kursdifferenser. För att studera den 
underliggande utvecklingen av ränteutgifterna 
bör den kostnadsmässiga redovisningen 
användas. 

 
Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 26 
Miljoner kronor 

  
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat

2013
 Beräknat

2014 

1:1 Räntor på statsskulden 31 143 23 000 18 400 25 800 23 700 27 800 30 500

1:2 Oförutsedda utgifter 0 10 10 10 10 10 10

1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i 
samband med upplåning och skuldförvaltning 212 160 130 160 160 160 160

Äldreanslag  
1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig 
avräkning 5 107 0 0 0 0 0 0

Totalt för 
utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 36 463 23 170 18 540 25 970 23 870 27 970 30 670
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2011–2014 
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.  
Miljoner kronor  

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 23 170 23 170 23 170 23 170 

Förändring till följd av:   

Beslut   

Övriga 
makroekonomiska 
förutsättningar 2   

Volymer 3   

Överföring till/från 
andra utgiftsområden   

Övrigt 4 2 800 700 4 800 7 500

Ny ramnivå  25 970 23 870 27 970 30 670 
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade ränte-
nivåer och valutakurser. 
3 Volymkomponenten utgörs av effekten av statsskuldens storlek. 
4 Övriga faktorer som påverkar anslagsnivån är främst räntan på Riksgälds-
kontorets in- och utlåning. 

 
Tabell 2.3 Ramnivå 2011 realekonomiskt fördelad. 
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. 
Miljoner kronor 

 2011 

Transfereringar1 10 

Ränteutgifter2 25 960 

Summa ramnivå 25 970 

Anm.: Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2009 samt på kända 
förändringar av anslagens användning.  
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag 
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten 
erhåller någon direkt motprestation. 
2 Med ränteutgifter avses räntor på statsskulden.  
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3 Räntor på statsskulden 

3.1 1:1 Räntor på statsskulden 

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
31 142 870 

 

   
Anslags- 
sparande 2 557 130

 
2010 

 
Anslag 

 
23 000 000 

 

 
Utgifts- 
prognos 18 400 000

2011 Förslag 25 800 000     

2012 Beräknat 23 700 000     

2013 Beräknat 27 800 000     

2014 Beräknat 30 500 000     

 
Från anslaget finansieras utgifter för räntor på 
statsskulden. Anslaget avräknas utgiftsmässigt 
och påverkas främst av statsskuldens storlek, 
ränte- och valutakurser samt Riksgäldskontorets 
upplånings- och skuldförvaltningsteknik. Riks-
gäldskontoret har rätt att vid behov överskrida 
anslaget. 

Utfallet på anslaget 2009 blev drygt 
2,5 miljarder kronor lägre än anvisade medel i 
den ursprungliga statsbudgeten. För 2010 
beräknas utfallet bli 4,7 miljarder kronor lägre än 
anvisade medel. Löpande räntebetalningar både i 
svenska kronor och utländsk valuta blir 
väsentligt lägre än vad som beräknades beroende 
på lägre marknadsräntor. Detta motverkas dock 
något av högre valutakursförluster än beräknat. 

Regeringen styr statsskuldförvaltningen 
genom årliga riktlinjebeslut. Riksgäldskontoret 
lämnar förslag till riktlinjerna. Centralt i rikt-
linjerna är besluten om skuldens löptid och 
sammansättning, då dessa parametrar är avgör-
ande för avvägningen mellan kostnad och risk. 
Mer om resultatet för statsskuldsförvaltningen 
redovisas under utgiftsområde 2 

[Samhällsekonomi och finansförvaltning], 
avsnitt 10 Riksgäldskontoret. 

 
3.2 Statsskuldsräntor 

Utgiftsmässiga och kostnadsmässiga statsskulds-
räntor 
Den budgetpåverkande redovisningen av stats-
skuldsräntorna är utgiftsmässig och i princip 
baserad på hur mycket som betalas varje år dvs. 
kassamässig. Ränteutgifterna blir därmed starkt 
beroende av vilka upplåningstekniker som 
tillämpas och kan uppvisa stora svängningar 
mellan åren som inte direkt kan hänföras till den 
underliggande skuld-, ränte- och valutakurs-
utvecklingen under motsvarande period. De 
utgiftsmässiga statsskuldsräntorna för 
2009−2014 redovisas i tabell 3.2. 

I tabell 3.3 redovisas de kostnadsmässiga 
statsskuldsräntorna för 2009–2014. Kostnads-
mässig redovisning innebär att räntorna 
periodiseras över lånets löptid, vilket innebär att 
den ränta som genererats under perioden, istället 
för faktiska betalningar, beaktas. I den utgifts-
mässiga redovisningen beaktas endast ränteut-
betalningar i samband med att exempelvis 
kuponger eller obligationer förfaller.  

Förutom löpande ränteutgifter samt över- och 
underkurser från emissionerna, utgörs de totala 
ränteutbetalningarna även av utgifter i form av 
realiserade kursdifferenser vid förtidsinlösen av 
lån samt realiserade valutakursdifferenser (se 
tabell 3.2). De periodiserade räntorna, som ingår 
i tabell 3.3, används vid beräkningen av statens 
finansiella sparande. I dessa beräkningar ska inte 
värdeförändringar ingå. Följaktligen tas inte 
heller orealiserade omvärderingar av statsskulden 
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med avseende på ändringar i marknadsräntor och 
växelkurser upp som kostnader för statsskulden. 
 
Tabell 3.2 Utgiftsmässiga statsskuldsräntor 
Miljarder kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Räntor på lån i 
svenska kronor 25,0 23,4 23,3 28,7 30,8 33,5 

Räntor på lån i ut-
ländsk valuta 7,7 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 

Över-/underkurser 
vid emission1 -10,8 -9,5 -3,5 -1,0 -1,0 1,0 

Summa räntor 21,9 15,9 21,8 30,7 33,8 38,5 

Räntor på in- och 
utlåning2 -6,5 -5,5 -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Valutaförluster/ 
-vinster3 13,9 4,0 0,0 -2,0 -1,0 -3,0 

Kursförluster/ 
-vinster4 1,6 4,0 9,0 0,0 0,0 0,0 

Övrigt 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 
ränteutgifter 31,1 18,4 25,8 23,7 27,8 30,5 

1 Om Riksgäldskontoret (RGK) emitterat en obligation med en kupongränta som är 
högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att RGK får den 
diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av 
köparen. Underkurser uppstår vid motsatt förhållande. 
2 Posten utgörs av nettoräntebetalningar till myndigheters m.fl. behållningar och 
skulder hos RGK. Posten ingår inte längre i redovisningen av de kostnadsmässiga 
räntorna då den inte påverkar det finansiella sparandet. RGK:s nettoutlåning till 
myndigheter m.fl. påverkar statskulden genom lånebehovet. Myndigheternas 
nettoräntekostnader avräknas deras eventuella anslag. Posten in- och utlåning 
förhindrar att myndigheternas nettoräntekostnader dubbelräknas på stats-
budgeten. Om kostnaderna för statsskulden ska analyseras bör dessa netto-
kostnader inte ingå. 
3 Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförlus-
ter eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet 
tecknades. Posten påverkar statsbudgetens utgifter och statsbudgetens saldo, 
men inte statens finansiella sparande. 
4 Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än 
marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursvinster uppstår vid motsatt förhål-
lande. Posten påverkar statsbudgetens utgifter och saldo, men inte statens 
finansiella sparande. 

 
Tabell 3.3 Kostnadsmässiga statsskuldsräntor 

Miljarder kronor 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Summa räntor enligt 
tabell 3.2 21,9 15,9 21,8 30,7 33,8 38,5

Summa kostnads-
justering -0,2 8,0 5,0 1,0 3,0 0,0

Summa 
räntekostnader1 21,8 23,9 26,8 31,7 36,8 38,5

1 Exklusive realiserade valuta- och kursdifferenser. 
 
 
 
 
 
 
 

Bemyndigande att överskrida anslaget 
 
 
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
överskrida anslaget 1:1 Räntor på statsskulden 
under 2011 om det är nödvändigt för att kunna 
fullgöra statens betalningsåtaganden. 
 

 
Regeringen begär årligen ett bemyndigande att 
vid behov överskrida ramanslaget 1:1 Räntor på 
statsskulden. Under 2009 utnyttjade regeringen 
inte bemyndigandet. Enligt prognosen i denna 
proposition kommer bemyndigandet inte heller 
behöva utnyttjas under 2011. 

3.3 Faktorer som påverkar 
ränteutgifterna 

Storleken på statsskulden, räntenivåerna och den 
svenska kronans växelkurs mot andra valutor är 
de viktigaste faktorerna för ränteutgifternas 
storlek. Den upplåningsteknik som Riksgälds-
kontoret väljer kan på kort sikt få betydande 
effekter på ränteutgifterna, främst genom att 
ränteutgifter omfördelas över tiden, t.ex. genom 
över- och underkurser vid emission. 

Ränteutgifterna för statsskulden blev 
sammantaget 2 miljarder kronor lägre 2009 
jämfört med 2008. Dock förekom kraftiga 
variationer inom de olika poster som påverkar 
ränteutgifterna. De låga räntenivåerna innebar 
att ränteutgifterna nära halverades jämfört med 
2008. Effekten av de låga räntenivåerna 
motverkades emellertid av att den svenska 
kronan var svag vilket medförde valutaförluster 
på nära 14 miljarder kronor.  
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Diagram 3.1 Statsskuldsräntor (utgiftsmässiga) 2000–2014 
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Av diagram 3.1 framgår att de utgiftsmässiga 
statsskuldsräntorna har minskat från 90 mil-
jarder kronor 2000 till 31 miljarder kronor 2009. 
Detta beror främst på att statsskulden minskat 
och att marknadsräntorna har blivit lägre. Som 
andel av BNP minskade statsskuldsräntorna 
under motsvarande period från 4,0 till 1,0 
procent.  

År 2010 prognostiseras de utgiftsmässiga 
statsskuldsräntorna till 18,4 miljarder kronor, 
vilket är en historiskt mycket låg nivå.  Bakom 
de låga ränteutgifterna ligger de låga 
marknadsräntorna som påverkar både 
ränteutgifterna och bidrar till stora överkurser 
vid emission. År 2011 stiger ränteutgifterna till 
följd av att marknadsräntorna väntas stiga. År 
2014 beräknas ränteutgifterna bli 30,5 miljarder 
kronor. Uttryckt som andel av BNP minskar 
statsskuldsräntorna 2010 jämfört med 2009 för 
att därefter ligga på en något högre nivå (se 
diagram 3.1). 

3.3.1 Statsskulden och statsbudgetens 
saldo 

Statsskuldens storlek förändras i takt med stats-
budgetens saldo och ändrade skulddispositioner. 
En skulddisposition är exempelvis en omvärde-
ring av valutaskulden till aktuella valutakurser. 
Omvärderingen påverkar statsskuldens storlek 
men inte budgetsaldot. 

Efter att ha minskat sedan 2005 ökade 
statsskulden 2009. Vid utgången av 2009 
uppgick den konsoliderade statsskulden till 
1 149 miljarder kronor, vilket var en ökning med 
87 miljarder kronor jämfört med utgången av 

2008. Ökningen i fjol motsvaras av det lån om 
95 miljarder kronor som Riksgäldskontoret tog 
upp för Riksbankens räkning för att stärka 
valutareserven. Den kraftiga konjunkturned-
gången i slutet av 2008, i kombination med 
finanspolitiska stimulanser, bidrog också till 
lägre inkomster och högre utgifter för staten.  

Från och med 2010 minskar statsskulden, till 
en början som ett resultat av kronförstärkningen 
och från 2011 bidrar även ett positivt 
budgetsaldo. Från utgången av 2010 till utgången 
av 2014 beräknas statsskulden minska från 1 139 
miljarder kronor till 834 miljarder kronor. 
Skuldkvoten, dvs. statsskulden uttryckt som 
andel av BNP, beräknas till 21,1 procent 2014 
vilket är den lägsta på 40 år. Statsskuldens 
utveckling i både nominella belopp och som 
andel av BNP illustreras i diagram 3.2. 

 
Diagram 3.2 Statsskuld i miljarder kronor och som andel av 
BNP 2000–2014 
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

 
 

Från det kraftiga underskottet 2009 förbättras 
statsbudgetens saldo snabbt och 2011 är 
statsbudgeten åter i balans. Underskottet 2009 
på 176 miljarder kronor var det största sedan 
1993. Drygt hälften av underskottet berodde 
dock på att Riksgäldskontoret lånade upp 95 
miljarder kronor åt Riksbanken för att 
förstärka valutareserven. Amorteringarna av 
detta lån har beräkningstekniskt satts till 
0 kronor under prognosperioden. 

År 2010 minskar budgetunderskottet avsevärt 
och beräknas uppgå till 27 miljarder kronor, 
vilket är en förbättring med 149 miljarder kronor 
jämfört med 2009. En stor del av 
saldoförbättringen beror på utlåningen till 
Riksbanken 2009, men den snabba 
återhämtningen i ekonomin bidrar också. År 
2010 fortsätter budgetsaldot gradvis att 
förbättras och beräknas 2014 bli 139 miljarder 
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kronor och därmed högre än det rekordhöga 
saldot 2008.  
 
Diagram 3.3 Statsbudgetens saldo 2000–2014 
Miljarder kronor 
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Källor: Ekonomistyrningsverket och egna beräkningar.

 

3.3.2 Ränte- och valutakursutveckling 

Värdet på den svenska kronan påverkar både 
statsskuldens storlek och ränteutgifterna för 
valutaskulden uttryckt i kronor. En svagare 
krona ökar ränteutgifterna och en starkare krona 
minskar ränteutgifterna. Därutöver påverkas 
ränteutgifterna av valutakursförändringar mellan 
andra valutor än kronan. När ett lån förfaller 
realiseras en valutakursdifferens, vilken läggs till 
ränteutgifterna. 

 
Diagram 3.4 Ränteförutsättningar 
Procent årsgenomsnitt 
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Som en följd av den nuvarande lågkonjunkturen 
har det generella ränteläget sjunkit under det 
senaste 1,5 åren. Den svenska 6-månadersräntan 
har åter börjat stiga. I takt med att konjunkturen 
återhämtar sig bedöms att räntorna successivt 
kommer att stiga (diagram 3.4 och tabell 3.4). 

Tabell 3.4 Ränteförutsättningar 
Procent årsgenomsnitt 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Statsskuldväxel 6-mån 0,63 2,04 2,99 3,54 3,79 

Statsobligation 5-års 2,30 2,91 3,66 4,27 4,64 

Tyskland 5-års 1,89 2,66 3,22 3,67 4,23 

USA 6-mån 0,23 0,57 1,91 3,58 4,29 

Källor: Riksbanken och egna beräkningar 

3.3.3 Upplåning 

Den övergripande styrningen av statsskuldens 
förvaltning beslutas årligen av regeringen i ett 
riktlinjebeslut. Det viktigaste innehållet i 
beslutet är skuldens räntebindningstid och 
fördelningen mellan nominell skuld i svenska 
kronor, real skuld i svenska kronor och skuld i 
utländsk valuta. Inom de fastställda ramar som 
bestämts av regeringen har Riksgäldskontoret 
mandat att fatta beslut om hur statsskulden ska 
förvaltas under förutsättning att målet om att 
minimera kostnaderna med beaktande av risk 
uppfylls. 

Statsskuldens fördelning i olika skuldslag 
framgår av diagram 3.5. En första indelning kan 
göras mellan lån i svenska kronor och utländsk 
valuta. För skulden i svenska kronor görs vidare 
en indelning i nominella och reala låneinstru-
ment. 

  
Diagram 3.5 Statsskuldens (inkl. skuldskötselinstrument) 
fördelning på instrument 
Andelar av statsskulden 2010-08-31 
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Källa: Riksgäldskontoret. 
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Nominella lån i svenska kronor 
Knappt hälften av statsskulden är finansierad 
med nominella lån i svenska kronor. De två låne-
instrument som används är i huvudsak stats-
skuldväxlar och statsobligationer. I upplåningen 
från hushåll står premieobligationer för den 
största delen. 

Statsskuldväxlar har en löptid som normalt 
uppgår till högst 6 månader. En statsskuldväxel 
är ett så kallat nollkuponginstrument. Räntan är 
skillnaden mellan det belopp som staten erhåller 
när växeln emitteras och det belopp som staten 
återbetalar vid förfall. Den korta löptiden på 
statsskuldväxlar gör att en förändring i ränte-
nivån slår igenom relativt snabbt på ränte-
kostnaderna. 

Statsobligationer har en fast årlig kupong-
ränta, vilket innebär att räntan betalas ut årligen 
med ett lika stort belopp varje gång. Normalt 
finns cirka 10 olika statsobligationer med en 
löptid på mellan 1 och 15 år. Sedan våren 2009 
finns även en 30-årig obligation. Initialt brukar 
kupongräntan och marknadsräntan, den ränta 
som används för att beräkna obligationens pris, 
vara ungefär densamma. När marknadsräntan 
förändras får det till följd att obligationer som 
senare emitteras i samma lån får en överkurs 
alternativt en underkurs. När Riksgäldskontoret 
emitterar obligationer med överkurs betraktas 
det som en ränteintäkt och som en ränteutgift 
när motsvarande sker vid underkurs. Det gör att 
de kassamässiga räntorna för enskilda år kan 
variera betydligt. De kostnadsmässiga räntorna 
påverkas däremot inte av över- och underkurser. 

Reala lån i svenska kronor  
Förenklat uttryckt får den som köper en real-
obligation en real ränta plus kompensation för 
inflation. Realobligationer finns både med årlig 
kupongränta och som nollkupongare. Räntan för 
realobligationer med kupong räknas upp med 
inflationen, liksom det belopp som återbetalas på 
förfallodagen. För nollkupongare räknas åter-
betalningsbeloppet upp med inflationen. Det 
innebär att en stor del av räntan betalas först när 
lånet förfaller. I likhet med vad som gäller för 
nominella obligationer uppstår det över- och 
underkurser, vilka vid sidan av relationen mellan 
kupongränta och marknadsränta även är 
beroende av inflationen. 

Nominella lån i utländsk valuta 
Valutaskulden är finansierad dels i obligationer 
direkt i utländsk valuta, dels med s.k. kron/-

valutaswappar. Kron/valutaswappar är avtal där 
en räntebetalning i kronor byts mot en ränte-
betalning i utländsk valuta, t.ex. i euro. 
Kron/valutaswappar har använts då det varit mer 
kostnadsmässigt fördelaktigt jämfört med att 
låna direkt i utländsk valuta.  

 
Diagram 3.6 Finansiering av valutaskulden per valuta 
Andelar 2010-08-31 
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Riksgäldskontorets styrelse fastställer varje år ett benchmark för hur fördel-
ningen mellan olika valutor inom den utländska skulden ska se ut. Avvikelserna 
från benchmark i den faktiska valutafördelningen regleras genom derivattransak-
tioner i en s.k. ”currency overlay”. En del av valutaskulden finansieras med lån i 
kronor, som sedan swappas till exponering i utländsk valuta. Finansieringen av 
valutaskulden visas i ovanstående diagram och exponeringen efter derivattrans-
aktioner visas i diagram 3.7. 
Källa: Riksgäldskontoret. 

Derivat 
Derivat används i huvudsak i valutaskulden. En 
typ av derivat som nämnts ovan är kron/valuta-
swappar vilka används för att skapa exponering i 
en annan valuta. Andra derivat används för att 
skapa en viss fördelning mellan olika valutor i 
valutaskulden och för att styra den genom-
snittliga räntebindningstiden.  

Derivatkontrakten ger upphov till ränte-
utgifter och ränteinkomster som är beroende av 
ränte- och valutakursutvecklingen. Derivaten är 
en del av upplåningstekniken som syftar till att 
åstadkomma så billiga lån som möjligt, samtidigt 
som risken i förvaltningen kan styras.  
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Diagram 3.7 Valutaskuldens fördelning per valuta efter 
derivattransaktioner 
Andelar 2010-08-31 
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Källa: Riksgäldskontoret. 

3.4 Känslighetsanalys 

Förändrade ränteantaganden 
Om de svenska korta och långa marknads-
räntorna under 2011 ökar eller minskar med en 
procentenhet blir de kassamässiga statsskulds-
räntorna då förändringen inträffar cirka 
7 miljarder kronor högre respektive lägre, medan 
räntorna året därpå ökar respektive minskar med 
0,7 miljarder kronor.  

Effekten på de kostnadsmässiga statsskulds-
räntorna om den svenska räntan är en 
procentenhet högre eller lägre än 
beräkningsantagandena för ett enskilt år blir 
cirka 2,6 miljarder kronor högre eller lägre 
innevarande år och året därpå cirka 1,5 miljarder 
kronor högre eller lägre.  

En ökning eller minskning av de korta 
utländska räntorna under ett enskilt år leder till 
att både de kassamässiga och de kostnadsmässiga 
statsskuldsräntorna blir mellan 2,5–3,0 miljarder 
kronor högre eller lägre.   

Förändrade valutaantaganden 
En förstärkning respektive försvagning av kron-
kursen med en procent fr.o.m. 2011 skulle 
minska respektive öka realiserade valutakurs-
differenser med omkring 0,5 miljarder kronor 
per år.  

Detta gäller en generell förändring av kron-
kursen. I de fall kronan rör sig åt olika håll 
gentemot olika valutor kan enprocentiga föränd-
ringar gentemot valutaskuldportföljen implicera 

avsevärt större ökningar eller minskningar av de 
realiserade valutadifferenserna. Vidare kan effek-
ten förstärkas vid stora, kortfristiga rörelser i 
växelkurserna. Realiserade vinster eller förluster 
till följd av växelkurser påverkar enbart de kassa-
mässiga statsskuldsräntorna. 

Förändrade antaganden avseende budgetsaldot 
En förbättring av statsbudgetens saldo med 20 
miljarder kronor ett enskilt år skulle minska de 
kassamässiga statsskuldsräntorna med cirka 
0,6 miljarder kronor från och med året efter det 
att förändringen inträffar. Det första året blir 
effekten ungefär hälften, dvs. cirka 0,3 miljarder 
kronor. Beräkningen är schablonmässig. Bero-
ende på när förändringen inträffar under året och 
hur det förändrade lånebehovet påverkar finans-
ieringen kan effekten bli något annorlunda. 

3.5 Regeringens överväganden 

Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2011–2014, för 
anslaget 1:1 Räntor på statsskulden  
Miljoner kronor  

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 23 000 23 000 23 000 23 000 

Förändring till följd 
av: 

 

Beslut  

Övriga 
makroekonomiska 
förutsättningar 2  

Volymer 3  

Överföring till/från 
andra anslag  

Övrigt 4 2 800 700 4 800 7 500

Förslag/beräknat 
anslag  25 800 23 700 27 800 30 500

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 
2 Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade 
räntenivåer och valutakurser. 
3 Volymkomponenten utgörs av effekten av statsskuldens storlek. 
4 Övriga faktorer som påverkar anslagsnivån är främst räntan på 
Riksgäldskontorets in- och utlåning. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår reger-
ingen att 25 800 000 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:1 Räntor på statsskulden för 2011. För 
2012 beräknas anslaget till 23 700 000 000 
kronor, för 2013 beräknas anslaget till 
27 800 000 000 kronor och för 2014 till 
30 500 000 000 kronor. 
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4 Oförutsedda utgifter 

4.1 1:2 Oförutsedda utgifter 

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
417 

 

   
Anslags- 
sparande 8 702

 
2010 

 
Anslag 

 
10 000 

 

 
Utgifts- 
prognos 10 000

2011 Förslag 10 000     

2012 Beräknat 10 000     

2013 Beräknat 10 000   

2014 Beräknat 10 000     

4.2 Omfattning 

Ett särskilt anslag finns upptaget på statsbudge-
ten för att vid behov kunna användas för oförut-
sedda utgifter. Anslaget för innevarande bud-
getår uppgår till 10 miljoner kronor. Medel från 
anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i 
varje enskilt fall.  

4.3 Regeringens överväganden 

Enligt regeringens bedömning behövs även fort-
sättningsvis ett anslag för oförutsedda utgifter. 
Anslaget bör få disponeras för utgifter som är av 
så brådskande beskaffenhet att ärendet inte 
hinner underställas riksdagen samtidigt som 
utgifterna inte lämpligen kan täckas av andra 
medel som står till regeringens förfogande. 

Under en lång följd av år har riksdagen även 
medgett att anslaget får användas för vissa speci-
ella ändamål om andra medel inte står till förfo-
gande. Regeringen har från detta anslag betalat 

ut t.ex. belopp som staten genom lagakraft-
vunnen dom ålagts att betala, belopp som staten 
till följd av skada i samband med statlig verk-
samhet efter uppgörelse har åtagit sig att ersätta, 
och skador inom landet som uppkommit under 
tidigare krigsförhållanden (se prop. 1997/98:1, 
utgiftsområde 26, avsnitt 4). Regeringen bör 
även fortsättningsvis få betala ut ersättning för 
skador av sådan natur. 

Anslaget får inte användas för att tillgodose 
behov som omtalas i 9 kap. 3 § tredje stycket 
regeringsformen, dvs. behov av medel för rikets 
försvar under krig, krigsfara eller andra utom-
ordentliga förhållanden. 

Det ankommer på regeringen att i efterhand 
anmäla till riksdagen vilka utgifter som täckts 
genom att medel från anslaget tagits i anspråk. 
Användningen av anslaget under 2009 redovisas i 
skrivelsen Årsredovisning för staten 2009 (skr. 
2009/10:101). 

Regeringen föreslår att 10 000 000 kronor 
anvisas under ramanslaget 1:2 Oförutsedda 
utgifter för 2011. Även för 2012–2014 bör 
anslaget beräknas till 10 000 000 kronor. 

 
 
 

17 





PROP.  2010/11:1  UTGIFTSOMRÅDE 26  

19 

5 Riksgäldskontorets provisionskostnader i 
samband med upplåning och 

skuldförvaltning 

5.1 1:3 Riksgäldskontorets 
provisionskostnader i samband 
med upplåning och 
skuldförvaltning 

Tabell 5.1 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
212 289 

 

   
Anslags- 
sparande -16 000

 
2010 

 
Anslag 

 
160 000 

 

1 
Utgifts- 
prognos 130 000

2011 Förslag 160 000     

2012 Beräknat 160 000     

2013 Beräknat 160 000   

2014 Beräknat 160 000     

 

5.2 Omfattning 

Anslaget avser provisionskostnader relaterade till 
upplåning och förvaltning av statsskulden. 
Samtliga provisionskostnader i samband med 
upplåning och skuldförvaltning redovisas utan-
för utgiftstaket, vilket innebär att de behandlas 
på samma sätt som ränteutgifterna på stats-
skulden. 

I enlighet med vad finansutskottet framfört 
(bet. 2006/07:FiU4) redovisar regeringen ett 
tydligare underlag för bedömning av anslagets 
nivå. 

 
 
 

Tabell 5.2 Utveckling av provisionskostnader 2004-2009 
Miljoner kronor 
Utfall 2005-2008 och prognos 2009 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Försäljningsprovisioner1 59,6 61,6 45,6 150,1 73,8 

Provisioner externa 
förvaltare2 7,8 10,9 10,5 55,4 30,1 

Futures provisioner3 12,8 9,4 9,8 5,8 8,0 

Övriga provisioner 8,2 4,0 2,7 1,1 18,3 

Summa 
provisionskostnader 88,4 85,9 68,7 212,3 130,2 

1 Provisioner som betalas ut till Riksgäldskontorets (RGK) återförsäljare. 
2 Provisioner som betalas ut till externa förvaltare i samband med RGK:s 
förvaltning av valutaskulden.  
3 Provisioner per kontrakt som betalas ut när RGK handlar i futures 
(standardiserat terminskontrakt).  
 
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar. 

 
Vid försäljning av statspapper använder sig 
Riksgäldskontoret av återförsäljare. Återför-
säljarna ersätts med provisioner. Genom att 
använda återförsäljare kan Riksgäldskontoret 
effektivisera försäljningen och därigenom sänka 
kostnaderna för förvaltningen av statsskulden. 
Provisionskostnadernas fördelning och 
utveckling sedan 2005 redovisas i tabell 5.2. Som 
tabellen visar utgörs merparten av provisions-
kostnaderna av försäljningsprovisioner till de 
banker som agerar som mellanhänder vid försälj-
ningen av Riksgäldskontorets lån. Dessa 
återförsäljare tar på sig hanteringskostnader och i 
vissa fall risker som de kompenseras för genom 
provisioner.  

Åren 2006–2008 minskade de totala 
provisionskostnaderna från 88 miljoner kronor 
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till 69 miljoner kronor. År 2009  ökade 
kostnaderna till 212 miljoner kronor. Ökningen 
beror främst på att ett nytt 30-årigt lån 
emitterats genom syndikering, men även på att 
det sista premielånet under 2008 gavs ut sent på 
året, vilket fick till följd att anslaget belastades 
först 2009. För 2010 beräknas 
provisionskostnaderna minska med 82 miljoner 
kronor till 130 miljoner kronor. Årets kostnader 
för försäljningsprovisionerna ligger på en mer 
normal nivå jämfört med 2009. 

 Utgifterna på anslaget påverkas främst av 
försäljningsprovisionerna för statspapper. 
Försäljningsprovisionerna är relativt stabila 
eftersom de till stor del baseras på en 
grundprovision per återförsäljare och att antalet 
återförsäljare sällan förändras. Den största delen 
av försäljningsprovisionerna är fast, men 
fördelningen mellan återförsäljarna varierar 
utifrån deras marknadsandel. För de reala 
obligationerna varierar storleken även med hur 
stor andel av den utbjudna volymen som 
tilldelas.  

Försäljningsprovisionerna för premieobliga-
tioner har ett direkt samband med 
försäljningsvolymerna. Hur stora dessa är beror 
på vilka lån som förfaller till betalning i 
anslutning till försäljningen. 

5.3 Regeringens överväganden 

 
 

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att 
överskrida ramanslaget 1:3 Riksgäldskontorets 
provisionskostnader i samband med upplåning och 
skuldförvaltning under 2011 om det är 
nödvändigt för att kunna fullgöra statens 
betalningsåtaganden. 

 

 
Regeringen begär årligen ett bemyndigande att 
vid behov överskrida ramanslaget 1:3 Riksgälds-
kontorets provisionskostnader i samband med 
upplåning och skuldförvaltning. Under 2008 

utnyttjade inte regeringen bemyndigandet att 
överskrida ramanslaget. Bemyndigandet utnytt-
jades senast 2009 då utfallet på anslaget uppgick 
till 212 miljoner kronor, vilket var 52 miljoner 
kronor högre än vad som anvisats av riksdagen. 

 
Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2011–2014 för 
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i 
samband med upplåning och skuldförvaltning 
Tusental kronor

  2011 2012 2013 2014 

Anvisat 2010 1 160 000 160 000 160 000 160 000

Förändring till följd av:   

Beslut   

Överföring till/från 
andra anslag  

 

Övrigt   

Förslag/beräknat anslag  160 000 160 000 160 000 160 000
1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10). 
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år. 

 
Mot bakgrund av det ovanstående föreslår 
regeringen att 160 000 000 kronor anvisas under 
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskost-
nader i samband med upplåning och skuldförvalt-
ning för 2011. Även för åren 2012–2014 
beräknas anslaget till 160 000 000 kronor. 
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1 Förslag till riksdagsbeslut 

Regeringen föreslår att riksdagen 

 
1. bemyndigar regeringen att ikläda staten de 

åtaganden som följer av EU-budgeten för 
budgetåret 2011 avseende åtagandebemyn-
diganden (avsnitt 3), 

2. för budgetåret 2011 anvisar anslag under 
utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska 
unionen enligt följande uppställning: 

 
 

Anslagsbelopp 
Tusental kronor 

Anslag Anslagstyp  

1:1 Avgiften till Europeiska unionen Ramanslag 30 637 317

Summa  30 637 317

 

5 
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2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska 
unionen 

2.1 Omfattning 

Utgifterna inom utgiftsområde 27 utgörs av 
Sveriges betalningar till Europeiska kom-
missionen avseende EU-budgeten under 2011 
inklusive eventuella korrigeringar avseende 
tidigare år. 

Europeiska unionens allmänna budget upp-
rättas med stöd av artikel 310 i fördraget om  
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-
fördraget). EU-budgetens utgifter och 
inkomster måste balansera, varför det är utgifts-
nivån som styr behovet av inkomster. Eftersom 
merparten av EU-budgetens inkomster utgörs 
av avgifter från medlemsländerna styr EU-
budgetens utgiftsnivå i stor utsträckning utgifts-
nivån inom utgiftsområde 27. Avgifterna från 
medlemsländerna benämns egna medel och 
regleras, enligt artikel 311 i EUF-fördraget, av 
rådets beslut nr 436/2007/EG, Euratom av den 7 
juni 2007 om systemet för Europeiska unionens 
egna medel (egna medelsbeslutet). Europeiska 
kommissionens uttag av egna medel är begränsat 
till högst 1,24 procent av EU:s brutto-
nationalinkomst (BNI). Det finns tre typer av 
egna medel: 
- traditionella egna medel: inkomster från 

den gemensamma tulltaxan och 
sockeravgifter inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, 

- en mervärdesskattebaserad avgift och  
- en avgift baserad på medlemsländernas 

BNI. 
I regelverket för egna medel finns dessutom 

ett antal särskilda bestämmelser och 
begränsningsregler. Tre av dessa har betydande 

konsekvenser för den svenska EU-avgiften och 
utgiftsområde 27.  

För det första finns en särskild budget-
reduktion för Storbritannien. Reduktionen 
finansieras av övriga medlemsländer, varför 
Sveriges andel av finansieringen utgör en särskild 
del av Sveriges EU-avgift. Sverige har dock, 
tillsammans med Österrike, Tyskland och 
Nederländerna ett särskilt undantag och får en 
reduktion på 75 procent av vår (ordinarie) 
finansieringsandel. Detta undantag finansieras av 
övriga medlemsländer, exklusive Storbritannien. 

För det andra har Sverige (och Neder-
länderna) 2007–2013 en särskild reduktion av 
den BNI-baserade avgiften. Sveriges reduktion 
uppgår till 150 miljoner euro per år i 2004 års 
priser. 

För det tredje har vissa medlemsländer 2007–
2013 en nedsatt mervärdesskattebaserad avgift. 
Sveriges mervärdesskattebaserade avgift mot-
svarar 0,1 procent av mervärdesskattebasen, 
vilket innebär en rabatt om 0,2 procentenheter 
jämfört med ordinarie uttag av mervärdesskatte-
baserad avgift om 0,3 procent av mervärdes-
skattebasen. 

2.2 Utgiftsutveckling 

I tabell 2.1 redovisas utgiftsutvecklingen inom 
utgiftsområde 27. Utfallet för 2009 uppgick till 
19 192 miljoner kronor, vilket är betydligt lägre 
än ett normalår. Detta beror på att Sverige 
erhållit sin särskilda reduktion av den BNI-
baserade avgiften samt nedsättningen av den 
mervärdesskattebaserade avgiften för 2007 och 
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Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen 
Miljoner kronor 

   
 Utfall

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Förslag

2011 
 Beräknat 

2012 
 Beräknat

2013 
 Beräknat

2014 

1:1 Avgiften till Europeiska unionen 19 192 29 680 28 142 30 637 32 602 33 428 33 888

Totalt för utgiftsområde 27 Avgiften till 
Europeiska unionen 19 192 29 680 28 142 30 637 32 602 33 428 33 888

1Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
2008 retroaktivt under 2009. Från och med 2009 
justeras den BNI-baserade avgiften löpande och 
den mervärdesskattebaserade avgiften beräknas 
enligt den lägre procentsatsen. Se avsnitt 2.4.2 
för en mer detaljerad beskrivning av utfallet 
2009. 

För budgetåret 2010 beräknas utgifterna bli 
ca 1 500 miljoner kronor lägre än vad som 
budgeterats. Detta beror framför allt på att 
Sveriges avgift minskade med drygt 900 miljoner 
kronor till följd av en uppdatering av statistik för 
tidigare år. Vidare förväntas tullinkomsterna bli 
lägre än vad som tidigare beräknats, vilket bidrar 
till den lägre prognosen. 

År 2011 beräknas EU-budgetens utgifter öka, 
vilket leder till en högre EU-avgift. Vidare för-
väntas den svenska kronan stärkas och tullin-
komsterna öka. Även Sveriges mervärdesskatte-
bas förväntas bli större, vilket leder till en högre 
mervärdesskattebaserad avgift. Eftersom 2010 
var det sista året för inbetalning till omstrukture-
ringsfonden för sockersektorn så kommer denna 
utgift från och med 2011 inte längre att belasta 
utgiftsområdet. 

EU-avgiften antas öka årligen under prognos-
perioden, framför allt på grund av att EU-
budgetens utgifter förväntas öka. 

2.3 Mål 

Riksdagen har beslutat ett mål för den svenska 
budgetpolitiken i EU (prop. 1994/95:40, bet. 
1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). Enligt beslutet 
ska Sverige verka för en effektiv och återhållsam 
budgetpolitik inom EU samt för att belastningen 
på statsbudgeten ska hanteras i linje med de 
principer för finansiering av EU-medlemskapet 
som riksdagen har fastslagit. Målet innebär även 
att Sverige ska verka för en kostnadseffektiv 
användning av EU:s budgetmedel. 

2.4 Resultatredovisning 

2.4.1 EU-budgetens utgiftsutfall 2009 

Utgifterna på EU-budgeten delas in i betal-
ningsbemyndiganden (betalningar) och åtagan-
debemyndiganden (åtaganden). Ett åtagande 
som görs i EU-budgeten kan leda till betalningar 
såväl det aktuella budgetåret som kommande år, 
medan betalningarna motsvarar faktiska utgifter. 
De ingångna åtagandena uppgick 2009 till 
ca 140 miljarder euro, dvs. ca 1 484 miljarder 
kronor. De budgeterade åtagandena uppgick till 
ca 143 miljarder euro, varför utfallet motsvarar 
98 procent av den budgeterade nivån. 

Det preliminära utfallet för betalningarna var 
ca 116 miljarder euro, dvs. ca 1 228 miljarder 
kronor. De totala budgeterade betalningarna 
uppgick till ca 121 miljarder euro, dvs. 
ca 1 285 miljarder kronor, varför det preliminära 
utfallet motsvarade ca 95 procent av de budget-
erade betalningarna. 

2.4.2 Utfall för avgiften till EU 2009 

Utfallet för den svenska EU-avgiften blev 
19 192 miljoner kronor, vilket är 3 215 miljoner 
kronor lägre än vad som anvisades på statsbud-
geten. 

 
Tabell 2.2 Anslagna medel samt utfall för 2009 
Miljoner kronor 

 Anslag Utfall 

1:1 Avgiften till Euro-
peiska gemenskapen 22 408 19 192 

Totalt utgiftsområde 22 408 19 192 

 
Avvikelsen i förhållande till statsbudgeten för-
klaras framför allt av att 3 933 miljoner kronor 
tillfördes anslaget i 2009 års proposition om vår-
tilläggsbudget (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21). Skälen till ökningen var dels en 
negativ ingående balans från 2008 på 
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ca 1 404 miljoner kronor, dels den kraftigt för-
svagade kronan. 

En viktig förklaring till de stora skillnaderna 
mellan utfall och budget är osäkerheten om den 
ekonomiska utvecklingen i såväl Sverige som 
övriga EU som fanns under 2009. Sveriges 
tullintäkter minskade mer än förutsett jämfört 
med tidigare beräkningar. Sveriges andel av EU:s 
BNI blev lägre än vad som tidigare prognostise-
rats. Osäkerheten om den ekonomiska utveck-
lingen har även påverkat medlemsländernas mer-
värdesskattebaser. Även EU-budgetens utgifter 
blev påtagligt lägre än vad som budgeterats. 

År 2009 uppgick värdet av Sveriges särskilda 
reduktioner till sammanlagt 5 421 miljoner 
kronor, dvs. utan dessa reduktioner skulle 
Sveriges EU-avgift varit i motsvarande grad 
högre (se tabell 2.3). 

Tabell 2.3 Värdet av Sveriges budgetreduktioner 2009 
Miljoner kronor 

 Utfall 

Reduktion av den BNI-baserade avgiften 1 572 

Nedsättning av den mervärdesskattebaserade 
avgiften 2 776 

Nedsättning av Sveriges finanseringsandel av 
Storbritanniens särskilda budgetreduktion 1 073 

Totalt  5 421 

2.4.3 EU-budgeten 2010 

Under det svenska ordförandeskapet hösten 
2009 beslutades EU-budgeten för 2010. Betal-
ningarna för 2010 budgeterades till 123 miljarder 
euro, vilket är en ökning med knappt 
10 miljarder euro jämfört med 2009. Ökningen 
är planenlig och beror framför allt på genom-
förandet av de sjuåriga programmen inom 
sammanhållningspolitiken.  

Åtagandena uppgår 2010 till 141 miljarder 
euro, vilket innebär att det finns en marginal på 
0,3 miljarder euro till taket för åtaganden i den 
fleråriga budgetramen avseende 2010. Jämfört 
med 2009 ökar åtagandena med knappt 
5 miljarder euro. 

I samband med förhandlingarna om budgeten 
för 2010 beslutades också om det andra steget i 
finansieringen av EU-budgetdelen av den 
ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. 
Beslutet innebar framför allt en omdisponering 
av medel mellan EU-budgetens utgiftsrubriker. 

2.4.4 Analys och slutsatser 

Utfallet för EU-budgeten 2009 innebar i stort 
sett oförändrade betalningsnivåer jämfört med 
2008. Det som är anmärkningsvärt är att 
genomförandegraden var 95 procent, väsentligt 
lägre än t.ex. 2007 och 2008. Det finns alltså 
fortsatta problem med överbudgetering. Detta 
gäller även åtagandenivåerna som även 2009 var 
överskattade. 

Resultatet av förhandlingarna om EU-budge-
ten för 2010 slutade på nivåer som låg nära 
kommissionens förslag. Med hänsyn till 
Europaparlamentets ståndpunkt om betydligt 
högre åtagande- och betalningsnivåer bedöms 
detta som acceptabelt. Återhämtningsplanen 
finansierades utan att den fleråriga budgetramens 
totala omslutning ökade. 

Sammanfattningsvis bedöms dessa resultat 
ligga i linje med målet för den svenska budget-
politiken i EU, även om det finns skäl för reger-
ingen att fortsatt driva en restriktiv linje och för-
söka minska överbudgeteringen i EU-budgeten. 

2.5 Revisionens iakttagelser 

Riksrevisionen har inte lämnat några invänd-
ningar.  

Resultatet från den årliga granskning som Eu-
ropeiska revisionsrätten gör finns ännu inte till-
gängligt för 2009. En redogörelse för revisions-
rättens iakttagelser avseende 2008 återfinns i 
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 
2009 (skr. 2009/10:101 s. 236–237).  

2.6 Politikens inriktning 

Den svenska EU-budgetpolitikens grundläg-
gande mål ligger fast. Regeringen avser att verka 
för en reformering och modernisering av utgifts-
sidan med omprioriteringar mellan utgiftsrubri-
kerna och en minskning av den totala utgifts-
volymen. I den mån tillräckliga reformer inte 
uppnås på EU-budgetens utgiftssida, krävs även 
fortsättningsvis korrigeringar, rabatter etc. på 
inkomstsidan. 

Kommissionen förväntas presentera sin 
rapport om budgetöversynen i oktober, vilken 
under hösten kommer diskuteras i Europeiska 
unionens råd och förberedelserna inför 
förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram 
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har börjat. Vägledande för Sverige är här, liksom 
för arbetet med budgeten i stort, principerna om 
subsidiaritet, europeiskt mervärde, propor-
tionalitet och sund ekonomisk förvaltning. År 
2008 svarade regeringen på kommissionens 
öppna konsultation om budgetöversynen 
(dnr SB2008/2876). Konsultationen är en del i 
kommissionens förberedelsearbete inför 
rapporten om budgetöversynen. I sitt svar 
anförde regeringen att reformer och besparingar 
behövs på framför allt jordbrukspolitikens och 
sammanhållningspolitikens område. Analysen 
som låg till grund för svaret visar vidare att 
områden där åtgärder kan påvisa europeiskt 
mervärde är konkurrenskraft, miljö och klimat, 
rättsliga och inrikesfrågor samt externa åtgärder. 
En inriktning på dessa områden skapar förut-
sättningar för en modern EU-budget som 
fokuserar på insatser som ger ett tydligt 
europeiskt mervärde. Regeringen anförde därför 
att skulle ingen modernisering av 
utgiftsstrukturen ske i linje med ovanstående 
finns fortsatt behov av korrigeringar på 
inkomstsidan för att undvika att vissa medlems-
länder, som Sverige, får betala allt för höga 
nettoavgifter till EU:s budget i förhållande till 
andra medlemsländer med jämförbar välstånds-
nivå. Nettoavgiften avspeglar skillnaden mellan 
vad ett medlemsland betalar till EU-budgeten 
och vad medlemslandet får i återflöde i form av 
stöd och bidrag. 

Vad gäller EU:s årsbudget innebär 
kommissionens budgetförslag för 2011, i 
förhållande till den beslutade budgeten för 2010, 
en ökning med ca 1 procent för åtaganden och 
en ökning av betalningarna med ca 6 procent. 
Den högre nivån för betalningar jämfört med 
2009 förklaras till stor del av ökade utgifter för 
sammanhållningspolitiken i enlighet med den 
beslutade profilen på den fleråriga budgetramen 
för  2007–2013. 

Restriktivitet är en utgångspunkt för den 
fortsatta behandlingen av budgetförslaget för 
2011. Detta innebär bl.a. att betalningsanslagen 
bör läggas på rimliga nivåer och att tillräckliga 
marginaler upprätthålls mellan budgeten och 
taken i den fleråriga budgetramen. 

2.7 Budgetförslag 

2.7.1 1:1 Avgiften till Europeiska unionen 

Tabell 2.4 Anslagsutveckling 
Tusental kronor 

 
2009 

 
Utfall 

 
19 192 170 

 

   
Anslags- 
sparande 3 215 338

 
2010 

 
Anslag 

 
29 680 0441 

 

 
Utgifts- 
prognos 28 141 848

2011 Förslag 30 637 317    

2012 Beräknat 32 601 552    

2013 Beräknat 33 428 032    

2014 Beräknat 33 887 928    

1Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 
2009/10:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 

 
Anslaget används för betalning av Sveriges avgift 
till Europeiska unionens allmänna budget. An-
slaget får även användas för att finansiera even-
tuella krav från Europeiska kommissionen på 
dröjsmålsränta på grund av försenade inbetal-
ningar.1 

Utgifterna för 2010 uppgår enligt prognosen 
till 28 142 miljoner kronor vilket är 
ca 521 miljoner lägre än beräkningen i 2010 års 
ekonomiska vårproposition. Sveriges avgift till 
EU-budgeten beräknas 2011 uppgå till 
30 637 miljoner kronor, vilket är ca 167 miljoner 
kronor lägre än beräkningen i 2010 års ekono-
miska vårproposition. Sammantaget beräknas 
värdet av Sveriges särskilda reduktioner 2011 
uppgå till 5 014 miljoner kronor. 

Som beskrivits ovan består den svenska EU-
avgiften av delposter, vilka tillsammans utgör 
EU-avgiften. Prognosen för EU-avgiften består 
därför av beräknat utfall för respektive delpost 
(tabell 2.5).  

Inkomster från den gemensamma tulltaxan 
utgör egna medel för Europeiska unionen och 
betalas in efter faktisk uppbörd. Medlemslän-
derna får behålla 25 procent av uppbörden för att 
täcka sina administrativa kostnader. Beloppen i 
tabell 2.5 avser inbetalningarna till Europeiska 
kommissionen, dvs. efter avdrag för adminis-
trativa kostnader. Tulluppbörden redovisas un-
der inkomsttitel 1511 Tullmedel. Regeringen 

 
 
                                                      
1 Egna medelsbeslutet ger Europeiska kommissionen rätt att begära 

dröjsmålsränta från ett medlemsland vid försenad inbetalning av egna 

medel. Beräkningen av räntan regleras i egna medelsbeslutet och dess 

tillämpningsföreskrifter. 
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Tabell 2.5 Anslag 1:1 fördelat på anslagsposter 
Miljoner kronor 

   
 Utfall 

2009 
 Budget

2010 1 
 Prognos

2010 
 Beräknat

2011 
 Beräknat

2012 
 Beräknat 

2013 
 Beräknat

2014 

Tullavgift 3 927 4 441 4 386 4 399 4 575 4 758 4 949

Sockeravgifter 0 56 52 27 27 27 27

Mervärdesskattebaserad avgift -4 305 1 372 1 444 1 478 1 537 1 599 1 663

BNI-baserad avgift 18 741 23 373 21 770 24 493 26 183 26 734 26 960

Storbritanniens budgetreduktion 481 302 354 240 279 310 290

Omstruktureringsfond för sockersektorn 348 136 136 - - - -

Summa 19 192 29 680 28 143 30 637 32 602 33 428 33 889
1Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2010 (prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. 
Anmärkning: beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan. 

beräknar att tullavgiften för 2011 kommer att 
uppgå till 4 399 miljoner kronor. 

Avgifterna på sockerproduktion tas ut i 
enlighet med den gemensamma jordbruks-
politiken och betalas enligt faktisk uppbörd. 
Medlemsländerna får behålla 25 procent av 
uppbörden för att täcka sina administrativa 
kostnader. Beloppen i tabell 2.5 avser inbetal-
ningarna till Europeiska kommissionen. 
Uppbörden av dessa avgifter redovisas mot 
inkomsttitel 1512 Sockeravgifter. Regeringen 
beräknar att sockeravgifterna för 2011 kommer 
att uppgå till 27 miljoner kronor. 

Den mervärdesskattebaserade avgiften 
beräknas som en andel av medlemslandets 
mervärdesskattebas. Sverige betalar en mer-
värdesskattebaserad avgift på 0,1 procent av mer-
värdesskattebasen. Den mervärdesskattebaserade 
avgiften för 2011 beräknas uppgå till 
1 478 miljoner kronor. Värdet av den svenska 
nedsättningen av den mervärdesskattebaserade 
avgiften beräknas 2011 uppgå till 2 956 miljoner 
kronor. 

Europeiska kommissionens samlade uttag av 
BNI-baserad avgift beräknas residualt, dvs. 
uttaget beräknas så att det ska täcka EU-
budgetens återstående finansieringsbehov efter 
att samtliga länders traditionella egna medel och 
mervärdesskattebaserade avgifter dragits av från 
den budgeterade utgiftsnivån. Respektive 
medlemslands andel fastställs som landets andel 
av EU:s BNI. Den BNI-baserade avgiften 
beräknas för 2011 uppgå till 24 493 miljoner 
kronor. Vid beräkningen har Sveriges särskilda 
reduktion av BNI-avgiften beaktats. Denna 
beräknas 2011 uppgå till 1 287 miljoner kronor. 

I mars 2010 beslutade Europeiska unionens 
råd att inkludera en fördelning av indirekt mätta 

finansiella förmedlingstjänster (FISIM) i 
beräkningen av BNI vad beträffar den BNI-
baserade avgiften. Beslutet gäller från och med 
2010 och påverkar alltså Sveriges BNI-baserade 
avgift från och med samma år.  

Inrättandet av EU:s gemensamma 
utrikestjänst (EEAS) kommer leda till ökade 
utgifter på EU-budgeten och därmed till en ökad 
BNI-baserad avgift för Sverige. För att finansiera 
detta föreslår regeringen att anslaget 1:1 Avgiften 
till den Europeiska unionen tillförs 11,5 miljoner 
kronor 2011, 15,3 miljoner kronor 2012 och 
15,6 miljoner kronor 2013 och framåt. 
Finansiering sker genom att det under 
utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda 
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 
motsvarande belopp. 

Finansieringen av Storbritanniens särskilda 
budgetreduktion beräknas 2011 uppgå till 
240 miljoner kronor. Värdet av nedsättningen av 
Sveriges finansieringsandel beräknas 2011 uppgå 
till 770 miljoner kronor. 

Under perioden 2006–2010 har avsättningar 
till den tillfälliga omstruktureringsfonden för 
sockersektorn gjorts. Från och med 2011 görs 
inga fler inbetalningar till fonden, varför denna 
anslagspost kommer försvinna från och med 
2011. Omstruktureringsfonden är inte en del av 
Europeiska unionens system för egna medel, 
men inbetalningarna till fonden hanteras för 
svenskt vidkommande inom ramen för 
utgiftsområde 27. 
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3 Bemyndigande 

 
 
Regeringens förslag:  Regeringen bemyndigas att 
ikläda staten högst det utgiftsåtagande som följer 
av den fastställda EU-budgeten för 2011 
avseende åtagandebemyndiganden. 

 

 
Skälen för regeringens förslag: 
Medlemsländernas avgifter används för att 
finansiera EU-budgetens betalningar under 
innevarande år. De åtaganden som staten ingår 
på området avser EU-budgetens åtagande-
bemyndiganden för innevarande år, vilka kan 
resultera i betalningar innevarande eller 
kommande år. 

Sveriges andel i finansieringen av EU-budgetens 
betalningar kan dock användas som en 
indikation på Sveriges andel av gjorda åtaganden 
i EU-budgeten. 

I Europeiska kommissionens budgetförslag 
för 2011 föreslås att åtaganden om 
142 577 miljoner euro ska ställas till förfogande 
för 2011. Av dessa åtaganden uppgår Sveriges 
andel till ca 2,5 procent, dvs. ca 3 582 miljoner 
euro. Budgetförslaget är för närvarande föremål 
för behandling i unionens budgetmyndighet. 
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